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Heemstede 

Raadsbesluit 
Raadsvergadering: 26 juni 2014 

ONDERWERP 

Anterieure exploitatieovereenkomst Havendreef 

SAMENVATTING 
Havendreef BV en De Haven Heemstede BV (beide onderdeel van HBB Groep verder te 
noemen de ontwikkelaar) wensen het gebied Havendreef te herontwikkelen tot een 
aantrekkelijk woon- en verblijfsgebied. Havendreef BV en de gemeente zijn een 
intentieovereenkomst aangegaan om de haalbaarheid van deze ontwikkeling te 
onderzoeken. Uit dit onderzoek komt voort dat een nieuwe fraaie woonwijk op deze plek 
financieel en ruimtelijk haalbaar is. Voorgesteld wordt om met Havendreef BV een anterieure 
exploitatieovereenkomst aan te gaan waarin de verdere uitwerking van het plan wordt 
geregeld en de condities waaronder de gemeente Heemstede bereid is grond te verkopen 
aan Havendreef BV ten behoeve van de ontwikkeling worden bepaald. 
BESLUIT B&W 

1. De gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met het haalbaarheidsonderzoek 
Havendreef; 

2. De gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de 'Anterieure 
exploitatieovereenkomst Havendreef (versie v8 d.d. 21 maart 2014) tussen 
Havendreef BV/De Haven Heemstede BV en de gemeente Heemstede en de daarbij 
behorende bijlagen. 

BESLUIT RAAD 
De raad van de gemeente Heemstede; 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 maart 2014 (gewijzigd 22 april 
2014 en 3 juni 2014) 

besluit: 

1. in te stemmen met het haalbaarheidsonderzoek Havendreef; 

2. in te stemmen met de "Anterieure exploitatieovereenkomst Havendreef' (versie v8 
d.d. 21 maart 2014) tussen Havendreef BV/De Haven Heemstede BV en de 
gemeente Heemstede en de daarbij behorende bijlagen. 

De raad voornoemd, 
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INLEIDING 
In de vergadering van de gemeenteraad van 28 maart 2013 zijn het stedenbouwkundig 
kader Havendreef, de welstandcriteria Havendreef en de intentieovereenkomst vastgesteld 
In het bij het genoemde besluit behorende raadsvoorstel wordt uitgebreid ingegaan op de 
totstandkoming van het plan voor Havendreef en het stedenbouwkundig kader + 
welstandscriteria. 
In deze vergadering is eveneens een intentieovereenkomst vastgesteld. Deze is op 15 april 
2013 door de gemeente en Havendreef BV/De Haven Heemstede BV (onderdeel HBB, 
verder te noemen: de ontwikkelaar) ondertekend. 
Het raadsbesluit met bijbehorende stukken is als bijlage bij dit raadsvoorstel gevoegd. 

Het door de gemeenteraad vastgestelde stedenbouwkundig kader gaat samengevat uit van 
het volgende: 

> 76 woningen: 
- 47 grondgebonden eengezinswoningen van 3 bouwlagen met tuin 
-14 eengezinswoningen van 3 bouwlagen met tuin, beide op parkeerkelder 
-15 appartementen in 1 appartementengebouw (8 lagen) op parkeerkelder en 

horecavoorziening) 
> horecavoorziening in plint appartementengebouw (160 m2) 
> dierenspeciaalzaak (1 bouwlaag van 915 m2 met eigen parkeervoorziening) 
> openbare ruimte (straten, steigers langs het water, plantsoen, speelgelegenheid) 
> parkeergelegenheid (overeenkomstig gemeentelijke beleidsnota "Nota 

Parkeernormen 2010") 

plan Havendreef (14 december 2012) stedenbouwkundig kader 

De gesloten intentieovereenkomst bepaalt (voor zover hier van belang) dat partijen een 
haalbaarheidsonderzoek uitvoeren en (indien uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat het 
plan haalbaar is) een vervolgovereenkomst opstellen ten behoeve van de realisatie van de 
plannen voor het gebied. Het haalbaarheidsonderzoek heeft plaatsgevonden. Door partijen 
wordt geconcludeerd dat het plan haalbaar is. In dit raadsvoorstel wordt aangegeven 
waarom dit zo is en wordt de raad voorgesteld in te stemmen met de vervolgovereenkomst: 
de Anterieure exploitatieovereenkomst Havendreef Heemstede. 

ANTERIEURE EXPLOITATIEOVEREENKOMST 
Ten behoeve van het plan voor Havendreef dienen er diverse zaken tussen de ontwikkelaar 
en de gemeente te worden geregeld. Voorts dient er op grond van artikel 6.12 Wet 
ruimtelijke ordening voor het project door de gemeenteraad een exploitatieplan vastgesteld 
te worden, op basis waarvan de gemeente de in het kader van het project gemaakt kosten 
op de ontwikkelaar kan verhalen. Een exploitatieplan is volgens hetzelfde wetsartikel niet 
nodig indien het verhalen van de kosten van de gemeente anderszins verzekerd is. Dit kan 
door middel van een anterieure overeenkomst. De overeenkomst die nu aan u wordt 
voorgelegd is als een dergelijke anterieure overeenkomst te kwalificeren. 
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De doelen van de bij dit voorstel gevoegde anterieure exploitatieovereenkomst zijn onder 
meer: 

1. vaststellen en verdere uitwerking van het Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp, 
2. overeenkomen voorwaarden van de grondtransacties tussen gemeente Heemstede 

en de ontwikkelaar, 
3. overeenkomen onderlinge rol-, taak-, kosten en risicoverdeling tussen gemeente 

Heemstede en de ontwikkelaar, 
4. publiekrechtelijke faciliteren van de plannen door de gemeente, onder meer het in 

procedure brengen van een bestemmingsplan en verlenen van overige 
noodzakelijke vergunningen waarvoor de gemeente bevoegd gezag is, 

1. Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp 
Zoals afgesproken in de intentieovereenkomst, is op basis van het stedenbouwkundig kader 
in opdracht van de ontwikkelaar door Bureau Hosper een stedenbouwkundig ontwerp 
gemaakt (Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp, februari 2014, bijlage). Het ontwerp past in 
het door de gemeenteraad vastgestelde stedenbouwkundige kader en is een logisch vervolg 
hierop. 

Ten aanzien van dit ontwerp wordt het volgende opgemerkt. 

Appartementengebouw 
In de vergadering van de raadscommissie Ruimte van 14 maart 2013 heeft wethouder Van 
de Stadt toegezegd dat de commissie een goed beeld geleverd krijgt van hoe de woontoren 
eruit zal komen te zien, vóórdat de definitieve besluitvorming via het bestemmingsplan zal 
plaatsvinden. In het Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp is hier gevolg aan gegeven. 

Het vastgestelde stedenbouwkundig kader vermeldt over het appartementengebouw het 
volgende: 

In de zuidoosthoek van het plangebied, op het scharnierpunt van kanaal en haven, is 
het meest opvallende element van het plan Havendreef gesitueerd: een woontoren 
met 8 woonlagen en met horeca op de begane grond. Net als de locatie van de 
woontoren bij de Zandvaartbrug en de geprojecteerde woontoren bij de 
Zwaaihavenbrug nodigt de locatie in plan Havendreef uit voor de bouw van een 
markant gebouw. De toren in Havendreef heeft een extra gunstige ligging ten opzichte 
van de zon en open vaarwater (geen lage bruggen) en is daardoor ook aantrekkelijk 
voor een horecavestiging aan het water. Het gebouw krijgt een slanke 
verschijningsvorm, met name dankzij het geringe oppervlak per laag en de 
transparantie van de plint. Ter vergelijking: de toren bij de Zandvaartbrug is qua 
volume vergelijkbaar (bouwvlak ca. 260 m2, bouwhoogte 28 m), maar kent een 
tamelijk zware baksteenarchitectuur en de toekomstige toren bij de Zwaaihavenbrug 
heeft een bijna 2x groter bouwvlak (ca. 500 m2, bouwhoogte 29 m). De hoogte en 
slanke verschijningsvorm maakt de toren in Havendreef dan ook een boeiend contrast 
met de omliggende woningen en maakt ook dat deze toren op een eigen wijze 
reageert op de twee nabije woontorens. Daarom ook zullen hoge eisen aan de 
architectuur worden gesteld, vergelijkbaar met de welstandscriteria voor zeer 
bijzondere bouwplannen (zie Welstandsnota Heemstede). In het belang van het beste 
architectonische resultaat is voor dit gebouw in het stedenbouwkundige kader extra 
flexibiliteit ingebouwd. 

De vastgestelde welstandscriteria vermelden ten aanzien van het appartementengebouw: 
> De markante hoogbouw werkt als een schakel tussen de havenkom en het 

Heemsteeds Kanaal en levert een positieve bijdrage aan de kwaliteit van de 
openbare ruimte. 

620669 3/11 



Heemstede Raadsbesluit 
Raadsvergadering: 26 juni 2014 

> De hoogbouw kent een evenwichtige en spanningsvolle relatie wat betreft de 
helderheid van de slanke hoofdvorm en de complexiteit door de functies in het 
gebouw en zijn omgeving. 

> De plint van de hoogbouw is primair bestemd voor de horecafunctie en heeft een 
transparant karakter dat onder meer tot uitdrukking komt in materialisering, 
uitgesproken gevelgeledingen en doorzichten. De situering op de hoek van 
bestaand land en de aanwezigheid van hoogteverschillen (wateroppervlak, kades, 
steigers, maaiveld, ingang en dak parkeerkelder) kunnen aanleiding zijn voor split 
level-vormen. De omgeving is in samenhang met het gebouw ontworpen en vormt 
een aantrekkelijk verblijfsgebied. 

> Materialisering hoogbouw: traditionele materialen zoals baksteen, hout, staal, 
gebakken pannen en niet-uitlogend zink, al dan niet in combinatie met moderne 
materialen als beton en glas. 

In vervolg hierop is door Bureau Hosper samen met de ontwikkelaar en de gemeente 
verdere studie verricht naar de verschijningsvorm van het gebouw. Deze studie - voorzien 
van diverse (referentie)beelden - is opgenomen in het eerder genoemde stedenbouwkundig 
plan van Bureau Hosper (bijlage, pagina 54 - 67). Samengevat wordt hierover in het 
stedenbouwkundig plan het volgende aangegeven. 

Het appartementengebouw vormt een architectonische eenheid met de terraswoningen 
langs het Heemsteeds Kanaal en de onder deze woningen en het appartementengebouw 
aanwezige parkeerkelder. Het verdient de voorkeur deze gebouwen door één architect te 
laten ontwerpen. De gevels van de woning en het appartementengebouw sluiten met de 
westelijke gevels aan op de woonbuurt en met de oostelijke gevels op het water. 
Uitgegaan wordt van een gebouw met een duidelijke en klassieke onderverdeling bestaande 
uit een plint, middengedeelte en een top. 

De plint (met hierin o.m. horeca) ligt terug ten opzichte van de bovenliggende lagen en heeft 
een transparant karakter. Hierdoor krijgt het gebouw een zekere "lichtvoetigheid". De toplaag 
springt terug ten opzichte van het middendeel waardoor het gebouw minder hoog oogt. De 
ambitie bestaat om het gebouw als een zo rank mogelijk element vorm te geven. Om dit te 
bereiken wordt het volume vervormd (geen strakke rechthoekvorm maar insnijdingen, 
uitkragingen of verschuivingen). De gevel wordt opgedeeld in kleinere eenheden die in 
gestapelde vorm samen een smal maar rijzig element vormen. De verdeling van de 
gevelvlakken valt bij voorkeur samen met de vorm van de plattegrond en reageert op de 
stedenbouwkundige situering (uitzicht, bezonning, privacy, e.d ). De gevels gericht op de 
buurt en schaduw kunnen een meer gesloten karakter krijgen met (bak)stenen waarin 
vensters zijn uitgespaard. In contrast hiermee kunnen de gevels gericht op water, zon en/of 
uitzicht juist een transparant karakter krijgen met grote glazen puien 

De in het Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp opgenomen studie geeft het door de 
raadscommissie Ruimte gevraagde duidelijke beeld van het appartementengebouw. Door 
het eerder door de gemeenteraad vastgestelde stedenbouwkundig kader en de vastgestelde 
welstandscriteria, alsmede doordat het Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp als bijlage aan 
de realisatieovereenkomst wordt gevoegd, wordt in voldoende mate geborgd dat de door 
partijen gewenste verschijningsvorm van het gebouw daadwerkelijk wordt uitgevoerd. 
Ten slotte wordt ook in het bestemmingsplan (hierover later meer) in regel 4.2.1 onder 
andere de verschijningsvorm van het appartementengebouw vastgelegd. 

Inrichting openbare ruimte 
Het door Bureau Hosper in opdracht van Havendreef BV opgestelde Definitieve 
Stedenbouwkundig Ontwerp geeft in meer of minder mate aan hoe de openbare ruimte van 
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de nieuwe woonwijk wordt ingericht. Hiërarchisch gezien is de openbare ruimte opgebouwd 
uit de openbare ruimte langs het water en de openbare ruimte in het binnengebied. 

L«g»nda: 

Het Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp geeft aan dat voor het binnengebied het 
standaard regime wordt gehanteerd met een lichte plus in verband met de locatiekwaliteit. 
Langs het water heeft de openbare ruimte een hoogwaardiger invulling nodig om maximaal 
gebruik te kunnen maken van de potentie die het water te bieden heeft. 
De standaard inrichting is vastgelegd in het op 28 januari 2014 door burgemeester en 
wethouders vastgestelde "PVE Heemstede 2014 - inrichting van de openbare ruimte" 
(bijlage). Dit pve is als bijlage bij de anterieure exploitatieovereenkomst gevoegd. In de 
exploitatieovereenkomst is bepaald dat daar waar het stedenbouwkundig ontwerp afwijkt van 
het "PVE Heemstede 2014", het stedenbouwkundig ontwerp prevaleert. 
Het stedenbouwkundig ontwerp vermeldt ten aanzien van de verschillende 
inrichtingsaspecten onder meer het volgende: 

> Verharding: Het plangebied wordt ingericht als woonerf. Voor wat betreft het profiel 
wordt uitgegaan van een inrichting op één niveau. In verband met de 
verkeersveiligheid wordt er een onderscheid in materialisatie gemaakt tussen de 
wandelstroken en de rijbaan met parkeervakken. Het "PVE Heemstede 2014" 
vermeldt dat in het gehele plangebied voor de verharding gebruik zal worden 
gemaakt van gebakken materialen. 

> Plekken aan het water: Havendreef grenst aan 3 zijden aan het water. Aan 2 zijden 
grenst het water aan openbaar toegankelijke ruimte: een openbare groene 
promenade + trap naar het water langs de haven en een openbare steiger langs het 
Heemsteeds Kanaal. Deze worden eigendom gemeente De steiger rondom de 
horecagelegenheid wordt privaat eigendom. 

> Spelen: In het midden van de wijk is ruimte beschikbaar voor een speelplek. 
Uitgangspunt is deze in te richten voor 0 - 12 jarigen. De definitieve 
inrichting/speeltoestellen worden op een later moment gekozen, eventueel in 
overleg met de toekomstige bewoners en betaald door de ontwikkelaar. Daarnaast 
bieden de trappen aan het water aanleiding voor spelen zonder dat deze plekken 
hiervoor specifiek worden bestemd en ingericht. 

> Groen: In het plan is één plantsoen aanwezig (met de hierboven genoemde 
speelplek). Daarnaast worden diverse kleinere ruimtes als gazon ingericht. 
Bestaande bomen worden waar mogelijk gehandhaafd. Langs de nieuwe straten 
komen diverse nieuwe bomen. 
In het middengebied worden bij de woningen op de perceelgrens aan de voorzijde 
lage groene hagen geplant. Daar waar achtertuinen grenzen aan openbare ruimte 
worden hoge groene erfafscheidingen geplaatst (begroeid hekwerk). 

> Afvalinzameling: Het afval van de grondgebonden woningen wordt aangeboden in 
rolcontainers. Voor de appartementen en de terraswoningen worden ondergrondse 
containers geplaatst. In de wijk komen geen inzamelpunten voor glas, papier en 
plastic. 
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De anterieure exploitatieovereenkomst geeft aan dat het Definitief Stedenbouwkundig 
Ontwerp verder wordt uitgewerkt tot op besteksniveau, zowel voor het vastgoed als voor het 
inrichtingsplan Openbare Ruimte. De ontwikkelaar heeft hierbij een leidende rol. 

2. Voorwaarden grondtransacties 
Om het voorliggende plan voor Havendreef te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk dat de 
gemeente Heemstede grond/water verkoopt aan de ontwikkelaar. Hierover zijn tussen de 
gemeente en de ontwikkelaar onderhandelingen gevoerd, waarbij de gemeente is bijgestaan 
door Akro Consult. 
De voor de ontwikkeling noodzakelijke gemeentegronden betreffen een deel van de huidige 
Havenstraat en de Kanaalweg, alsmede een stuk van het water van de haven. In totaal is 
het ongeveer 2.460 m2. 

De gemeente verkoopt de grond aan de ontwikkelaar voor€ 1.400.000 kosten koper. 
Ten behoeve van het bepalen van de verkoopprijs is door Jager Vastgoedconsultant een 
taxatie gemaakt. Dit taxatierapport is als vertrouwelijke bijlage bij dit raadsvoorstel 
gevoegd. 

In dit bedrag is inbegrepen een bedrag van € 150.000 plankosten gemeente en € 50.000 
afkoop onderhoud openbare ruimte (zie hieronder onder 3) en afkoop compensatie in 
verband met het dempen van water. 

In de overeenkomst worden de volgende betaalmomenten overeengekomen: 
> 5% bij ondertekenen overeenkomst (€ 70.000), 
> 10% bij vaststellen bestemmingsplan door gemeenteraad (€ 140.000), 
> 5% bij onherroepelijk worden bestemmingsplan (€ 70.000), 
> 80% bij start werkzaamheden op kavel gemeente, doch uiterlijk 31 december 

2017,indexatie vanaf 01 januari 2016 (€ 1.120.000). 
De eerst genoemde in totaal 20% bedragen hoeft de gemeente niet aan de ontwikkelaar 
terug te betalen indien onverhoopt het plan niet doorgaat. De door de gemeente gemaakte 
kosten zijn hiermee afgedekt. 

Ter verzekering dat de ontwikkelaar de verplichtingen uit de overeenkomst nakomt, verstrekt 
de ontwikkelaar aan de gemeente: 

> een eerste recht van hypotheek op één of meer kavels binnen het plangebied, 
> een onherroepelijke en onvoorwaardelijke concerngarantie inhoudende dat HBB 

Groep B.V. zich hoofdelijke garant verklaart voor de onverkorte uitvoering van de 
overeenkomst, gezamenlijk ter hoogte van € 1.100.000. 

De gemeente betaalt de in opdracht van de ontwikkelaar uit te voeren noodzakelijke 
verzwaring van het riool in de Havenstraat. De ontwikkelaar brengt hiervoor maximaal 
€ 210.000 bij de gemeente in rekening. Eventueel aanbestedingsvoordeel is voor de 
ontwikkelaar. De kosten voor het verzwaren van het riool komen - zoals gebruikelijk - terug 
via de rioolheffing, hetgeen nagenoeg overeenkomt met de jaarlijkse lasten voor de 
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vermelde € 210.000. De in Havendreef te bouwen 76 woningen brengen jaarlijks een bedrag 
aan rioolheffing op van ongeveer € 14.000. 

De uitkering uit het gemeentefonds neemt jaarlijks voor de 76 woningen + inwoners toe met 
een bedrag van circa € 47.000. De netto-OZB-opbrengst (d.w.z. na verrekening korting 
algemene uitkering gemeentefonds) neemt jaarlijks toe met ongeveer € 6.000. Deze 
jaarlijkse opbrengsten van € 53.000 ontstaan na oplevering van de woningen. 

De netto-verkoopopbrengst wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Op de bruto 
verkoopopbrengst wordt € 55.800 in mindering gebracht, zijnde de voorbereidingskosten die 
geactiveerd zijn in de jaarrekening 2013. De voorbereidingskosten die ten laste van de 
exploitatie zijn gebracht zijn reeds verwerkt in de jaarrekeningcijfers van de afgelopen jaren. 
De netto verkoopopbrengst geneert een jaarlijkse opbrengst van € 53.500 (bespaarde rente 
van 4%) en wordt betrokken bij de bezuinigingstaakstelling verkoop gemeentelijke eigen
dommen waarvoor thans nog een stelpost resteert van € 87.500. De hiervoor genoemde 
opbrengst ad. € 53.500 wordt hierop in mindering gebracht waardoor nog een stelpost 
resteert van € 34.000. 

3. Onderlinge rol-, taak-, kosten- en risicoverdeling 
De anterieure exploitatieovereenkomst bepaalt dat de ontwikkelaar het project volledig voor 
eigen rekening en risico uitvoert. De gemeente toetst binnen haar publiekrechtelijke taak de 
plannen en verleent publiekrechtelijke medewerking, medewerking aan de grondtransacties 
en het houden van toezicht op de aanleg van de openbare ruimte en op de bouw van het 
vastgoed door de afdeling Bouw- en Woningtoezicht. 
Voorts bepaalt de overeenkomst dat ingeval de ontwikkelaar hier om verzoekt de gemeente 
in beginsel meewerkt aan het inzetten van het onteigeningsinstrument. Deze bepaling is in 
de exploitatieovereenkomst opgenomen omdat één benodigd perceel nog geen eigendom is 
van de ontwikkelaar of gemeente. De gemeentelijke kosten voor een eventuele 
onteigeningsprocedure zijn voor rekening van de ontwikkelaar. De kans dat daadwerkelijk 
gebruikt dient te worden gemaakt van een onteigeningsprocedure wordt overigens klein 
geacht. 

Alle kosten verbonden met de uitvoering van de exploitatieovereenkomst zijn voor de 
projectontwikkelaar, ook de kosten die de gemeente heeft gemaakt/maakt. Het betreft 
kosten voor; 

> Voorbereiding en uitvoering van de Realisatieovereenkomst, 
> Planvoorbereiding, -toetsing en -begeleiding, 
> Totstandbrenging bestemmingsplan, 
> Controle en toezicht realisatie openbare ruimte, 
> Herinrichten/aanpassen van de bestaande weg(en) waarop Havendreef aansluit, 
> Door nutsbedrijven bij de gemeente in rekening gebrachte kosten, 
> Toekomstig onderhoud openbare ruimte conform Regeling afkoop onderhoud bij 

overdracht openbaar gebied. 
In totaal wordt door de ontwikkelaar aan de gemeente voor vorenstaande kostenposten een 
bedrag van € 200.000 betaald (zie hierboven onder 2). 
Dit bedrag staat los van de leges en andere vergoedingen verbonden aan het verlenen van 
vergunningen. 

Eventuele planschade en/of nadeelcompensatie vanwege het project komen volledig voor 
rekening van de ontwikkelaar. 

Gelet op bovenstaande is het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het 
plangebied begrepen (gemeentelijke) gronden anderszins verzekerd en behoefd de 
gemeenteraad geen exploitatieplan conform artikel 6.12, lid 2a Wro vast te stellen. 
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4. Publiekrechtelijke faciliteren van de plannen 
Ten behoeve van het project Havendreef zijn een nieuw bestemmingsplan alsmede diverse 
publiekrechtelijke vergunningen noodzakelijk. De realisatieovereenkomst bepaalt dat de 
gemeente ten behoeve van het project Havendreef een bestemmingsplan in procedure zal 
brengen en zich zal inspannen (binnen de kaders van haar publiekrechtelijke positie en 
verantwoordelijkheden, de wettelijke procedures en de te betrachten zorgvuldigheid jegens 
derden) dat de wettelijk voorgeschreven procedure ter vaststelling van het bestemmingsplan 
wordt doorlopen. Dit geldt ook voor de overige publiekrechtelijke vergunningen die door de 
gemeente dienen te worden verleend (bijv. omgevingsvergunning voor het bouwen). 

Bestemmingsplan Havendreef 
In opdracht van de ontwikkelaar en in overleg met de gemeente heeft bureau Mees Ruimte 
en Milieu een conceptbestemmingsplan opgesteld. Deze is als bijlage bij dit raadsvoorstel 
gevoegd. Het plan is opgezet overeenkomstig de systematiek die door de gemeente 
Heemstede afgelopen jaren is gebruikt voor de actualisatie van de bestemmingsplannen. 
Het bestemmingsplan ziet ook op de bestaande en te handhaven woningen langs de 
Heemsteedse Dreef 36 t/m 56 en Havenstraat 43 t/m 63. Door het vaststellen van het 
bestemmingsplan voor Havendreef wordt er voor het laatste deel van de gemeente een 
actueel bestemmingsplan vastgesteld. 

Het vaststellen van een bestemmingsplan is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Een 
bestemmingsplan kan volgens de Wet ruimtelijke ordening door de gemeenteraad worden 
vastgesteld indien er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. 
Om te kunnen bepalen of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening is er onderzoek 
gedaan naar diverse van belang zijnde aspecten. De toelichting van het bestemmingsplan 
gaat hierop uitgebreid in. 
Samengevat: 

> Beleid: Het initiatief is niet is strijd met enig beleid van Rijk en/of provincie. 
> Volkshuisvestlncr. Volgens het in 2009 uitgevoerde onderzoek "Wonen in Zuid-

Kennemerland, rapportage WoON 2009" is er in Heemstede de vraag naar 
eengezinskoopwoningen, meergezinskoopwoningen en meergezinshuurwoningen 
groter dan het aanbod. Het plan Havendreef voorziet in eengezinskoopwoningen en 
meergezinskoopwoningen. 

> Stedenbouw: Het plan sluit aan bij de omliggende woongebieden. 
> Verkeer. De ontwikkeling van Havendreef geeft - in vergelijking met de huidige 

situatie - geen/weinig effect op de verkeersafwikkeling Heemsteedse Dreef. De 
planontwikkeling zorgt niet voor meer verkeer, wel voor een andere verdeling over 
de dag. In de ochtendspits verslechtert de situatie iets, terwijl deze in de avondspits 
iets verbetert. Per saldo levert de ontwikkeling een geringe positieve bijdrage aan de 
huidige verkeerssituatie. Immers zijn er voornamelijk doorstromingsproblemen te 
verwachten in de avondspits, terwijl de doorstroming in de ochtendspits volgens de 
gangbare normen acceptabel is. 

> Parkeren: Het plan voldoet aan de normen vastgelegd in de gemeentelijke nota 
"Nota Parkeernormen Heemstede 2012". 
Enkele grondgebonden woningen in het middengebied krijgen een parkeerplek in de 
parkeerkelder. De plek wordt tezamen met de woning verkocht en zijn onlosmakelijk 
met elkaar verbonden, ook voor eventuele rechtsopvolgers (kettingbeding). 

> Milieu: Het plan is door Milieudienst Umond getoetst op de punten milieuzonering, 
bodem, externe veiligheid, ecologie, geluid, luchtkwaliteit, luchtvaartindelingsbesluit 
en MER-plicht. Onder voorwaarden staan deze aspecten de uitvoering van het plan 
voor Havendreef niet in de weg. 

> Duurzaamheid: Het Bouwbesluit geeft een niveau van duurzaam bouwen aan, 
waaraan moet worden voldaan. Op grond van artikel 122 van de Woningwet is het 
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voor de gemeente niet toegestaan om een hoger niveau te eisen, ook niet door 
middel van een privaatrechtelijk contract. 

> Water. Het aspect water vormt geen belemmering voor de herontwikkeling van 
Havendreef. Het bestemmingsplan zal in het kader van de watertoets voorgelegd 
worden aan het Hoogheemraadschap Rijnland. 

> Archeolopie: Op basis van uitgevoerd archeologisch onderzoek heeft de 
seniorarcheoloog van de Cultuurcompagnie geconcludeerd dat er naar verwachting 
in het plangebied geen archeologische resten aanwezig zijn en de voorgenomen 
ontwikkelingen geen bedreiging vormen. Dit kan echter uitsluitend worden beweerd 
over de oostelijke helft, waar de boringen zijn gezet. Dit kan niet met zekerheid 
worden vastgesteld voor het westelijke deel, omdat hier geen boringen geplaatst 
konden worden. Daarom wordt geadviseerd om dit deel na de saneringen opnieuw 
te laten beoordelen. 

> Horeca: In het bestemmingsplan is opgenomen dat er een horecavoorziening kan 
komen op de hoek van de haven en het Heemsteeds Kanaal. Vanwege het aantal in 
het plan aanwezige parkeerplaatsen kan de horecagelegenheid enkel overdag open 
zijn. In het bestemmingsplan is derhalve opgenomen dat op de voor horeca 
aangewezen locatie enkel daghoreca (8.00 tot 18.00 uur) is toegestaan. 

Het stedenbouwkundig plan is voorgelegd aan de Veiligheidsregio Kennemerland 
(brandweer). De brandweer merkt op dat het nieuwe woongebied niet tweezijdig toegankelijk 
is voor brandweerauto's. Hij baseert zich hierbij op de notitie "Bluswater en bereikbaarheid" 
waarin dit als eis is opgenomen. De brandweer geeft een advies, het gemeentebestuur 
neemt uiteindelijk de beslissing. 
Omdat een tweede toegang niet mogelijk is, is samen met de brandweer gezocht naar een 
goed alternatief. De brandweer geeft aan het plan een positief advies indien de breedte van 
rijbaan van de Havenstraat vanaf de Heemsteedse Dreef tot de splitsing van deze straat bij 
de trap naar het water 6,0 m wordt. Het Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp voorziet 
hierin. 

Geconcludeerd wordt dat het plan voor Havendreef voldoet aan het vereiste van een goede 
ruimtelijke ordening. Het ontwerpplan zal in procedure worden gebracht en eenieder kan 
zienswijzen inbrengen. Naar aanleiding van eventueel ingekomen zienswijzen dient 
onderzocht te worden of deze reden zijn het bestemmingsplan gewijzigd of niet vast te 
stellen. 

Verordening Openbaar Water Heemstede 
Veel huizen in het project Havendreef zijn fraai aan het water gelegen. Bij de ontwikkelaar 
bestaat de begrijpelijke wens om aan de eigenaren van deze woningen een eigen ligplaats 
(exclusief recht) voor een boot aan te bieden, grenzend aan het eigendom. Het college wil 
deze wens inwilligen. 
Voor de woningen gelegen langs de Zandvaart is dit geen probleem. Deze eigenaren mogen 
hun boot aan de oever grenzend aan hun tuin aanmeren. 
Voor de aan het Heemsteeds Kanaal grenzende terraswoningen en appartementen ligt de 
zaak gecompliceerder. Volgens het Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp komt er aan de 
oostzijde langs de terraswoningen en het appartementengebouw een steiger. Deze steiger 
wordt openbaar en eigendom van de gemeente Heemstede teneinde het openbare karakter 
ervan te kunnen handhaven. Tussen de woningen en het Heemsteeds Kanaal ligt derhalve 
openbare "grond" en is voor het aanmeren een vergunning nodig van het college. Voorts is 
het volgens de verordening niet mogelijk een vergunning voor het aanmeren van een boot te 
verlenen voor de haven van Heemstede vanaf de Zandvaart. Bedoelde steiger ligt in deze 
haven. In de overeenkomst is bepaald dat de gemeente een inspanningsverplichting heeft 
om de "Verordening Openbaar Water Heemstede" zodanig aan te passen dat de eigenaren 
van de terraswoningen en de appartementen het recht op een ligplaats kunnen krijgen aan 
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de geplande openbare steiger in het Heemsteeds Kanaal, ten oosten van de 
woningen/appartementengebouw. 

JURIDISCH KADER 

Wet ruimtelijke ordening. Woningwet, Algemene wet bestuursrecht, Burgerlijk wetboek, 

GEMEENTERAAD 24 APRIL 2014 
Het collegebesluit van 25 maart 2014 is besproken in de vergadering van de gemeenteraad 
van 24 april 2014. Hier is door de raad een motie aangenomen met de volgende inhoud: 
De Raad, gehoord de beraadslaging, overwegende dat: 

• Het plan tot herontwikkeling van de Havendreef op hoofdlijnen instemming 
geniet van een meerderheid van de gemeenteraad; 

• Een toren van 9 bouwlagen (plint met horeca + 8 woonlagen) niet past in het 
dorpse karakter van Heemstede; 

• Er in de directe nabijheid van dit gebied al dichte bebouwing gerealiseerd is; 
• Het opnieuw onderhandelen over dit onderdeel geen belemmering hoeft te 

zijn voor de realisatie van de rest van het plan; 
Verzoekt het college in overleg te treden met de projectontwikkelaar, teneinde een 
aangepast plan met een toren van 2ó 3 minder woonlagen met gelijkblijvende oppervlakte 
per woonlaag zo spoedig mogelijk aan de Raad voor te leggen, en gaat over tot de orde van 
de dag. 

Naar aanleiding van de motie is door het college op 4 juni 2014 aan de gemeenteraad 
meegedeeld (bijlage) dat de risico's die verbonden zijn aan het onverkort vasthouden aan de 
motie voor de gemeente te groot worden gevonden en de gemeenteraad daarom wordt 
voorgesteld alsnog te besluiten in te stemmen met de (eerder) voorgelegde anterieure 
exploitatieovereenkomst. Aan deze brief hebben diverse adviezen te grondslag gelegen 
(bijlagen). 

PLANNING/UITVOERING 
Bij de anterieure exploitatieovereenkomst is een planning gevoegd die betrekking heeft op 
de uitvoering van de overeenkomst. Ook bij dit raadsvoorstel is een planning gevoegd. Deze 
heeft betrekking op de te volgen bestemmingsplanprocedure. 

COMMUNICATIE/BEKENDMAKING 
Omwonenden zullen voor de vergadering van de raadscommissie Ruimte en 
raadsvergadering worden uitgenodigd met een brief. Deze vergaderingen zullen overigens 
op de gebruikelijke wijze bekend worden gemaakt. 
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BIJLAGEN 
• Kenmerk: 597611 onderwerp: raadsbesluit stedenbouwkundig kader, 

welstandscriteria en intentieovereenkomst Havendreef 
• Kenmerk: 622311 onderwerp: Definitief Stedenbouwkundig Plan Havendreef, 

februari 2014 
• Kenmerk: 622204 onderwerp: PVE Heemstede 2014 - inrichting van de openbare 

ruimte 
• Kenmerk: 626540 onderwerp: realisatieovereenkomst (versie v8 d.d. 21 maart 2014) 
• Kenmerk: 623105 onderwerp: planning 
• Kenmerk: 623811 onderwerp: conceptbestemmingsplan Havendreef 
• Kenmerk: 630891 onderwerp: verbeelding bestemmingsplan Havendreef 
• Kenmerk: 629073 onderwerp: brief Havendreef BV 18 april 2014 
• Kenmerk: 628755 onderwerp: brief aan gemeenteraad beantwoorden vragen 

gesteld in commissie Ruimte 10 april 2014 (DEEL VAN DE BIJLAGE GEHEIM) 
629310 onderwerp 
624356 onderwerp 
631132 onderwerp 
631284 onderwerp 

motie 24 april 2014 
taxatierapport (GEHEIM) 
besluit b&w toelichting 4 scenario's 
notitie Akro Consult consequenties 4 scenario's 

Kenmerk: 
Kenmerk: 
Kenmerk: 
Kenmerk: 
(GEHEIM) 
Kenmerk: 631414 onderwerp: advies Van der Feltz Advocaten (GEHEIM) 
Kenmerk: 631678 onderwerp: notitie Akro Consult staatssteun (GEHEIM) 
Kenmerk: 631239 onderwerp: tekening (artist impression + schema) Havendreef 
verlaagde toren 
Kenmerk: 630388 onderwerp: brief aan Havendreef BV inzake motie 
Kenmerk: 631740 onderwerp: brief aan gemeenteraad uitvoering motie 
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Parafen: Gemeente Ontwikkelaar 



stedenbouwkundig kader 



Havendreef - stedenbouwkundig kader 

1. Inleiding 

Havendreef BV wenst het gebied Havendreef te herontwikkelen tot een aantrekkelijk woon- en verblijfsge
bied. In november 2010 is door het college van B&W ingestemd met het ontwerp-stedenbouwkundig kader 
en de ontwerp-welstandscriteria voor dit project. Deze documenten zijn ter inzage gelegd en er zijn diverse 
zienswijzen ingekomen. Vanwege de ingekomen zienswijzen en gewijzigde marktomstandigheden wil Haven
dreef BV de oorspronkelijke plannen wijzigen ten opzichte van het ontwerp-stedenbouwkundig kader en de 
ontwerp-welstandscriteria uit 2010 en heeft hiertoe een ingrijpend gewijzigd voorlopig stedenbouwkundig 
plan aan de gemeente voorgelegd. 
De wijziging met de meeste ruimtelijke impact is dat bijna alle appartementengebouwen zijn geschrapt ten 
gunste van een traditionele verkaveling met grondgebonden woningen. Hierdoor telt het plangebied veel 
minder woningen en is het totaal te bouwen volume met circa 30 % afgenomen. Andere opvallende wijzigin
gen zijn de vervallen waterpartij en de omgedraaide oriëntatie van een deel van de woningen langs de Zand
vaart. 

2. Huidige ruimtelijke context 

Het plangebied is aan drie zijden omsloten door water: Zandvaart, Heemsteeds Kanaal en haven. Aan de 
westkant wordt het begrensd door (de achtertuinen van de woningen aan) de Heemsteedse Dreef. 
De haven en het kanaal vormen de tastbare, scherpe grenzen tussen gebieden met duidelijke, eigen functies 
en/of bebouwingskarakteristieken: in het westen en noorden traditionele woonwijken, ten oosten van het 
kanaal het bedrijventerrein en ten zuiden van de haven het meer stedelijke Watertorenplan (voor gedetailleer
de beschrijvingen: zie paragraaf 5). Het plangebied zelf daarentegen, is een wat rommelige verzameling van 
hoofdzakelijk bedrijfsbebouwing, deels gesitueerd aan de straat, deels gelegen op het binnenterrein. Het is 
een diffuus gebied zonder (positief) eigen gezicht. 

Ondanks het vele water dat het plangebied omgrenst, reageren de huidige functies en bebouwing niet of 
nauwelijks op de aanwezigheid ervan; zandvaart, kanaal en haven hebben hun oorspronkelijke functies al 
lang geleden verloren. Langs de Havenstraat liggen meestal enkele kleine schepen, maar vanaf de oevers van 
Havenstraat en Kanaalweg wordt het beeld vooral bepaald door geparkeerde auto's. Enkele watergerelateerde 
elementen als een botenhelling en een lager gelegen kade kunnen dat niet te compenseren. De Zandvaart, 
voor zover aan het plangebied grenzend, is een bijna onbekend stuk water. Het ligt aan beide zijden ingeslo
ten tussen particuliere eigendommen en is alleen openbaar te beleven vanaf de brug in de Heemsteedse 
Dreef. 

3. Toelichting op stedenbouwkundig kader 

Het stedenbouwkundig kader is het product van wat de gemeente ruimtelijk aanvaardbaar vindt en wat Ha
vendreef BV nodig acht te hebben aan bouwvolume voor een financieel-realistische ontwikkeling. Het kader 
heeft overeenkomsten met de plankaart en regels van een bestemmingsplan. Dit is gedaan omdat voor deze 
ontwikkeling uiteindelijk een regulier bestemmingsplan zal worden gemaakt. Het bestemmingsplan zal geba
seerd worden op het definitieve ontwerp voor Havendreef en gedetailleerder zijn dan het kader. 

Verkaveling 
Kenmerkend voor het plangebied is dat het in sterke mate aansluit bij de bestaande woonomgeving. Dit komt 
het duidelijkst tot uitdrukking in de woningtypes en het stratenpatroon. 
Slechts enkele onderdelen wijken af van de traditionele verkavelingen uit de omgeving. Zo krijgt dit deel van 
de Zandvaart geen openbare oevers, terwijl die kenmerkend zijn voor de Heemsteedse vaarten en singels. Uit 
de inspraak blijkt echter een duidelijke voorkeur om de nieuwe woningen langs de Zandvaart te spiegelen aan 
de bestaande woningen aan de overzijde, dus achtertuinen tegenover elkaar. Ook de terraswoningen langs 
het Heemsteeds Kanaal vallen op. De combinatie van het brede water en de halfondergrondse parkeerkelder 



is aanleiding voor een afwijkende bouw, maar niet in de vorm van appartementen. De ligging en zichtbaar
heid van deze woningen vragen om een bovengemiddelde aandacht voor de vormgeving. Onderlangs de ter
rassen van de woningen komt een openbaar toegankelijke steiger. In de zuidoosthoek van het plangebied, op 
het scharnierpunt van kanaal en haven, is het meest opvallende element gesitueerd: een woontoren bestaan
de uit acht woonlagen en met horeca op de begane grond. Net als de locatie van de woontoren bij de Zand
vaartbrug en de geprojecteerde woontoren bij de Zwaaihavenbrug nodigt de locatie in plan Havendreef uit 
voor de bouw van een markant gebouw. De toren in Havendreef heeft een extra gunstige ligging ten opzichte 
van de zon en open vaarwater (geen lage bruggen) en is daardoor ook aantrekkelijk voor een horecavestiging 
aan het water. Het gebouw krijgt een slanke verschijningsvorm, met name dankzij het geringe oppervlak per 
laag en de transparantie van de plint. Ter vergelijking: de toren bij de Zandvaartbrug is qua volume vergelijk
baar (bouwvlak ca. 260 m2, bouwhoogte 28 m), maar kent een tamelijk zware baksteenarchitectuur en de 
toekomstige toren bij de Zwaaihavenbrug heeft een bijna 2x groter bouwvlak (ca. 500 m2, bouwhoogte 
29 m). De hoogte en slanke verschijningsvorm maakt de toren in Havendreef dan ook een boeiend contrast 
met de omliggende woningen en maakt ook dat deze toren op een eigen wijze reageert op de twee nabije 
woontorens. Daarom ook zullen hoge eisen aan de architectuur worden gesteld, vergelijkbaar met de wel
standscriteria voor zeer bijzondere bouwplannen (zie Welstandsnota Heemstede). In het belang van het beste 
architectonische resultaat is voor dit gebouw in het stedenbouwkundige kader extra flexibiliteit ingebouwd. 
De bestaande dierenwinkel krijgt een nieuwe locatie binnen het plangebied. De winkel komt temidden van de 
achtertuinen van bestaande en nieuwe woningen te liggen, met een eigen toegang en parkeerterrein. In het 
kader van het op te stellen bestemmingsplan zal bezien worden of het nodig is een regeling op te nemen 
ingeval Heems binnen de bestemmingsplanperiode zou vertrekken. 

De openbare ruimte wordt goed ingericht, met voldoende maat voor de afzonderlijke gebruikers. De oever
zones worden extra zorgvuldig ontworpen en de hoogteverschillen (wateroppervlak, kades, steigers, maai
veld, ingang en dak parkeerkelder) en de horecafunctie worden aangegrepen om een aantrekkelijk verblijfge-
bied vorm te geven. Omdat vrijwel alle woningen in het plangebied in aanmerking komen om door gezinnen 
bewoond te worden en het plangebied geïsoleerd ligt, zal binnen het plan Havendreef worden voorzien in 
adequate speelvoorzieningen voor nader te bepalen leeftijdgroepen. 

Verkeersafwikkeling en parkeernormen 
Het plangebied ontsluit op het drukste wegvak van de Heemsteedse Dreef (N201). Uit onderzoek naar het 
gewijzigde plan voor Havendreef blijkt dat het totaal aantal verkeersbewegingen per saldo vergelijkbaar zal 
zijn met de huidige situatie, maar dat de spreiding over de dag wel zal wijzigen als gevolg van de transfor
matie van bedrijventerrein naar woongebied. De toename van uitgaand verkeer in de ochtendspits in relatie 
met de huidige verkeersafwikkeling voor het kruispunt Havenstraat - Heemsteedse Dreef is een aandachts
punt waar nader naar gekeken dient te worden. 
Het plan voldoet aan "Nota Parkeernormen Heemstede 2010". Hierbij is uitgegaan van de categorieën "woning 
duur" (> € 338.250 pr.peil 1 -1-2009) en "rest bebouwde kom" en is rekening gehouden met het openbare 
gebruik van de parkeerplaatsen op maaiveld, het privégebruik van de parkeerplaatsen op eigen terrein en in 
de halfondergrondse kelder en met dat de dierenspeciaalzaak de parkeerbehoefte op eigen terrein opvangt. 
Nog geen rekening is gehouden met parkeergelegenheid voor een eventuele (sloepen)haven (zie hierna bij 
Water). Hierover dient nader overleg met Havendreef BV plaats te vinden. 
Op het moment dat de parkeernormennota wordt geactualiseerd aan de hand van recentere kencijfers van het 
CROW, wordt ook bepaald in hoeverre een reeds lopend plan als Havendreef daaraan moet voldoen. 

Water 
De haven fungeert op dit moment nauwelijks als zodanig en biedt een enigszins troosteloze aanblik. Met 
name door de actuele woningbouwontwikkelingen wordt niet alleen de noodzaak gevoeld, maar ook een kans 
gezien om de haven nieuwe impulsen te geven. Op 5 februari 2013 hebben burgemeester en wethouders 
hiertoe een plan van aanpak vastgesteld. 
De eventuele aanleg van een (sloepen)haven wordt al langer genoemd als mogelijke positieve impuls, maar 
daarop loopt dit stedenbouwkundige kader voor Havendreef uiteraard niet vooruit. De enige concrete uit
spraak die met betrekking tot het water gedaan wordt is dat langs de kanaaloever en bij de toren op de hoek 
openbaar toegankelijke steigers zullen worden gebouwd. 



Het is aannemelijk dat het bestemmingsplan voor Havendreef eerder in procedure gaat dan dat er overeen
stemming is over de visie op de haven. Bij de opstelling van het bestemmingsplan zal worden bezien of de 
toekomstige ontwikkelingen in de haven daarin tegelijk flexibel èn concreet kunnen worden geregeld. In af
wachting van de ontwikkeling van de haven heeft het in maart 2013 vast te stellen ligplaatsenbeleid nog geen 
betrekking op het water voor zover gelegen ten zuiden van de Zandvaart. 

Peilmaat: 0.50 m + NAP 
De Havenstraat is en blijft de toegang tot het plangebied. De kruin van deze weg ligt op ongeveer 0,50 m + 
NAP, waarmee deze hoogte een logisch en praktisch aanknopingspunt is voor de nieuwbouw. 

4. Stedenbouwkundig kader per planonderdeel 

onderdeel max. goot- en 
bouwhoogte in m 
(gemeten t.o.v. 
peil =0,5m + 
NAP =. ± kruin 
rijweg Haven
straat) 

onder voorwaar
den* toelaatbare 
extra bouwruim
te (t.z.t. via bin-
nenplanse ont
heffing; geen 
optelling van 
ontheffingen) 

* criteria als straat- en 

bebouwitrgsbeeld, ver

keersveiligheid, sociale 

veiligheid, woonsituatie, 

gebruik aangrenzende 

gronden, bestemmings-

qrenzen) 

maximaal aantal 
bouwlagen 

bijzonderheden 

Wl 
Wonen 

7-12 10% 3 bouwlagen 
(incl. kap, excl. 
evt. vliering) 

• grondgebonden woningen 
• max. 4 aaneen en min. 5 m 

tussen woningblokken 
• eventuele erfbebouwing staat 

min. 3 m achter voorgevel van 
hoofdgebouw en gestelde bij W 
is erop van toepassing 

W2 
Wonen 

6-10 10% 3 bouwlagen 
(incl. kap, excl. 
evt. vliering) 

• grondgebonden woningen 
• eventuele erfbebouwing staat 

min. 3 m achter voorgevel van 
hoofdgebouw en gestelde bij W 
is erop van toepassing 

W 
Achtertuinen 

3-4 1 bouwlaag • erfbebouwing volgens gemeen
telijk beleid (m.n. max. 70 m 2, 
min. 25 m 2 onbebouwd) 

• voor zover gelegen aan water: 
aanlegmogelijkheden conform 
gemeentelijk ligplaatsenbeleid 

T 
Tuinen 

• tuinbestemming volgens ge
meentelijk beleid (m.n. gebou
wen en overkappingen zijn niet 
toegestaan) 

• voor zover gelegen aan water: 
aanlegmogelijkheden conform 
gemeentelijk ligplaatsenbeleid 

W3 
Wonen 

10-14 10% 3 bouwlagen 
(incl. kap, excl. 
parkeerkelder en 

• woningen op halfondergrondse 
parkeerkelder 

• tenminste 1 voetqangersverbin-



evt. vliering) ding tussen openbare weg en 
steiger 
bovengemiddelde aandacht 
voor verschijningsvorm 

Wp 
Uitbouwen op 
parkeerkelder 

3,5-3,5 10% 1 bouwlaag 
(excl. parkeer
kelder) 

uitsluitend bestemd voor even
tuele uitbouwen van eerste 
woonlaag van W3 op halfonder
grondse parkeerkelder 
tenminste 1 voetgangersverbin
ding tussen openbare weg en 
steiger 
bovengemiddelde aandacht 
voor verschijningsvorm 

Tp 
Buitenruimten op 
parkeerkelder 

1,5 -1,5 
(excl. terras
afscheidingen en 
borstweringen) 

algemene of privébuitenruimten 
op halfondergrondse parkeer
kelder 
gebruiks- en bouwmogelijkhe
den als bij T 
bovengemiddelde aandacht 
voor verschijningsvorm terras-
afscheidingen en borstweringen 

WH 
Wonen en horeca 

29-29 • bouwgrenzen 
mogen met 
max. 5 m wor
den overschre
den (zie eerste 
contour) 

• voor horeca 
mogen bouw
grenzen met 
max. 10 m 
worden over
schreden (zie 
tweede con
tour; geldt al
leen voor eer
ste bouwlaag 
en evt. onder
liggende laag) 

• ondergeschikte 
bouwdelen 
(bijv. archi
tectonische 
elementen en 
meeontworpen 
technische 
voorzieningen) 
mogen bouw
hoogte met 
max. 2 m over
schrijden 

9 bouwlagen 
(excl. parkeer
kelder en evt. 
sublaag, entre
sol of split le
vel) 

• woontoren boven horeca op 
halfondergrondse parkeerkelder 

• max. 270 m 2 per bouwlaag (ook 
bij overschrijding van bouw-
grens) 

• slank gebouw 
• eerste bouwlaag heeft hoge 

mate van transparantie 
• overschrijding bouwgrenzen 

alleen toegestaan in belang van 
vereiste verschijningsvorm en 
aantrekkelijk ingericht verblijf-
gebied (zie bij V) 

• maximale aandacht voor ver
schijningsvorm 



D 
Detailhandel -
dierenspeciaal
zaak 

• 4-4, maar 
• goothoogte 

max. 3 m langs 
bestaande ach
tertuinen 

10% 1 bouwlaag opvang eigen parkeerbehoefte 
bepaalt in hoeverre het bouw
vlak kan worden bebouwd 
extra aandacht voor ontwerp 
noordgevel 
extra aandacht voor aansluiting 
op bestaande achtertuinen 
nader te bepalen voorwaarden 
in geval van vertrek Heems 

V 
Verkeer 

• verblijfsgebied (o.a. rijwegen, 
voetpaden, parkeerplaatsen, 
openbaar groen, speelplekken) 

• groen talud met bomen maakt 
deel uit van wegprofiel Haven
straat 

• Heems: toegangsweg en voor
terrein zijn particulier terrein 

• rondom WH ligt verblijfsgebied 
op halfondergrondse parkeer
kelder 

• verblijfsgebied rondom WH 
maakt integraal onderdeel uit 
van gebouwontwerp en is aan
trekkelijk ingericht, waarbij 
hoogteverschillen (wateropper
vlak, kades, steigers, maaiveld, 
ingang en dak parkeerkelder) 
op positief verrassende wijze 
zijn benut, o.a. in relatie tot ho
recafunctie 

WA 
Water 

openbaar toegankelijke steigers 
rond WH en langs W3 
aanlegmogelijkheden conform 
gemeentelijk ligplaatsenbeleid 
opwaardering van de haven (tot 
bijv. (sloepen)haven) vindt 
plaats op basis van te ontwik
kelen visie 

5. Omgeving: typering en vergelijkbare eenheden 

Heemsteedse Dreef, noordzijde Zandvaart 
Kenmerkende woningbouw uit de eerste helft van de 20» eeuw: twee bouwlagen, grote schildkap, meestal 

onderdeel max. goot- en 
bouwhoogte in m 
(geldende be
stemmingsplan
nen) 

onder voorwaar
den toelaatbare 
extra bouwruimte 
(via geldende 
binnenplanse 
ontheffing) 

aantal bouwlagen 
(feitelijke situa
tie) 

bijzonderheden 

Johannes 
Verhulstlaan 

6-11 10% 3 bouwlagen 
(incl. kap, excl. 

-



(grondgebonden 

wonen) 

evt. vliering) 

Heemsteedse 

Dreef oost en 

Havenstraat 

(grondgebonden 

wonen) 

7-12 10% 3 bouwlagen 

(incl. kap, excl. 

evt. vliering) 

hoek Heemsteedse Dreef - Ha

venstraat: ook kantoren toege

staan 

Heemsteedse 

Dreef west 

(grondgebonden 

wonen) 

6-12 10% 3 bouwlagen 

(incl. kap, excl. 

evt. vliering) 

Industrieweq 

Functionele kantoor- en bedrijfsbebouwing uit de tweede helft van de 20* eeuw zonder bijzondere archi

tectonische betekenis. De meeste gebouwen bestaan uit twee bouwlagen met een platte afdekking. Hier en 

daar komen (inpandige) bedrijfswoningen voor. 

onderdeel max. goot- en 

bouwhoogte in m 

(geldend be

stemmingsplan) 

onder voorwaar

den toelaatbare 

extra bouwruimte 

(via geldende 

binnenplanse 

ontheffing) 

aantal bouwlagen 

(feitelijke situa

tie) 

bijzonderheden 

Industrieweg 

(kantoren en 

bedrijven) 

9-9 overschrijding 

bouwhoogte met 

2 m voor bouw 

van inpandige 

parkeergelegen

heid 

1 en 2 bouwlagen 

Van den Ei indekade 

Diverse gestapelde woonvormen van het plan Watertoren: Park noord (drie appartementengebouwen van vier 

woonlagen), het nog te bouwen Accent (een woontoren van acht bouwlagen boven een parkeervoorziening) 

en het in stedelijke dichtheid bebouwde plandeel Raster (woningblokken van vier en vijf bouwlagen met les-

senaarskappen op een halfondergrondse parkeerkelder). In het verlengde van het Heemsteeds Kanaal ligt een 

nieuwe waterpartij, die een zichtas vormt tussen het zuidelijk deel van de Heemsteedse Dreef en het Heem

steeds Kanaal. 

onderdeel max. goot- en 

bouwhoogte in m 

(geldende vrij

stelling 

art. 19 WRO) 

onder voorwaar

den toelaatbare 

extra bouwruimte 

aantal bouwlagen bijzonderheden 

Park noord 

(gestapeld w o 

nen) 

14-14 plaatselijke over

schrijding van 

bouwgrenzen en 

-hoogte met 

1,5 m 

4 bouwlagen huisartsengroepspraktijk in 

westelijk bouwblok 

Accent 

(gestapeld w o 

nen) 

29-29 plaatselijke over

schrijding van 

bouwgrenzen en 

-hoogte met 

1,5 m 

8 bouwlagen 

(excl. al dan niet 

bovengrondse 

parkeerlagen) 

wordt n.a.v. kredietcrisis hero

verwogen 



Raster 17-19 plaatselijke over 4 en 5 bouwlagen -
(gestapeld wo schrijding van (excl. halfonder

nen) bouwgrenzen en grondse parkeer

-hoogte met kelder) 

1,5 m 

afdeling Ruimtelijk Beleid, 12 februari 201 3 



Bijlage 6: Definitieve welstandscriteria Havendreef, d.d. 14 februari 2013 

Parafen: emeenteX Onn/ikkelaar 



2.3.b Havendreef 
(vastgesteld door de raad op ...) 

MOSPEB 

.Jr. 

Impressie nau beoosrk mes en sfeer (november 2012) 

Gebiedsbeschrijving 
Welstandsgebied Havendreef is voor het grootste deel omsloten door water; de Zandvaart, het 
Heemsteeds Kanaal en de haven. Aan de westzijde valt de grens samen met die van het 
welstandsgebied voor de Heemsteedse Dreef (i.e. de percelen Heemsteedse Dreef 36 t / m 56 en 
Havenstraat 43 t / m 47). 
Het eind 2012 ontwikkelde stedenbouw
kundige plan Havendreef gaat uit van een 
voortzetting van de bebouwing zoals die 
in de directe omgeving voorkomt. 
Het grootste deel van het plangebied zal 
worden bebouwd met traditionele, grond
gebonden woningen, waarmee dit deel 
aansluit bij de nabijgelegen woningen uit 
de eerste helft van de 20e eeuw. De in het 
plangebied aanwezige dierenwinkel wordt 
op een nieuwe locatie te midden van deze 
traditionele woningbouw ingepast. 
De bebouwing die is geprojecteerd op de 
hoek van de haven en langs het Heemsteeds Kanaal reageert op de ligging aan open water en op 
de schaal van bouwplan Watertoren en het bedrijventerrein. Deze bebouwing zal bestaan uit een 
woontoren en terraswoningen op een halfondergrondse parkeergarage. In de plint van de 
woontoren is ruimte voor een horecavestiging. 

Waardebepaling en beleid 
Het welstandsbeleid voor het plan Havendreef is gebaseerd op dat voor de Heemsteedse Dreef, 
maar vooral op dat voor de Componistenwijk. 
De lineaire, noord-zuid gerichte Heemsteedse Dreef vormde het hoofdelement in het Algemeen 
Uitbreidingsplan van Stuyt en Cuypers uit 1912 en is nog altijd een belangrijk structuurelement 
dat van grote betekenis is voor het beeld van Heemstede. De langgerekte as met de groene 
middenberm, de ruime verkaveling en de relatie tussen de stedenbouwkundige opzet en de 
architectonische invulling is harmonisch en over het algemeen goed bewaard gebleven. De 
relatief forse woningen in een strakke baksteenarchitectuur met de markante pannendaken en de 
groene voortuinen en de erfafscheidingen in de vorm van gemetselde lage muurtjes of groene 
hagen zijn zeer karakteristiek. 
Het grootste deel van de Componistenwijk is in de eerste helft van de 20e eeuw eveneens tot 
stand gekomen op basis van het Algemeen Uitbreidingsplan. De mime verkaveling, de relatief 
forse woningen, veelal van het 'Heemsteedse type', de groene voortuinen en de verzorgde 
erfafscheidingen zijn hier kenmerkend. 
Ook de haven en het Heemsteeds Kanaal vinden hun basis in het Algemeen Uitbreidingsplan. 
Hoewel primair om industriële redenen gegraven, vormen deze ruime waterpartijen 
aantrekkelijke elementen voor de huidige woonomgeving. Sinds de oplevering van bouwplan 
Watertoren is de balans namelijk omgeslagen van een overwegende bedrijfsomgeving naar een 
overwegende woonomgeving; alleen langs de oostelijke oever bevindt zich nog bedrijvigheid. 



Welstandsregime 
Het welstandsbeleid is gericht op het behoud en versterken van de belangdjkste karakteristieken 
van de bebouwing en haar omgeving. Voor de kanaal- en havenzijde is het welstandsregime 
bovendien gericht op het bereiken en handhaven van een bovengemiddeld welstandsniveau en 
op een zorgvuldige harmonie tussen bebouwing en onbebouwde (openbare èn particuliere) 
ruimten. 

Welstandscriteria grondgebonden woningen 
Heboumng en omgeving 
• Behoud van de samenhang binnen de dubbele en met meer onder één kap gebouwde 

woningen. 
• De nieuwbouwwoningen sluiten in mateiialiseiing, schaal, compositie, kleurgebruik en 

detaillering aan op de bestaande panden. 
• De dierenspeciaalzaak is uitsluitend georiënteerd op het eigen voorterrein. De (geheel of 

nagenoeg geheel gesloten) noordgevel vormt een aantrekkelijk of neutraal element in de 
woonstraat. 

• Groene voortuinen en erfafscheidingen zijn mede bepalend voor het beeld in dit gebied. 
Erfafscheidingen dienen per complex zoveel mogelijk overeenkomstig te zijn. 

Bebouwing op %ich 
• Materiaalgebruik: alleen traditionele materialen zoals baksteen, hout, staal, gebakken pannen 

en niet-uidogend zink zijn toegestaan. Indien kozijnuitvoering in een andere materialisering 
gevraagd wordt moet de detaillering profilering en vormgeving ter advisering worden 
voorgelegd aan de Adviescommissie voor ruimtelijke kwaliteit. 

• Gevels die zijn opgetrokken in schoon metselwerk blijven ongeschilderd. 
• De kleur van het houtwerk is terughoudend, zoals (gebroken) wit en (donker) groen. 

Welstandsregime kanaal- en havenzijde 
Bebouwing en omgeving 
• De bebouwing vormt door haar schaal, situering, verschijningsvorm, geleding, gelaagdheid 

en functies een schakel in de omgeving. De relatie met het water komt onder meer tot 
uitdrukking in (onderdoorgangen en uitzichten en in een grote mate van openbare 
toegankelijkheid van de aantrekkelijk ingerichte oevers en/of steigers. 

• De laagbouwwoningen op de halfondergrondse kelder sluiten in materialisering, schaal, 
compositie, kleurgebruik en detaillering aan op de andere nieuwbouwwoningen en reageren 
tevens op hun ligging aan (de ruimte van) het water. Ook eventueel afwijkende kapvormen 
sluiten in materialisering, kleurgebruik en detaillering aan op die van de andere nieuwe 
woningen. 

• De gebouwen zijn gebouwd op een halfondergrondse kelder met parkeerplaatsen en 
bergingen. Voor zover niet bebouwd, is de bovenzijde van de halfondergrondse kelder-
aantrekkelijk ingericht als openbaar toegankelijke of particuliere buitenruimte. De verticale, 
bovengrondse delen van de kelder maken een integraal onderdeel uit van het ontwerp voor 
de gebouwen en open(bare) ruimte. 

• De markante hoogbouw werkt als een schakel tussen de havenkom en het Heemsteeds 
Kanaal en levert een positieve bijdrage aan de kwaliteit van de openbare ruimte. 

• De hoogbouw kent een evenwichtige en spanningsvolle relatie wat betreft de helderheid van 
de slanke hoofdvorm en de complexiteit door de functies in het gebouw en zijn omgeving. 

• De plint van de hoogbouw is primair bestemd voor de horecafunctie en heeft een 
transparant karakter dat onder meer tot uitdrukking komt in materialisering, uitgesproken 



gevelgeledingen en doorzichten. De situering op de hoek van bestaand land en de 
aanwezigheid van hoogteverschillen (wateroppervlak, kades, steigers, maaiveld, ingang en 
dak parkeerkelder) kunnen aanleiding zijn voor split level-vormen. De omgeving is in 
samenhang met het gebouw ontworpen en vormt een aantrekkelijk verblijfsgebied. 

Bebouwing op %ich 
• Materialisering laagbouw: alleen traditionele materialen zoals baksteen, hout, staal, gebakken 

pannen en niet-uitiogend zink zijn toegestaan. Indien kozijnuitvoering in een andere 
materialisering gevraagd wordt moet de detaillering, profilering en vormgeving ter advisering 
worden voorgelegd aan de Adviescommissie voor ruimtelijke kwaliteit. 

• Materialisering hoogbouw: traditionele materialen zoals baksteen, hout, staal, gebakken 
pannen en niet-uidogend zink, al dan niet in combinatie met moderne materialen als beton 
en glas. Indien kozijnuitvoering in een andere materialisering gevraagd wordt moet de 
detaillering, profilering en vormgeving ter advisering worden voorgelegd aan de 
Adviescommissie voor ruimtelijke kwaliteit. 

• De toegepaste materialen zijn zowel esthetisch als technisch duurzaam en hoogwaardig. 
• Kleurverschillen ontstaan door toepassing van verschillende materialen. 
• Waar dakpannen worden toegepast, zijn die van keramisch materiaal, in één kleur per 

bouwblok en niet glimmend. 
• Gevels die zijn opgetrokken in schoon metselwerk blijven ongeschilderd. 
• De gebouwen zijn zorgvuldig gedetailleerd. 
• Alle ondergeschikte bouwdelen, zoals dakkapellen, dakopbouwen, uitbouwen, erkers, serres, 

balkons, terrassen, technische ruimten, liftopbouwen en overige ondergeschikte elementen 
maken integraal onderdeel uit van de architectuur; tegelijk zijn erkers, serres, balkons en 
terrassen etc vormgegeven als duidelijke accentueringen van de bouwvolumen. 

• De overgang van openbare ruimte en/of privébuitenruimten naar de bebouwing dient 
integraal te worden meeontworpen. 

versie 14 februari 2013 



Bijlage 7: Inrichtingsplan Openbare ruimte 

Parafen: Ontwikkelaar 



Bijlage 8: Parkeernota 2012 gemeente Heemstede, d.d. 4 december 2012 

Parafen: Ontwikkelaar 



Nota Parkeernormen Heemstede 

14 augustus 2012 



Inleiding 

In deze Nota Parkeernormen worden de bestaande huidige parkeernormen en -eisen voor de helderheid 
nog eens op een rijtje gezet. In de bestemmingsplannen wordt een verwijzing gemaakt naar deze nota. 

Samengevat komt het erop neer dat bij ruimtelijke ontwikkelingen de parkeerbalans in evenwicht moet 
zijn: de parkeerbehoefte ('vraag') dient in overeenstemming te zijn met het beschikbare aantal 
parkeerplaatsen ('aanbod'). 

Parkeerbalans 

Bij het bepalen van de benodigde parkeervoorzieningen wordt gekeken naar de neffo parkeerbehoefte die 
worden gegenereerd. Dit betekent dat alleen de door de ontwikkeling toegevoegde parkeerdruk hoeft te 
worden gecompenseerd. Om de parkeerbehoefte te kunnen berekenen wordt gebruik gemaakt van 
parkeernormen. Deze zijn gebaseerd op de parkeerkencijfers van het CROW1 zoals gepubliceerd in de 
publicatie ASW 2004, 2e herziene druk oktober 2004. Hierin worden kencijfers gegeven voor alle 
functies/voorzieningen zoals woningen, detailhandel en kantoren. In Bijlage 1 is een overzicht opgenomen 
van de parkeernormen voor een groot aantal functies. Voor de indeling van de stedelijke zone geldt de 
indeling zoals weergegeven in Bijlage 2. De stedelijkheidsgraad is een vast gegeven; Heemstede is 
ingedeeld in de categorie "matig stedelijk". Voor Heemstede geldt de maximumwaarde. 

De parkeerbalans is in evenwicht als: 
- het aanbod van parkeerplaatsen (minimaal) gelijk is aan de maximale vraag naar parkeerplaatsen; 
- de situering, vormgeving, kwaliteit en gebruik zodanig zijn ingevuld dat de parkeerplaatsen kunnen en 
zullen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze worden aangelegd; 
- de situering, vormgeving, kwaliteit en gebruik zodanig zijn ingevuld dat het risico op toekomstige 
parkeerproblemen dan wel verschuiving ervan naar buiten het plangebied niet aanwezig is dan wel binnen 
het plan is te ondervangen. 

Dubbelgebruik 

Bij het berekenen van het benodigde aantal parkeerplaatsen bij ontwikkelingen wordt rekening gehouden 
met dubbelgebruik van parkeerplaatsen. Dit houdt in dat parkeerplaatsen behorende bij verschillende 
functies, bijvoorbeeld woningen en kantoren, met elkaar uitgewisseld kunnen worden. Overdag zijn er bij 
woningen minder parkeerplaatsen nodig en bij kantoren meer, terwijl dit 's avonds omgekeerd is. Dit 
maakt dubbelgebruik mogelijk. Om de mogelijkheid en de eventuele mate van dubbelgebruik te kunnen 
bepalen, zijn aanwezigheidspercentages nodig. Deze zijn opgenomen in Bijlage 4. Met behulp van de 
aanwezigheidspercentages kan het maatgevende moment worden bepaald. 

Parkeren op eigen terrein 

Uitgangspunt is dat de parkeervoorzieningen op het eigen terrein behorende bij de betreffende functie(s) 
moeten worden gerealiseerd. Hierop kan door het college van burgemeester en wethouders een 
uitzondering worden gemaakt. Als het oplossen van parkeerplaatsen op eigen terrein redelijkerwijs niet 
mogelijk is, en als uit parkeeronderzoek blijkt dat op het maatgevende moment in de openbare ruimte, 
binnen acceptabele loopafstand, nog voldoende vrije parkeerplaatsen aanwezig zijn, dan kan worden 
besloten deze parkeerplaatsen mee te tellen bij het bepalen van de parkeerbalans. 

1 CROW is het nationale kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur 



Uitzondering kleinschalige ontwikkelingen Centrum 

Ook bij een (her)ontwikkeling in het centrum geldt in principe dat de netto parkeerbehoefte op eigen 
terrein moet worden opgelost. Bij de besluitvorming rond de 'Startnotitie Herinrichting Binnenweg en 
bestemmingsplan Centrum en omgeving' in mei 2007 heeft de gemeenteraad wel besloten het relatief 
starre Ruimtelijk Parkeerbeleid te versoepelen. De gedachte hierachter is dat het oplossen van de 
parkeerbehoefte geen remmende factor (meer) hoeft te zijn bij kleinschalige ontwikkelingen in het 
centrumgebied, waarbij redelijkerwijs niet op eigen terrein in de parkeerbehoefte kan worden voorzien. De 
dynamiek in dit gebied wordt hiermee vergroot. 

Een kleinschalige (her)ontwikkeling in het winkelgebied komt in aanmerking voor een vrijstelling van de 
inspanningsverplichting tot het realiseren van parkeerplaatsen op eigen terrein, als wordt voldaan aan 
allebei de volgende voorwaarden: 

- de totale (her)ontwikkeling genereert een parkeerbehoefte van ten hoogste 25 parkeerplaatsen én 
de netto parkeerbehoefte is maximaal 10 parkeerplaatsen én 

er is redelijkerwijs geen mogelijkheid voor het realiseren van parkeerplaatsen op eigen terrein. 

Het maatgevende moment voor de parkeerberekening is de doordeweekse middag en/of zaterdagmiddag. 

In Bijlage 5 is het uitzonderingsgebied voor kleinschalige ontwikkelingen weergegeven. 

Voorbeelden van mogelijkheden waarvoor geen oplossing voor parkeren nodig is: 
2. 

- uitbreiding van maximaal 260 m 2 detailhandel; 
- functieverandering van kantoor naar detailhandel van maximaal 660 m . 
- functieverandering van detailhandel naar café/cafetaria van maximaal 550 m 2 ; 
- functieverandering van detailhandel naar restaurant van maximaal 300 m 2 ; 
- realisatie van 5 dure (boven)woningen binnen bestemming centrumdoeleinden en 100 m 2 uitbreiding 
detailhandel; 
- realisatie van maximaal 9 dure (boven)woningen binnen bestemming centrumdoeleinden; 
- in het nieuwe bestemmingsplan wordt het onderbouwen mogelijk gemaakt; volledige onderbouwing kan 
tot een maximum van 260 m zonder consequentie voor het parkeren; 

Als gevolg van deze ontheffing kan de parkeerdruk in en rond het winkelgebied toenemen. Gelet op de 
ervaringen uit de planperiode van het bestemmingsplan "Centrum" zal deze toename naar verwachting 
beperkt zijn. Daar staat bovendien tegenover dat gedurende de planperiode van het bestemmingsplan 
"Centrum en omgeving" op bijvoorbeeld de locaties van Albert Heijn aan de Blekersvaartweg en het 
parkeerterrein aan de Eikenlaan naar verwachting een substantieel aantal centrumparkeerplaatsen zal 
worden toegevoegd. 

Gezien het belang van een duurzaam gezond winkelcentrum, de beperkte effecten van de 
ontheffingsmogelijkheid voor de parkeerdruk in en rond het winkelgebied en het feit dat de grotere 
ontwikkelingen wel op eigen terrein in de parkeerbehoefte moeten voorzien, is het maken van deze 
uitzondering ruimtelijk aanvaardbaar. 



Bijlage 1 

Parkeernormen Heemstede voor verschillende functies 

1. Woningen (aantal parkeerplaatsen per woning) 

centrum schil/overloop rest bebouwde kom 
woning goedkoop1 1,3 1,5 1.7 
woning midden1 1,5 1,7 1,9 
woning duur1 1,7 1,8 2,1 
serviceflat/ 
aanleunwoning1 0,6 0,6 0,6 
kamer verhuu? 0,6 0,6 0,6 
bandeel bezoekers: 0,3 pp per woning 
2Aandeel bezoekers: 0,2 pp per woning 
Voor onderverdeling naar goedkoop, midden en duur: zie Bijlage 3 

2. Detailhandel/winkels (aantal parkeerplaatsen per 100 m 2 per bruto vloeroppervlak) 

centrum schil/overloop rest bebouwde kom 
hoofdwinkelgebied 3,8 - -
wijk-, buurt-, 
dorpscentra 4,0 4,0 4,0 
grootschalige 
detailhandel - 7,5 8,0 
(week)markt 4,0 4,0 4,0 
Aandeel bezoekers: 85% 

3. Kantoren (aantal parkeerplaatsen per 100 m 2 per bruto vloeroppervlak) 

centrum schil/overloop rest bebouwde kom 
met baliefunctie1 2,3 2,8 3,3 
zonder baliefunctie2 1,7 1,9 2,0 
1Aandeel bezoekers: 20% 
2Aandeel bezoekers: 5% 

4. Bedrijven (aantal parkeerplaatsen per 100 m 2 per bruto vloeroppervlak) 

centrum schil/overloop rest bebouwde kom 
arbeidsextensief/ 
bezoekersextensief1 0,6 0,7 0,9 
arbeidsintensief/ 
bezoekersextensief1 

1,7 2,2 2,8 
arbeidsextensief/ 
bezoekersintensief2 1,2 1,4 1.8 
bedrijfsverzamel
gebouw3 

1.7 1,7 1.7 
Aandeel bezoekers: 5% 

2Aandeel bezoekers: 35% 
3Aandeel bezoekers: 10% 



5. Horeca/hotel 

centrum schil/overloop rest bebouwde kom 
café/bar/discotheek/ 
cafetaria1 6,0 6,0 7,0 
restaurant2 10,0 10,0 14,0 
hotel3 1,5 1.5 1.5 
congresgebouw4 6,0 7,0 8,0 
Aantal parkeerplaatsen per 100 bruto vloeroppervlak. Aandeel bezoekers: 90% 
2Aantal parkeerplaatsen per 100 m 2 bruto vloeroppen/lak. Aandeel bezoekers: 80% 
Aantal parkeerplaatsen per kamer 
Aantal parkeerplaatsen per 100 m bruto vloeroppervlak. Aandeel bezoekers: 99% 

6. Sport 

centrum schil/overloop rest bebouwde kom 
sportveld (buiten)1 27,0 27,0 27,0 
sporthal2 2,2 2,5 3,0 
sportschool/ 
dansstudio2 4,0 4,0 4,0 
tennisbanen3 3,0 3,0 3,0 
squashbanen3 1.5 1.5 1,5 
zwembad4 10,0 11,0 12,0 
Aantal pp per ha. netto terrein. Aandeel bezoekers: 95% 

2Aantal pp per 100 m 2 bruto vloeroppen/lak. Aandeel bezoekers: 95% 
3Aantal pp per baan. Aandeel bezoekers: 90% 
4Aantal pp per 100 m2 opp. bassin. Aandeel bezoekers: 90% 

7. Zorg 

centrum schil/overloop rest bebouwde kom 
arts/therapeut1 2,0 2,0 2,0 
ziekenhuis2 1,7 1.7 1.7 
verpleeg-/ 
verzorgingstehuis3 0,7 0,7 0,7 

2Aantal pp per bed 
3Aantal pp per wooneenheid. Aandeel bezoekers: 60% 



8. Onderwijs 

centrum schil/overloop rest bebouwde kom 
basisonderwijs1 1,0 1,0 1,0 
VBO/HAVO/VWO 
(dag)2 1,0 1,0 1,0 
MBO (dag)2 7,0 7,0 7,0 
WO/HBO (dag) 
- leslokalen2 + 20,0 20,0 20,0 
- collegezalen3 7,0 7,0 7,0 
avondonderwijs4 1,0 1,0 1,0 
1Aantal pp per leslokaal. Exclusief kiss & ride 
2Aantal pp per leslokaal (leslokaal = circa 30 zitplaatsen) 
3Aantal pp per collegezaal (collegezaal = circa 150 zitplaatsen) 
"Aantal pp per student 

9. Diversen 

centrum schil/overloop rest bebouwde kom 
bioscoop/theater/ 
schouwburg)1 0,3 0,3 0,4 
bibliotheek/museum2 0,7 0,9 1.2 
cultureel centrum/ 
wijkgebouw3 3.0 3,0 3,0 
creche/peuterspeel-
zaal/ki nderdagverbl ijf4 0,8 0,8 0,8 
begraafplaats/ 
crematorium5 30,0 30,0 30,0 

2Aantal pp per 100 m 2 bruto vloeroppervlak. Aandeel bezoekers: 95% 
3Aantal pp per 100 m 2 bruto vloeroppen/lak. Aandeel bezoekers: 90% 
"Aantal pp per arbeidsplaats. Exclusief kiss & ride 
5Aantal pp per gelijktijdige begravenis/crematie 

Voor definities en nadere uitleg van begrippen wordt venwezen naar de publicatie ASW 2004, 2e 
herziene druk oktober 2004. Dit geldt ook voor eventuele functies/voorzieningen die niet in het 
bovenstaande overzicht staan. 



Bijlage 2 

Stedelijke zone tbv parkeren wegcategorisering 

KAART 
VAN 

HEEMSTEDE 



Bijlage 3 

Verdeling woningcategorieën Heemstede 

Koopwoning (€) 
Woning goedkoop < 205.000 
Woning midden 205.000 - 338.250 
Woning duur > 338.250 

Prijspeil 1 januari 2009, indexatie op basis van prijsindexcijfers CPI alle huishoudens 



Bijlage 4 

Aanwezigheidspercentages verschillende functies 

Werkdag Koop Zaterdag . Zondag-
overdag Middag Avond avond middag : Avond - middag 

Woningen " 50 60 100 ~ 90 60 i 60 70 
Detailhandel . 30 70 20 100 100 i 0 0 
Kantoor 100 100 5 10 : 5 •: 0 0 
Bedrijven 100 100 5 10 -.5 1 0 0 
Sociaal cultureel 10 40 100 100 60 i . 90 25 
Sociaal medisch 100 100 30 15 is i 5 5 
Ziekenhuis 85 100 40 50 25 j 40 40 
Dagonderwijs 100 100 0 0 0 1 0 0 
Avondonderwijs 0 0 100 100 0 i 0 0 
Bibliotheek 30 70 100 70 75 ! 0 0 
Museum 20 45 0 0 loo : 0 90 
Restaurant 30 40 90 95 70 i 100 40 
Café 30 40 90 85 75 ; 100 45 
Bioscoop, theater 15 30 90 90 60 \ 100 60 
Sport 30 50 100 90 : 100! 90 85 



Bijlage 5 

Centrumgebied waar uitzondering geldt voor kleinschalige ontwikkelingen 

^ plangebied bestemmingsplan Centrum en omgeving 

J uitzonderingsgebied parkeernormen (winkelgebied) 



Bijlage 9: Programma van Eisen voor de openbare ruimte van de gemeente Heemstede, 

d.d. 28 januari 2014 

Parafen: Oiftwikkelaar 
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DEEL 1: INLEIDING 

1.1 Achtergrond 
Het Programma van Eisen (PVE) van de Gemeente Heemstede is bestemd voor iedereen die zich 
met inrichting en vormgeving van de openbare ruimte bezighoudt, zowel stedenbouwkundigen, 
projectleiders, civieltechnici, initiatiefnemers als (landschaps)architecten. 

Het PVE bakent de speelruimte af binnen nieuwbouw- en herinrichtingsprojecten zodat 
instandhouding van het ontwerp voor de toekomst gegarandeerd is. Eenduidigheid in aanleg en 
(efficient) beheer moet bijdragen aan een esthetisch hoogwaardige en doelmatige inrichting van de 
openbare ruimte. Onlosmakelijk verbonden is dan ook het Handboek straatmeubilair. Deze is te 
vinden als bijlage. Naast het PVE worden er bijna altijd specifieke projecteisen gesteld. 

Actualisatie 
Het PVE Heemstede wordt, indien noodzakelijk inhoudelijk geactualiseerd. Het college stelt het 
PVE zo nodig opnieuw vast. Mocht een project (deels) opnieuw ontworpen worden, dan behoudt 
de gemeente zich het recht voor met een herzien Programma van Eisen te komen. 

1.2 Status en gebruik 
/A/gemeen 
Het PVE geeft de randvoorwaarden aan waarin de inrichting van de openbare ruimte moet 
voldoen. Ook staan verwijzingen naar beleid van derden genoemd (bijvoorbeeld politie en 
waterschap). Wanneer wet- en regelgeving afwijken ten opzichte van het PVE dan is het PVE 
ondergeschikt. Alles waarin het Programma van Eisen niet voorziet dient ter goedkeuring aan de 
Gemeente Heemstede (hierna te noemen; gemeente) te worden voorgelegd. 

Projectopdracht 
Een initiatiefnemer, projectontwikkelaar, exploitant (hierna te noemen; initiatiefnemer) is 
voornemens een perceel in exploitatie te brengen door dit perceel geschikt te maken voor de 
realisering van gebouwen, infrastructuur en (openbare) nutsvoorzieningen en heeft daarvoor een 
planologische medewerking nodig van de gemeente. Volgens het gestelde in de Wet ruimtelijke 
ordening moet de gemeente de kosten verhalen die zij maakt voor een dergelijke ontwikkeling. Dit 
kan door middel van een exploitatieplan, maar het mag ook op andere wijze. In dat geval sluit de 
initiatiefnemer ten behoeve van deze planologische procedures en de aanleg van voorzieningen 
ten behoeve het exploitatiegebied een anterieure exploitatieovereenkomst. De initiatiefnemer en 
de gemeente kunnen nadere voorwaarden en afspraken met betrekking tot de ontwikkeling van het 
exploitatiegebied schriftelijk in deze overeenkomst vastleggen. Het nu voorliggende PVE voor de 
inrichting van het openbaar gebied vormt een vast onderdeel in de overeenkomsten tussen 
initiatiefnemer en gemeente en bepaalt het kader voor de inrichting van het openbaar gebied. 

Bij elk nieuwbouw- of herinrichtingsproject van de gemeente, waarvan het toekomstige beheer van 
de openbare ruimte in handen komt van de gemeente, is de initiatiefnemer verplicht dit PVE te 
hanteren. Deze verplichting wordt als randvoorwaarde opgenomen in elke projectopdracht. Mocht 
een project om welke reden dan ook opnieuw worden vormgegeven, dan wordt gewerkt met het 
laatst vastgestelde PVE. 

Programma van eisen 
De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor een goede vertaling van de uitgangspunten in het 
projectspecifieke programma van eisen en de uiteindelijke inrichting. 

De gemeentelijke afdelingen Voorbereiding Openbare Ruimte (VOR) en Uitvoering Openbare 
Ruimte (UOR) toetsen de plannen vanuit hun verantwoordelijkheid voor de aanleg en het beheer 
van de openbare ruimte. Het PVE is hiervoor het kader. 
De toetsvoorwaarden zijn (beheer)technisch van aard. Het zijn voorwaarden die voortvloeien uit 
het wettelijke kader, het gemeentelijk vastgestelde beleid en de (beheer)technische praktijk van de 
gemeente. De beheerkostenraming is onderdeel van de toets. 
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1.3 Toetsing 
Toetsing op ontwerp, techniek en beheerbaarheid van de openbare ruimte vindt plaats gedurende 
het totale planproces. Binnen de gemeente worden alle producten die met inrichting van de 
openbare ruimte te maken hebben getoetst door zowel de ontwerp- als de beheerspecialisten. In 
overleg met de gemeente worden de plannen ook voorgelegd aan betrokken partijen, zoals 
bewoners, winkeliers en andere ondernemers. De initiatiefnemer dient aan te tonen goedkeuring 
op de plannen te hebben van partijen zoals brandweer en waterschap. Afwijkingen ten opzichte 
van het definitieve inrichtingsplan dienen altijd teruggekoppeld te worden aan de (gemeentelijke) 
projectleider. 

De volgende gemeentelijke afdelingen toetsen het PVE: 
• Ruimtelijk Beleid; 
• Voorbereiding Openbare Ruimte; 
• Uitvoering Openbare Ruimte. 

Procedure bij afwijkingen 
Het kan voorkomen dat een ontwerp voor de openbare ruimte afwijkt van de eisen die gesteld zijn 
in het PVE. Dit kan, mits voldaan is aan de volgende voorwaarden: 
• De initiatiefnemer zal de afwijking goed moeten motiveren; 
• De oplossing zal aan de minimale kwaliteitseis van het PVE moeten voldoen; 
• De aanvrager zal de (beheer)technische en financiële consequenties moeten onderbouwen; 
• Meerkosten ten opzichte van de standaard dient door de initiatiefnemer betaald te worden; 
• Materiaalkeuze die afwijkt van dit PVE dienen met de gemeente te worden besproken; 
• Mogelijke meerkosten in het onderhoud zijn overeengestemd met de afdeling UOR. Over het 

afkopen van het beheer is schriftelijk overeenstemming bereikt. 

innovaties 
De gemeente staat open voor innovatieve en nieuwe materialen. Zeker daar waar het duurzame of 
energiezuinigere alternatieven betreft. De initiatiefnemer wordt gevraagd aan te tonen dat het 
betreffende materiaal of de innovatie voldoet aan de gangbare normen voor veiligheid, 
duurzaamheid en beheerbaarheid. Op het gebied van duurzaamheid dienen de meest actuele 
richtlijnen van agentschapnl.nl te worden gevolgd. 
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1.4 Gemeentelijke besluitvorming inrichting buitenruimte 

1) Vrijgeven van Voorlopig Ontwerp (VO) voor inspraak (B&W) 

Voorlopig Ontwerpfase 
• Een Voorlopig Ontwerp (VO) bestaat uit de volgende producten; 
• Inrichtingsplan 1;500 (incl. materiaal, hoogtes en maatvoering); 
• Een (landschappelijke) onderbouwing van het ontwerp inclusief aansluiting op zijn 

omgeving; 
• Profielen 1:100 - 1:20 van essentiële onderdelen (inclusief bijzondere objecten zoals 

bruggen en duikers); 
• Bomenkaart met te kappen en te behouden bomen, kaplijst (inclusief groenplan); 
• Bodem- en geotechnische onderzoeken; 
• Rioleringsplan; 
• Goedkeuring waterschap op waterhuishoudkundig plan; 
• Verlichtingsplan; 
• Quick-scan flora en fauna; 
• Gronduitgiftekaart; 
• Kabels-en leidingenplan; 
• Quick-scan archeologie; 
• Tekening met toekomstige eigendomssituatie. 

Minimale standaardeisen voor het het aanleveren van het VO; 
• Brandweer is akkoord met het plan; 
• Plan is niet in strijd met de Flora- en faunawet; 
• Plan is niet in strijd met de Monumentenwet; 
• Streven naar gesloten grondbalans en grondbalans dient te worden aangeleverd; 
• Onderhoud moet na oplevering volgens arbonormen kunnen plaatsvinden; 
• Plan is getoetst op toegankelijkheid voor mindervalide mensen; 
• Plan is duurzaam, onderhouds- en milieuvriendelijk (volgens richtlijnen zie 

agentschapnl.nl). 

2) Inspraakperiode 

3) Vaststellen voorgenomen besluit DO (in B&W) 
Een Definitief Ontwerp (DO) bestaat uit de volgende producten; 

• Beplantingsplan, inclusief hoeveelheden, plantverband, maatvoering; 
• Materialenstaat, inclusief leveranciers en garanties (inboettermijn e.d.); 
• Beheerplan (indien noodzakelijk); 
• Verlichtingsplan; 
• Beheerkostenoverzicht; 
• Afspraken over afkoop beheer zijn vastgelegd. 

4) Behandeling voorgenomen besluit DO in Commissie Ruimte/indien nodig de Raad 
5) Vaststellen DO (in B&W) 
6) Uitwerking DO 

7) Uitvoeringsfase 
• Communicatieprotocol zie §1.5 communicatie 

8) Oplevering 
Overdrachtsprotocol bevat oa: 

• Definitieve materialenstaat 
• Revisiegegevens (inclusief sleuteloverdracht etc) 
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1.5 Communicatie 
• Het afspreken van een reguliere overlegstructuur tussen (project)medewerkers van de 

gemeente en vertegenwoordigers van de initiatiefnemer; 
• Het zorgdragen vanuit de van een informatiepunt (website, contactpersoon) voor vragen 

vanuit bewoners; 
• Minimale momenten waarop bewonersbrieven (na afstemming projecttrekker 

gemeente/afdeling communicatie) vanuit ontwikkelaar worden verstuurd: inspraak, start 
werkzaamheden, noodzakelijke afsluitingen openbare paden en wegen. Daarnaast wijzen 
op eigen verantwoordelijkheid om de directomwonenden van een projectlocatie op de 
hoogte te houden van de lopende werkzaamheden, met name bij te verwachten overlast; 

• procedure rond opname in RegioRegie (ook genoemd in 2.2.3); 
• Publicaties bij start werk en bij grootschalige verkeersomleidingen in regionale bladen. De 

gemeente verzorgt de noodzakelijke feitelijke informatie via de gemeentelijke meldkamer; 
• De gemeente werkt met een externe alarmeringsdienst. Deze dienst wordt vanuit de 

meldkamer benaderd in geval van calamteiten in de openbare ruimte. Vanuit de 
initiatiefnemer dient een calamiteitennummer aangeleverd te worden, die alleen bij de 
alarmdienst bekend gemaakt wordt. In geval van gesignaleerde calamiteiten dient dit 
nummer 24 uur per dag bereikbaar te zijn en dienen zonodig maatregelen getroffen 
kunnen worden. 
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DEEL 2: VOORWAARDEN PER OBJECTTYPE 

2.1 Verharding 

2.1.1 Randvoorwaarden 
• Er wordt gewerkt volgens de laatst vastgestelde RA W-bepalingen; 
• Waar mogelijk kiezen voor gebruikte, ter plaatse vrijkomende materialen en/of duurzame 

materialen. 
• Voor de uitvoering van het werk dienen risico's voor aanwezige bebouwing te worden 

bepaald en dienen aanwezige schades in de aansluitende verhardingen en aan 
aansluitende panden fotografisch te worden vastgelegd (bouwkundige vooropname). 
Uitvoering hiervan gebeurt door een hiertoe gespecialiseerd onafhankelijk bureau. De 
rapportage hiervan op papier in enkelvoud en digitaal aanbieden aan de gemeente. 

• Schade aan bestaande voorzieningen in de openbare ruimte en aan bestaande bouw dient 
te worden voorkomen. Indien onverhoopt toch schade ontstaan is, de toegebrachte 
schade aan verhardingen, panden en groen in overleg met betreffende eigenaar herstellen 
danwel vergoeden. 

• De onderhoudstermijn bedraagt één jaar na oplevering van het werk, met uitzondering van 
gebreken die te wijten zijn aan ondeugdelijke aanleg. 

• Bij oplevering van het werk dient een revisietekening aangeleverd te worden van de 
verhardingen die bij de gemeente in beheer en onderhoud komen. De revisietekening 
moet minimaal bevatten: inrichting van de openbare ruimte met alle gegevens over de 
verhardingen: soort verharding, steenformaat en -verband. Bij asfaltverharding; de 
asfaltopbouw, inclusief de fundering. Deze revisietekeningen dienen zowel op 
gewaarmerkte witdruk (schaal 1:200) als digitaal bestand in dwg-, dxf- en/of dgn-fonmaat 
en ook in pdf-formaat direct bij oplevering / overdracht te worden aangeleverd. 

2.1.2 inrichtingseisen 
Bestratingen 

• Onderhoudsbewust en duurzaam ontwerpen; 
• Bij bomen in verharding boomkransen toepassen, diameter boomspiegel afstemmen op 

diameter stam bij stamvoet. Rekening houden met aanwezigheid oppervlakkige 
boomwortels; 

• Gebruik kleurechte verkeersstenen voor markeringen in verhardingen; 
• Plaats geen verticale elementen op oversteekplaatsen. De oversteekplaats moet minimale 

hoogteverschillen ten opzichte van de weg hebben; 
• Ter plaatse van gevels en bij parkeervakken grenzend aan groenstroken stootbanden 

gebruiken ter voorkoming van het doorschieten van voertuigen; 
• Gemeentelijke verharding dient minimaal 2 cm verwijderd te zijn van gevels van woningen, 

ter voorkoming van geluidsoverdracht; 
• Voor invalideninritten en dergelijke: zie verkeer § 2.2. 

Asfaltverhardingen 
• Mengselsamenstelling van de asfaltdeklaag opvragen bij de gemeente, afdeling VOR; 
• De opbouw van de asfallconstructies, inclusief keuze voor de typen asfalt, ter goedkeuring 

voorleggen aan de gemeente; 
• Asfaltverhardingen in gebiedsontsluitingswegen (hoofdrijbaan) dienen, indien er sprake is 

van geluidsoverlast voor woningen, te worden voorzien van een duurzame en 
geluidreducerende deklaag. De geluidsreductie dient in de eerste vijf jaar na aanleg 
gemiddeld minimaal 2 dB(A) te zijn ten opzichte van een referentiedeklaag van 
dichtasfaltbeton, dit vooraf aan te tonen door middel van onderzoeksrapporten. 
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2.1.3 Uitvoeringseisen 

Bestrating 
• Voor de rijbanen gebruik maken van gebakken klinkers (grootte steen afhankelijk van 

breedte weg); de voetpaden uitvoeren in tegels 300x300 mm (dikte minimaal 45 mm, dikte 
in inritten 80 mm); 

• Breedte trottoirbanden langs bestrating minimaal 130/150 mm, met hoogte van 250 mm. 
Banden en inrichtingsblokken toepassen met deklaag van gewassen basalt; 

• Fietspaden, worden uitgevoerd in rood asfalt (zie §2.2.2.) Indien er een noodzaak is ze uit 
te voeren in tegels worden ze voorzien van tilrode tegels, met een dikte van minimaal 60 
mm; 

• Breng een op- en afrit voor invaliden aan in trottoirs met een maximaal hoogteverschil van 
0,02 m tussen weg en op- en afrit. De invalideninritten aanbrengen op het tangentpunt in 
een bocht. 

Asfaltverhardingen 
• Bij de aanleg van asfaltverhardingen moet minimaal 30% van het materiaal afkomstig zijn 

van hergebruik. Gestreefd moet worden naar 50% hergebruik; 
• Asfaltwegen worden voor een goede afvoer van het hemelwater voorzien van een 

kanttegel of kantsteen; 
• Afhankelijk van de situatie en de verkeersgegevens wordt bepaald of hoogstabiele 

asfaltmengsels moeten worden toegepast in wegkruisingen en opstelstroken; 
• De initiatiefnemer levert voor zijn rekening, na het gereedkomen van de 

asfaltverhardingen, een rapport met de daarbij behorende boorkernen. De rapportage 
dient te worden verzorgd door een bedrijf met Sterlab-erkenning. 

PVE HEEMSTEDE 2014 o PVE HEEMSTEDE 2014 



2.2 Verkeer 

Weginrichting 
2.2.1 Randvoorwaarden 
Voor de te hanteren parkeernormen wordt verwezen naar bijlage 2: Nota Parkeernormen 
Heemstede (vastgesteld 14 september 2010) 

2.2.2 Inrichtingseisen 

Exact benodigde wegbreedten worden altijd door de gemeente vastgesteld. 

Geö/edson(s/ty///ngswege/7 
Gebiedsontsluitingswegen binnen de bebouwde kom zijn de doorgaande wegen waarbij een 
maximumsnelheid van 50 km/uur geldt. Gebiedsontsluitingswegen dienen voorzien te zijn van 
vrijliggende fiets- en voetpaden. 
Wegbreedte 
Benodigde wegbreedte is afhankelijk van de verkeersintensiteit. 
Minimale wegbreedte is 7,00 m. Bij hogere intensiteiten kunnen meerdere rijstroken en bredere 
wegen nodig zijn. 

Markering 
Markering toepassen volgens Essentiële HerkenbaarheidsKenmerken CROW (EHK markering) 

Materiaal 
Asfalt 

Erftoegangswegen 
Erftoegangswegen binnen de bebouwde kom zijn de wegen gelegen binnen woonwijken waar een 
maximumsnelheid van 30 km/uur geldt. 

Wegbreedte 
Benodigde wegbreedte is afhankelijk van de verkeersintensiteit. Minimale wegbreedte is 4,80 m. 
Indien geparkeerd wordt op de rijbaan dient hier minimaal 1,80 m per wegzijde aan extra 
rijbaanbreedte te zijn. 

Markering 

Geen wegmarkering 

Snelheidsremmende voorzieningen 
Geen rechtstanden langer dan 80 m. Weginrichting dient zo te zijn dat de maximumsnelheid van 
30 km/uur voor een weggebruiker logisch is. De weg dient zo nodig voorzien te zijn van 
kruispuntplateaus en verkeersdrempels. 
Materiaal 
Klinkerverharding 

Wegen buiten de bebouwde kom 
De gewenste uitvoering van wegen buiten de bebouwde kom is sterk afhankelijk van de functie en 
het gebruik van de weg. Inrichting in overleg de gemeente. 
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Voetpaden en trottoirs 
Materiaal 

Betontegels 300x300x45 mm grijs. Ter plaatse van uitritten tegels van 80 mm dikte. 

Breedte 
Minimaal 1,80 m. Op plaatsen waar veel voetgangers komen zoals winkelgebieden, openbaar 
vervoerknooppunten kunnen bredere trottoirs nodig zijn. Breedte dient dan in overleg met 
gemeente bepaald te worden. 
Hoogte 

Er dient een hoogteverschil te zijn van minimaal 100 mm tussen de rijbaan en het trottoir. 

Voorzieningen 
De voor rolstoelgebruikers en visueel gehandicapte noodzakelijke voorzieningen dienen in de 
verharding te worden opgenomen. 

Fietspaden 
Materiaal 

Fietspaden dienen uitgevoerd te zijn in rood asfalt. 

Obstakels 
Palen of andere obstakels op of direct aan het fietspad dienen vermeden te worden. Indien niet 
anders mogelijk, dienen obstakels zo fietsvriendelijk mogelijk aangelegd te worden. 
1-richting fietspad 
Breedte 
De breedte van het fietspad dient minimaal 2,20 m. te zijn. Bij fietspaden met een hogere 
spitsuurintensiteit dan 150 dienen de fietspaden breder te zijn, als uitgangspunt gelden dan de 
normen vanuit het ASW 2012. 

Wegmarkering 

In principe geen markering. Alleen obstakels of potentiële gevaar dienen gemarkeerd te zijn. 

Bebording: 
Fietspad voorzien van bebording. 

2-richtingen fietspad 
Breedte: 
De breedte van het fietspad dient minimaal 3,00 m. te zijn. Bij fietspaden met een hogere 
spitsuurintensiteit dan 150 dienen de fietspaden breder te zijn, als uitgangspunt gelden dan de 
normen vanuit het ASW 2012. 

Wegmarkering 
Fietspad voorzien van 0,30-2,70-0,10 markering. Uitvoering in wit thermoplast; 
Bij fietsoversteken met fietsers in de voorrang: toepassen van asmarkering 1,0-1,0-0,10 en 
blokmarkering; 
Bij fietsoversteken met fietsers uit de voorrang: haaientanden en indien nodig asmarkering 1,0-1,0-
0,10 en kanalisatiestrepen; 
Obstakels of potentiële gevaarpunten dienen allereerst vermeden te worden en indien 
onvermijdelijk gemarkeerd te zijn. 

Bebording 

Fietspad voorzien van bebording inclusief onderborden voor 2-richtingaanduiding 

Verkeersborden en wegmarkeringen 
Er dient minimaal vier weken voor de ingebruikstelling van een weg of pad een bebordingsplan 
aangeleverd te worden ter goedkeuring. Voor de ingebruikstelling dienen alle benodigde 
verkeersborden geplaatst te zijn. 
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Bushaltes 
Bushaltes dienen aangelegd te worden volgens de CROW richtlijnen, zie hiervoor publicatie 233 
(handboek halteplaatsen); 
Op gebiedsontsluitingswegen haltes aanleggen op vrijliggende busbanen of haltekommen; 
Op erftoegangsweg bus laten halteren op de rijbaan. 

Verkeersmaatregelen 
• Gedurende de werkzaamheden mogen geen gebiedsontsluitingswegen en wegen worden 

afgesloten waarvoor geen alternatieve route beschikbaar is; 
• Een wegafsluiting mag alleen na toestemming van de gemeente; 
• De verkeersmaatregelen dienen te voldoen aan de maatregelen volgens publicatie 96b 

van de CROW; 
• Afsluitingen mogen alleen ingesteld worden als er een goede omleiding mogelijk is. De 

omleiding dient volledig en in alle richtingen met borden te worden aangegeven. Het 
instellen van een omleiding kan alleen met toestemming van de wegbeheerder(s); 

• Woningen en bedrijven dienen tijdens de werkzaamheden bereikbaar te blijven. Hiertoe 
dienen indien nodig extra maatregelen te worden opgenomen; 

• Afzettingen, omheiningen en verkeersmaatregelen (inclusief omleiding) dienen regelmatig 
te worden gecontroleerd. Gebreken dienen onmiddellijk hersteld te worden; 

• Het bouwterrein is bereikbaar volgens door de gemeente, in overleg met de uitvoerende, 
te bepalen aanrijroutes. Uitgangspunt hierbij is dat werkverkeer niet door woonwijken gaat. 

• Bij afsluitingen dienen altijd fietsers en voetgangers veilig doorgang te kunnen vinden; 
• Het afgesloten gebied dient altijd bereikbaar te zijn voor hulpdiensten. 

2.2.3 Uitvoeringseisen 
• Parkeervakken aanleggen volgens afmetingen uit het ASW 2012 van het CROW. Voor de 

de gebruikers dienen de parkeervakken duidelijk gemarkeerd te zijn, door verschil in 
bestratingsverband; 

• Werkzaamheden die een effect hebben op de verkeersdoorstroming op de wegen 
genoemd op de RegioRegie-wegenkaart (zie verderop in dit hoofdstuk) worden regionaal 
afgestemd. Om dit tijdig te kunnen regelen, dienen de werkzaamheden uiterlijk 6 weken 
van te voren bekend te zijn bij afdeling Voorbereiding Openbare Ruimte van de gemeente. 
Daarbij dient aangegeven te zijn wat de beperking inhoudt, welke verkeersmaatregelen 
(inclusief vooraankondigingen) worden genomen en voor welke periode; 

• Werkzaamheden die een effect hebben op de verkeersdoorstroming op de overige wegen, 
dienen vooraf met de afdeling Uitvoering Openbare Ruimte te worden kortgesloten. 
Daarbij wordt gekeken welke maatregelen noodzakelijk zijn, zoals een specifieke 
bewonersbrief, tijdelijke attentieborden, of wegbebakening; 

• Bereikbaarheid van aanliggende percelen dient voor hulpdiensten tijdens de 
werkzaamheden gegarandeerd te worden. De initiatiefnemer dient dit te hebben 
afgestemd met de VRK; 

• Voor een efficient beheer van het staatmeubilair en het minimaliseren van obstakels, 
dienen verkeersborden en straatnaamborden in overleg met de gemeente zoveel mogelijk 
aan lichtmasten bevestigd te worden; 

• Pas straatnaamborden toe die voldoen aan de NEN 1772 2010 Norm, borden dubbel 
omgezette rand of aluminium kokerprofiel. Toepassen reflectieklasse 3. 
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2.3 Riolering, hemelwaterafvoer, drainage 

Het gemeentelijk beleid rond riolering en grondwater is vastgelegd in het Verbreed Gemeentelijk 
Rioleringplan+ 

2.3.1 Randvoorwaarden 
• De initiatiefnemer dient een rioleringsplan (inclusief hydraulische berekening) ter 

goedkeuring voor te leggen aan de gemeente. De gemeente legt het plan voor toetsing 
voor aan het waterschap; 

• Rekenen met een woningbezetting van 2,5 inwoners/woning, met 120 liter/inwoner per 
etmaal en met regenbui 9 uit de reeks. De ontwerpneerslag is ?? liter/seconde/hectare 
(LET OP: ontwerpneerslag wordt herberekend). De theoretiche toetsnorm is T=5. De 
ontwerpperiode voor riolering is 70 jaar, drainage 30 jaar, gemalen civiel 30 jaar, gemalen 
elm 15 jaar; 
Het rioleringplan dient te voldoen aan het gemeentelijk beleid; 
Over het ingediende rioleringsplan moet schriftelijke instemming worden verkregen van de 

gemeente Heemstede; 
Voor opvang en afvoer van hemelwater dient een apart rioolsysteem te worden aangelegd. 
In het rioleringsplan moet worden uitgegaan van 100% afkoppelen van hemelwater; 
Het hemelwater van daken dient direct te worden geloosd op oppervlaktewater; 
Er moet bij het opstellen van het rioleringsplan rekening worden gehouden met de 
voorkeursvolgorde: vasthouden, bergen en afvoeren; 
Drainage moet onderdeel uitmaken van het rioleringsplan; 
Als toetsingscriterium voor bebouwing met kruipruimte dient een hoogst toelaatbare 
grondwaterstand van 0,20 meter minus (grof zandige) kruipruimtebodem gehanteerd te 
worden en moet worden uitgegaan van de volgende eis: besloten ruimten onder de 
laagste vloer van een gebouw moeten een vrije hoogte hebben van ten minste 0,50 meter, 
indien zich onder die vloer leidingen of kanalen bevinden waarvan de bereikbaarheid ten 
behoeve van onderhoud en vervanging moet zijn verzekerd; 
Bij een vloerdikte van 0,20 meter resulteren de bovengenoemde eisen in een hoogst 
toelaatbare grondwaterstand van 0,90 meter minus vloerpeil. Als maximale 
overschrijdingsfrequentie van de hoogst toelaatbare grondwaterstand wordt éénmaal per 
jaar aangehouden; 
De initiatiefnemer dient ervoor zorg te dragen dat de afwatering goed geregeld is en niet 
naar particulier terrein gericht is; 
De ontwikkelingen op het terrein en de onderkeldering mogen niet leiden tot 
grondwaterstandsverhoging in de omgeving; 
In verband met de ligging van kabels en leidingen (boven de hoogst optredende 
grondwaterstand), opdooi en stabiliteitsverlies, moet ernaar gestreefd worden dat de 
hoogste optredende grondwaterstand onder woonstraten 0,70 meter beneden straatpeil 
(ashoogle) is. Dit toetsingscriterium mag tijdens natte perioden tijdelijk overschreden 
worden. In de minder intensief gebruikte parkeerterreinen dient ernaar gestreefd te worden 
dat deze maat 0,50 meter is; 
Het watersysteem dient zodanig ontworpen te zijn dat de afwatering en ontwatering 
voldoende is om kruipruimtes zo veel mogelijk droog te houden; 
Alle kosten die voortkomen uit de aanleg van de riolering (en drainage) komen voor 
rekening van de initiatiefnemer. 
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2.3.2 Inrichtingseisen 
• De riolering dient te worden aangesloten op de omliggende bestaande riolering in overleg 

met de gemeente. De kosten voor het maken van de aansluitingen en het herstel van de 
verharding, inclusief de noodzakelijke tijdelijke voorzieningen zijn geheel voor rekening 
van de initiatiefnemer; 

• De minimaal toe te passen diameter voor hoofdriolering dient 250 mm te zijn; 
• De minimaal toe te passen diameter voor HWA-riolering dient 315 mm te zijn; 
• De afstand lussen riolering en bomen dient minimaal de kroonprojectie van de volgroeide 

boom te zijn; 
• Er worden geen lijngoten toegepast in de openbare ruimte; 
• Bij de keuze van de te gebruiken (bouw-)materialen dient te worden aangetoond dat de 

materialen niet zodanig uitlogen dat het de kwaliteit van het afstromende water 
verslechterd en dient het te worden aangetoond dat het waterbodem op het uitstroompunt 
van de hemelwaterleiding niet verontreinigd. Indien na realisatie van het project blijkt dat 
de gebruikte materialen toch zorgen voor verontreiniging van het afstromende water en/of 
de waterbodem op het lozingspunt, zijn de kosten van het herstel / verwijderen van de 
schade veroorzaakt door de verontreiniging en het vervangen / behandelen van het 
uitlogend materiaal volledig voor rekening van de initiatiefnemer. Voorafgaand aan de 
ontwikkeling zal een monster van de waterbodem worden genomen. Een jaar na gereed 
komen van de werkzaamheden zal een tweede monster van de waterbodem worden 
genomen. Beide monsternamen zijn voor rekening van de initiatiefnemer; 

• Gemalen toepassen van Flygt of Grundfos, voorzien van telemetrie- systeem via internet 
of GSM modem. Kosten voor aansluiting van gemaal op hoofdpost zijn voor de 
initiatiefnemer; 

• Bij de toepassing van rioolgemalen dient het technisch, mechanisch en electrisch ontwerp 
door de gemeente te worden goedgekeurd 

• Per 10 ha. projectgebied dient een peilbuis te worden aangebracht voor permanente 
monitoring van de grondwaterstand; uitvoering en locatie in overleg met de gemeente te 
bepalen; 

• Bij het ontwerp van het wegprofiel moet er rekening gehouden worden met waterberging 
op straat. Tijdens een water-op-straat situatie moet men droog over het trottoir kunnen 
blijven lopen en mag het water niet naar particulier terrein stromen; 

• Rioleringen onder rijbaan situeren. Indien dit niet mogelijk is in overleg treden met de 
gemeente. 

2.3.3 Uitvoeringseisen 
De dekking op de riolering dient (zo mogelijk) minimaal 1 meter te zijn; 
Rioleringen excentrisch in wegprofiel situeren; 
De kleur van kunststofbuizen dient te zijn: voor vuil water bruin en voor hemelwater zwart. 
Kunststof buizen dienen te worden uitgevoerd in PP; 
Hoekverdraaiingen zijn alleen met inspectieputten toegestaan; 
De afstand tussen twee kruisende leidingen ter plaatse van de mof dient minimaal 0,20 m 
te zijn; 
De maximale afstand tussen inspectieputten is 100 m; 
Inspectieputten voorzien van fabrieksmatig aangebrachte inlaten; 
Putdeksel/-rand van Nering Bögel (N362 NB-R Centernorm toepassen). In asfalt 
zelfnivellerende putafdekkingen toepassen: Type deksel: Nebolevel 1833.10 Leverancier: 
Nering Bogel B.V., o.g.; 
Putranden voorzien van opschrift VW of RW; 
Putdeksel voorzien van opschrift "vuilwater" of "regenwater"; 
Geen inspectieputten in drempels, opritten, tussen banden of op andere slecht bereikbare 
of lastig uit te voeren locaties; 
Geen verdekte putten toepassen; 
Inspectieputten voorzien van stroomprofiel; 
Zinkers in het vrijvervalriool zijn in principe niet toegestaan. Hier dient over in overleg te 
worden getreden met de gemeente; 
Geen HWA leidingen aansluiten op duikers; 
Bij kruisingen van watergangen riool aanbrengen met minimale dekking minimaal 0,30 m 
ten opzichte van vaste bodem; 
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Inlaten in beton rioolbuizen alleen op fabrieksmatig aangebrachte inlaten in de moffen; 
Inlaten in kunststof buizen boren; 
Inspectieputten in bouwwegen voorzien van stalen afdekplaten. Dekking t.o.v. bovenzijde 
bouwweg 0,2 m. Locatie verklikken; 
Buiten gebruik gestelde hoofdriolen reinigen, opgraven en op milieutechnisch 
verantwoorde wijze afvoeren. Indien dit onmogelijk is, na verkregen toestemming van de 
rioolbeheerder dicht schuimen. Dit na nauwkeurige videoinspectie i.v.m. opsporen van 
inlaten; 
Geen inspectieputten in nutsleidingtracés; 
Bij lozingspunten op oppervlaktewater betonnen uitstroombakken en stortebed toepassen; 
Werkzaamheden aan huisaansluitingen in openbaar gebied worden op kosten van de 
initiatiefnemer, maar door of vanwege de gemeente uitgevoerd; 
Kolken zoveel mogelijk integreren in de kantopsluiting van de weg; 
Riolering beton diameter > 400 beton wapenen; 
Drainage in grindkoffer aanbrengen. Drainageleiding niet omwikkelen. Specificaties dienen 
bij de gemeente le worden opgevraagd; 
Drainagewater lozen op HWA-putfen. Principedetail dient bij de gemeente te worden 
opgevraagd; 
Diepte drainageleiding en instelling ontwateringspeil dienen met de gemeente te worden 
afgestemd; 
Op de kadastrale erfscheiding dient een ontstoppingsstuk te worden toegepast; 
Er dient een revisietekening gemaakt te worden van de riolering. De revisietekening moet 
de volgende gegevens bevatten: diameter en soort materiaal van de leidingen en putten, 
afstand van huis- en kolkaansluitingen en reserve-inlaten op de hoofdriolering tot aan de 
dichtstbijzijnde put stroomopwaarts; het tracé van de huisaansluitingen tot aan de 
erfgrens: de diameter van de huisaansluiting indien deze afwijkt van de standaarddiameter 
van 125 mm; hoogte van de binnenonderkant van de rioleringsbuizen, ter plaatse van de 
aansluiting op de putten; locatie van de putten (vastgelegd in coördinaten van het 
RDstelsel) en hoogte van de bovenkant van de putrand en locatie van de kolken. De 
tekening dient uiterlijk bij overdracht van het stelsel in digitale vorm in *dgn- of *dxf-formaat 
aan de gemeente verstrekt te worden; 
Het riool dient voor oplevering geïnspecteerd te worden. Uitvoeren visuele inspectie vanuit 
het riool. Betreft opname van de riolering met behulp van een op afstand bediende 
camera, waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden 
vastgelegd op een videoband. Na de inspectie dient de video-opname DVD aan de directie 
ter hand te worden gesteld. Het rapport dient binnen 2 weken aan de directie te worden 
overhandigd. Van iedere verbinding dient er een 360 graden opname gemaakt te worden. 
Rapportage in SUF-bestand met foto's digitaal aanleveren. 

2.4 Oppervlaktewater 

2.4.1 Randvoorwaarden 
• Bij ontwerp van watergangen de KEUR-regels van het hoogheemraadschap van Rijnland 

toepassen; 
• Oevers, bruggen en taluds dienen veilig te zijn; 
• Streven naar schoon, helder water; 
• Voor projecten van enige omvang dient er een integraal waterplan te worden opgesteld -

Schoon regenwater moet zoveel mogelijk in het gebied worden benut; 
• Beschoeiingen worden ontworpen met een levensduur van minimaal 30 jaar; 
• Ontwerp en gebruik van waterlopen mag geen negatieve invloed hebben op de 

grondwaterstand buiten en in het plangebied; 
• Indien er meer oppervlaktewater wordt gegraven dan voor de watercompensatie 

noodzakelijk is dan vervalt dit overschot aan gegraven water (positief saldo waterbalans) 
aan de gemeente. 
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2.4.2 Inrichtingseisen 
Zorgen voor natuurlijke doorstroming; doodlopende watergangen voorkomen; 
Waterlopen zoveel mogelijk openbaar toegankelijk en in het zicht projecteren; 
Bij oeverafwerking in principe het natuurlijk talud aanhouden; 
Bestaande waterstructuren zoveel mogelijk intact houden; 

Taluds en onderwaterprofiel zodanig ontwerpen dat: de stabiliteit is gewaarborgd, de 
watergang niet dichtgroeit met planten, de breedte van het onderwaterbanket valt buiten 
de berekening van het vereiste natte profiel; 
Het water mag geen dode hoeken hebben waar drijfvuil zich kan ophopen; 
Het toepassen van natuurvriendelijke oevers in overleg met gemeente; 
Zorg voor voldoende bergingscapaciteit van hemelwater; 
Water, oevers en taluds moeten bereikbaar zijn voor machinaal onderhoud; 
Breedte van de waterpartij is minimaal dusdanig, dat wateroppervlak in het zicht ligt vanaf 
naastgelegen weg; 

Bij toepassing van een kunstmatige oeverbescherming voorzieningen aanbrengen; 
waardoor jonge dieren gemakkelijk uit het water kunnen komen, ook bij zeer lage 
waterstanden; 
Bij de inrichting van natuurlijke oevers dient de bovenkant van de oeverbescherming 
maximaal op de hoogte van de gemiddelde waterlijn te liggen; 
Bij onderhoud vanaf het water dient er een opstelplek en tewaterlaat één plek voor 
onderhoudsboten te zijn; ook dient er een mogelijkheid te zijn de onderhoudsboten 
mechanisch te lossen in transportmaterieel met een laadvermogen > 3 ton; 
Geen lange duikers toepassen; lengte maximaal 15 m; 
Voor het aanplanten van bomen binnen 5 m van de insteek van het talud dient ontheffing 
worden aangevraagd bij het 5 m vanwege eisen hoogheemraadschap; 
Duikers doorvaarbaar maken op recreatieroutes; 
Zorg bij het ontwerp van duikers dat het benedenstrooms gebied bereikbaar blijft/wordt 
gemaakt voor onderhoudsmaterieel; 
Bij aanleg duikers in overleg met de brandweer geschikt maken/aanwijzen als 
bluswatervoorziening (o.a. deksel met opschrift brandput); 
Langs de opgangen van hoge beschoeiingen/damwanden, bruggen en duikers beveiliging 
aanbrengen in de vorm van hekwerken en eventueel uitklimvoorzieningen aanbrengen; 
Bestaande waterstructuren intact houden; 
Zinkers in duikers zijn niet toegestaan; 
Voor en na duikers stortebed toepassen. 

2.4.3 Uitvoeringseisen 
• Gebruik voor beschoeiingen milieuvriendelijke (niet uitlogende) materialen. De te 

gebruiken houtsoort dient ter goedkeuring aan de gemeente te worden voorgelegd; 
• Gebruik van verduurzaamde beschoeiingsmaterialen niet toegestaan; 
• Gebruik voor beschoeiingen milieuvriendelijke materialen, tropisch hardhout is toegestaan 

mits voorzien van FSC-keurmerk; kies zoveel mogelijk voor duurzame materialen, geschikt 
voor hergebruik; 

• Duikers afschermen met roosters; niet buiten talud laten uitsteken; 
• Voor houten en kunststof constructies gegalvaniseerde bevestigingsmiddelen toepassen; 
• Taluds onder brugdekken bekleden met een gesloten verharding. Waterlijn voorzien van 

beschoeiing, ter plaatse van kunstwerken geen natuurvriendelijke oever toepassen; 
• Ontwerp en berekening van de beschoeiing ter goedkeuring aan gemeente overleggen. 

Beschoeiing ontwerpen met gordingen en afdeklat; 
• Bij stalen damwanden damwanden coaten. Bij het maken van 

doorvoeringen/bevestigingen in stalen damwanden de bewerkte plekken in het veld van 
beschermingslaag voorzien. 
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2.5 Groen 

2.5.1 Randvoorwaarden 
• Monumentale en beeldbepalende bomen opgenomen in het groenbeleidsplan 2014, de 

lijst van de Bomenstichting of op de Bomenkaart handhaven. Voor deze bomen wordt in 
principe geen ontheffing op het kapverbod (omgevingsvergunning) verleend; 

• Het stedenbouwkundig plan dient landschappelijke ingepast te worden. Hierbij moet 
worden aangesloten op de structuren en landschappelijke waarden zoals vastgelegd in het 
'Groenbeleidsplan Heemstede 2014'; 

• Vanuit ecologisch belang dient te worden gestreefd naar aansluiting bij de natuurlijke 
ondergrond, het respecteren van bestaande natuurwaarden en ecologische functies; 

• Uitgangspunt bij iedere planvorming dient te zijn: "Groene uitstraling borgen en waar 
mogelijk versterken"; 

• Voor de hoeveelheid groen per woning is het landelijke richtcijfer voor gebruiksgroen de 
referentie. "Het rijk (Ministeries van VROM, LNV, VenW en EZ (2004). Nota Ruimte: 
Ruimte voor ontwikkeling) rekent erop dat gemeenten bij de opzet van nieuwe locaties het 
door de praktijk ingegeven richtgetal van circa 75 m2 gebruiksgroen per woning hanteren." 
Naast de hoeveelheid (kwantiteit) is de kwaliteit van het groen zeker zo belangrijk. Het is 
belangrijk dat er functioneel groen wordt aangebracht om aan de gestelde 
hoeveelheidnorm te komen. 

2.5.2 Inrichtingseisen 
Er dient een groenplan opgesteld te worden en ter goedkeuring te worden voorgelegd aan 
de gemeente, hierin wordt een (eventuele) herplantplicht voor bomen te zijn verwerkt; 
Op de (her)inrichtingstekening wordt de grens van particulier en openbaar gebied 
aangeduid; 
Er moet een kapkaart aangeleverd worden met een lijst van de te kappen bomen (soort, 
stamdiameter en kroondiameter). Hierbij moet ook rekening gehouden zijn met eventuele 
toekomstige kapaanvragen voor het uitzicht vanuit woningen; 
In woonstraten (C-wegen) worden altijd bomen toegepast. Bomen worden minimaal 5 
meter van de gevel geplant; 
Groene erfafscheidingen zijn een pré, anders een groenzone tussen erfafscheiding en 
openbare weg, erfafscheidingen altijd meeontwerpen; 
Waar mogelijk boomlocaties in openbaar gebied (aan de voorzijde van huizen) op de 
grens van de percelen situeren; 
Voor een efficiënt beheer en onderhoud van de openbare ruimte dient voorkomen te 
worden dat er "versnipperde" ruimten ontstaan. Minimale maatvoeringen van groenvakken 
(met uitzonering van boomspiegels): 

o Bosplantsoen: 5,0 meter breed 
o Opgaande heesters: 2,0 meter breed 
o Haag zonder bomen: 1,0 meter breed, haag met bomen 1,5 meter breed 
o Grasstroken: 2,0 meter breed (obstakelvrij), indien uitlopend in een punt minimaal 

0,60 meter breed 
o Bodembedekkende heesters vanaf 1,0 m2 

Groenvakken (zowel heesters als gazon) zijn niet smaller dan 60 cm. Vakken lopen niet 
weg in een punt; 
Groenvoorzieningen dienen goed bereikbaar te zijn voor onderhoudsmaterieel en -
personeel; 
Een beplantingsplan voor bomen en heesters is onderdeel van het groenplan. Hierin staan 
in ieder geval de soortkeuze, aantallen, plantverband en maatvoering bij aanplant. 
Toetsingskader hierbij is onder andere dat de beplanting binnen afzienbare tijd een 
sluitend geheel wordt en onderhoudbaar is volgens de vastgestelde gemeentelijke 
onderhoudsnorm; 
Bij het groenplan rekening houden met ligging en bereikbaarheid en van kabels, leidingen 
en bereikbaarheid en werking van openbare verlichting. 
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Bomen 
• Bij nieuwe ontwerpen moeten eerst de te handhaven bomen worden ingepast, waarna 

vervolgens de noodzakelijke parkeer-, laad- en loshavens, straatmeubilair en 
verlichtingsarmaturen kunnen worden ingevoegd; 

• Kapaanvragen indienen via een omgevingsvergunning; 
• Zoveel mogelijk handhaven of herplanten overige bomen. Zonodig vitaliteitsonderzoek 

(laten) uitvoeren in overleg met afdeling Uitvoering Openbare Ruimte; 
• Gebruik voor het beplantingsplan de volgende categorie-aanduiding van de bomen: 

- Bomen 1e grootte -> bomen met een uiteindelijke hoogte van minimaal 15 meter; 
- Bomen 2e grootte -> bomen met een uiteindelijke hoogte van 8 tot 15 meter; 
- Bomen 3e grootte -> bomen met een uiteindelijke hoogte lager dan 8 meter. 

• Plaats beschermende voorzieningen volgens het "Handboek Straatmeubilair" (zie bijlage 
1) bij bomen waar kans bestaat op aanrijschade (bijvoorbeeld langs rijweg, bij inritten en 
bij parkeervoorziening); 

• De situatie rond te handhaven bomen wordt niet aangetast door wijzigingen in de 
maaiveldhoogte tenzij in overleg met de gemeente maatregelen worden getroffen; 

• De boomgrootte dient in relatie te staan tot het aantal woonlagen van de bebouwing: Bij 
meer dan 3 woonlagen: le grootte bomen; 

• Plaats bomen niet zo bij een brengparkje voor afvalinzameling dat de boom in uitgegroeide 
toestand het legen beperkt; 

• Bomen op minimaal 4 meter van lichtmasten plaatsen; 
• In het ontwerp rekening houden met de benodigde ondergrondse groeiruimte. 

2.5.3 Uitvoeringseisen 
Algemeen 
• Van de te gebruiken teelaarde en bomenzand moet voor verwerking een grondmonster 

worden genomen. Resultaat ter goedkeuring voorleggen aan afdeling Uitvoering Openbare 
Ruimte; 

• Bij de inkoop van plantmateriaal dient rekening gehouden te worden met criteria duurzaam 
inkopen zoals opgesteld door AgentschapNL en beschreven in het Criteriadocument 
Groenvoorzieningen (www.pianoo.nl); 

• Voor de bescherming van te handhaven beplanting dient in het bestek een specifieke 
bestekspost opgenomen te worden (zie bijlage 6); 

Somen 
• Nieuw aan te planten bomen voorzien van twee boompalen (lengte 2,5 meter, waarvan 1,5 

meter boven maaiveld en diameter 70 - 80 mm) met boomband per boom; 
• Minimale maatvoering (stamomtrek) van nieuwe bomen bedraagt 20-25, liever groter; 
• Bij aanplant net of wikkeldoek rond boomkluit losmaken; 
• Bomen in verharding voorzien van boomkransen, d.m.v. een verlaagde opsluitband, geen 

speciale boomkransstukken; 
• Hoeveelheid toe te passen grondverbetering per boom: 

o Bomen 1 e grootte -> 10 -12,5 m3; 
o Bomen 2e grootte-> 7,5 - 10 m3; 
o Bomen 3e grootte-> 5 - 7,5 m3. 

Hier kan alleen beargumenteerd van worden afgeweken; 
• Grondverbetering tot 20 cm boven grondwater toepassen; 
• Boomplantgaten moeten voorzien zijn van 0,90 cm losse teelaarde of bomenzand met 

humuspercentage van 8-10%, tenzij de grondwaterstand bepalend is voor een dunner 
doorwortel baar grondpakket; 

• Bij aanbrengen grondverbetering contactlaag tussen oude ondergrond en nieuw aan te 
brengen grond/zand/lava losspitten en mengen; 

• Bomen in gras of verharding altijd voorzien van een watergeef-Zbeluchtingsbuis; 
• Bomen langs wegen en parkeervakken altijd voorzien van boombeugel (zie Handboek 

straatmeubilair); Uitzondering alleen als er geen kans op aanrijdschade is; 
• Bij bomen in verharding, waar met zekerheid is te zeggen dat er geen motorvoertuigen 

komen, plantgaten aanvullen met bomenzand 8-10%. Maximaal verdichting tot 1,5 
Mpa/cm2; 
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• Bij bomen in verharding, waar mogelijk motorvoertuigen komen (dus ook onder 
parkeerplaatsen) plantgaten aanvullen met lava-grond mengsel. Grondverbetering tot een 
diepte van 20 cm boven grondwater toepassen. Opbouw profiel vanaf maaiveld: 

o bestrating 
o 10 cm: straatzand 
o 15 cm: lava 8-16 mm verrijkt met bomengrond (1 m3 grond per 3 m3 lava) 
o 45 cm: lava 16-32 mm verrijkt met bomengrond (1 m 3 grond per 3 m 3 lava) 
o 30 cm: doorspitten bestaande grond. 

Bij te hoge grondwaterstand in overleg aangepast profiel toepassen. 
Beluchting aanbrengen door middel van een beluchtingsdrain vanaf een diepte 70 cm aan 
beide zijden van het planlgat naar boven eindigend. Maximaal verdichting tot 1,5 
Mpa/cm2; 
Bij bomen in beplanting plantgaten aanvullen met teelaarde; 
Bomen in gras voorzien van zogenaamde boomspiegel. 

Sosp/anfsoen 
Voor beplanting alleen inheemse soorten gebruiken; 
Plantvak voorzien van minimaal 50 cm losse teelaarde; 
Bij aanbrengen plantgaten in beplanting contactlaag oude ondergrond en nieuw aan te 
brengen teelaarde minimaal 15 cm. losspitten en mengen. 

(bodembedekkende) Heesters 
Geen gebruik van giftige en gedoomde beplantingssoorten in en om speellocaties; 
Plantvak voorzien van minimaal 50 cm losse teelaarde; 
Bij aanbrengen plantgaten in beplanting contactlaag oude ondergrond en nieuw aan te 
brengen teelaarde minimaal 15 cm losspitten en mengen. 

Hagen 
In hagen rond speellocaties, hekwerk volgens "Handboek Straatmeubilair" aanbrengen; 
Plantvak voorzien van minimaal 50 cm losse teelaarde; 
Bij aanbrengen teelaarde contactlaag oude ondergrond en nieuw aan te brengen teelaarde 
minimaal 15 cm losspitten en mengen; 

Bij plaatsen haag in verharding, afwatering naar de plantstrook aanleggen. 

Gras 
Voor gras op een talud dat intensief gemaaid moet worden (gazon) mag de taludhelling 
niet steiler zijn dan 1:3; 
Obstakels in het gras tot een minimum beperken. Houd rekening van de breedte van de 
maaimachine bij het situeren van obstakels (kunnen ook bomen zijn); 
Plantvak voorzien van minimaal 30 cm losse teelaarde. Bij aanbrengen teelaarde 
contactlaag oude ondergrond en nieuw aan te brengen teelaarde min. 15 cm. losspitten en 
mengen; 
Graszaad gebruiken dat bestaat uit een mix van speelgras en schaduwgras. 
40% Ruwe Smele 
20% Roodzwenk - gewoon 
20% Roodzwenk - fijn 
20% Veldbeemdgras 
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2.6 Spelen 

Een compeet inrichtingsplan t.a.v. het spelen dient ter goedkeuring worden voorgelegd aan 
de gemeente. 

2.6.1 Randvoorwaarden 
• Per leeftijdscategorie minimaal 3 speelfuncties aanleggen voor een volwaardige 

speelplaats; 
• Nieuwbouwlocaties dienen te voldoen aan de landelijke richtlijn van minimaal 3 % spelen 
(De behoefte aan formele speelruimte = het percentage uitgegeven gebied voor wonen 
vermenigvuldigd met het totale grondoppervlak vermenigvuldigd met 300 m2 
Voorbeeld: in een wijk van 30 ha, waarvan 90% is uitgegeven, is de behoefte aan 
formele speelruimte 30 ha * 90% * 300 m2 = 8.100 m2.) 
• De locatie dient ingericht te worden voor de leeftijdscategorie zoals wordt aangegeven 

door de gemeente; 
o 0 - 6 jaar: minimaal 100 m2; 
o 0 -12 jaar: minimaal 200 m2; 
o 12+: afhankelijk van de gekozen speelfuncties kan de minimale oppervlakte worden 

vastgesteld; 
o Deze locatie dient ingericht te worden volgens het principe "natuurlijk spelen"; 
o Deze locatie dient ingericht te worden met "speelaanleidingen"; 
o Deze locatie dient ingericht te worden voor informeel spelen (ruimte, veelal gras waar 

kinderen hun eigen spel kunnen bepalen). 
• Geen speelvoorzieningen op restruimtes, maar op hoogwaardige plekken die deel 

uitmaken van een integraal inrichtingsplan; 
• De inrichting moet uitnodigen tot spelen en uitdagend zijn voor de doelgroep; 
• Zorg voor een zonering van leeftijden als het leeftijdsverschil van de doelgroep meer dan 7 

jaar bedraagt); 
• Zorg voor een veilige bereikbaarheid van de speellocatie geschikt voor de beoogde 

leeftijdsgroep; 
• Speelvoorzieningen op gepaste afstand van woningen plaatsen, 

2.6.2 Inrichtingseisen 
• De speelplekken dienen openbaar toegankelijk en goed zichtbaar te zijn; 
• Keuze speeltoestel volgens leveranciers zoals genoemd in het "Handboek 

Straatmeubilair"; 
• Kies voor representatief, duurzaam, onderhoudsarm en hufterproof materiaal (bijvoorbeld 

RVS), zo min mogelijk gebruik van plastic; 
• Speelplaatsen in een natuurlijke omgeving zoveel mogelijk natuurlijke kleuren en 

materialen toepassen; 
• Als er valondergrond nodig is onder de toestellen wordt standaard (groen) kunstgras 

toegepast, als de inrichting daar om vraagt zijn andere kleuren ook mogelijk 
• Speelplaatsen niet boven kabels en leidingen aanleggen en geen putdeksels of andere 

objecten (denk aan trafo-kastjes) binnen het speelgebied plaatsen; 
• De speelvoorzieningen dienen goed bereikbaar te zijn voor onderhoudsmaterieel; 
• Zorg voor zoveel mogelijk speelwaarde, dit betekent een zo groot mogelijke afwisseling in 

speelfuncties: klimmen/klauteren, draaien, fantasie etc, minimaal 3 per locatie; 
• Met de keuze van de beplanting is rekening gehouden met de speelfunctie en doelgroep 

(denk aan gedoomde heesters op voetbalplaatsen, giftige beplanting op een speelplek 
voor 0-6 jarigen etc), kies voor stevige soorten; 

• Op openbare speellocaties worden geen zandbakken aangelegd; 
• Enkel toestellen die voldoen aan het Besluit veiligheid attractie- en speeltoestellen of na 

plaatsing gecertificeerd zijn zullen worden geaccepteerd in de openbare ruimte. 
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2.6.3 Uitvoering 
• Elke speellocatie wordt voorzien van "Heemsteeds speelbord" bij voorkeur in combinatie 

met een afvalbak, deze wordt ter beschikking gesteld door de gemeente; 
• Beschermende maatregelen nemen om omliggende beplanting te beschermen tegen 

vertrapping; 
• Hekwerken zo minimaal mogelijk toepassen, indien gebruik gemaakt wordt van hekwerken 

gebruik dubbelstaafs hekwerk in RAL 6009, hoogte 60 cm in combinatie met een haag; 
• Plaatsing van speeltoestellen en valdemping dient te voldoen aan de voorschriften van het 

Attractiebesluit en de leverancier; 
• Speeltoestellen moeten bij oplevering zijn voorzien van een veiligheidskeuring en een 

logboek. 
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2.7 Afvalinzameling 

2.7.1 Randvoorwaarden 
• De inzamelmiddelen voor restafval in de gemeente zijn eigendom van de gebruikers. 

Aanschaf- en onderhoudskosten zijn dus ook voor de gebruikers; 
• De inzamelmiddelen voor gft-afval in de gemeente worden ter beschikking gesteld door 

Meerlanden; 
• Bij keuze voor ondergrondse inzameling van rest- en gft-afval wordt het eigendom van de 

inwerpzuil en container na oplevering overgedragen aan de gemeente; 
• Bij laagbouw wordt standaard ingezameld met grijze (restafval) en groene (gft-afval) 

rolcontainers die alternerend worden aangeboden; 
• Bij hoogbouw wordt standaard ingezameld met verzamelcontainers (rolemmers of 1000 

liter containers) waarvoor inpandig een voorziening is getroffen volgens het Bouwbesluit; 
• Bij hoogbouw waar een inpandige voorziening niet gewenst is, bestaat de mogelijkheid 

ondergrondse inzamelcontainers te plaatsen. Ook deze kosten (levering en plaatsing) 
komen voor rekening van de initiatiefnemer. 

2.7.2 Inrichtingseisen 
• De gemeente kan binnen de projectlocatie een locatie voor een brengparkje verlangen met 

maximaal drie ondergrondse containers (glas, papier en plastic). Dit wordt per project 
bepaald. Deze containers bevinden zich zo veel mogelijk in de buurt van de supermarkten, 
langs de aanlooproutes of langs de wijkontsluitingswegen. Alle kosten voor deze 
containers zijn voor de gemeente; 

• Voor het aanbieden van rolcontainers op de ophaaldagen dienen clusterplaatsen van 
maximaal 14 rolemmers aangelegd te worden. De clusterplaatsen moeten zijn gelegen 
direct naast de rijweg, binnen 75 meter van de perceelgrenzen; 

• De verzamelcontainers worden op de dag van lediging door de gebruikers aangeboden 
langs de rijweg. Hierdoor dient voldoende ruimte beschikbaar te zijn. Een clusterplaats is 
een vlakke vloer van 60 x 60 cm per benodigde container. De clusterplaats wordt 
gemarkeerd met symbooltegels; 

• Locaties voor ondergrondse containers moeten in overleg met de gemeente en 
Meerlanden worden bepaald. De containers bevinden zich binnen 75 meter loopafstand 
van de perceelgrens. 

2.7.3 Uitvoeringseisen 
• De uitvoering van ondergrondse containers (type, kleur en grootte van de inzamelzuil) is 

door de gemeente zie bijlage 1: Handboek Straatmeubilair; 
• Maatregelen, in de vorm van een kaartleessysteem, moet ervoor zorgen dat de zuilen 

alleen toegankelijk zijn voor de betreffende gebruikers; 
• Het model, de kleur en de vulcapaciteit van de containers voor glas, papier, kunststof en 

textiel worden door de gemeente aangegeven (zie Handboek Straatmeubilair); 
• Locatie containers; 

o hart van de container maximaal 7 meter uit de trottoirband; 
o minimaal 50 cm obstakelvrije ruimte rondom rand vloerplaat (daarbij ook rekening 

houden met overstekende bumpers bij parkeervakken); 
o boven de vloerplaat dient minimaal 5 meter vrije hoogte aanwezig te zijn; 
o Containers mogen niet over geparkeerde auto's of het fietspad worden getild. 

2.7.4 Beheereisen (Meerlanden) 
Grofvuilregeling bij oplevering woningen, kosten containers en afvoer vallen afval binnen het 
projectbudget. 
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2.8 Openbare verlichting 

2.8.1 Randvoorwaarden 
• Richtlijnen NSW (Nederlandse Vereniging voor Verlichtingskunde); 
• NPR 13201-1 Richtlijnen voor Openbare verlichting; 
• Politiekeurmerk "Veilig Wonen" is van toepassing; 
• Verlichting op achterpaden wordt aangesloten op het particuliere net; 
• Verlichtingsplan opstellen en ter beoordeling en toetsing voorleggen aan de gemeente; 
• Over de materiaalkeuze pleegt de initiatiefnemer altijd overleg met de beheerder / adviseur 

van de gemeente; 
• Voortzetting huidige armatuurkeuze, informatie hierover te verkrijgen bij de gemeente. 

Alleen armaturen met IP 65 of hoger toepassen; 
• Kies voor energiezuinige en emissie-arme armaturen (LED) en gebruik de standaard 

armaturen en masten. Informatie over standaardmaterialen is bij de gemeente op te 
vragen. 

2.8.2 Inrichtingseisen 
• Bij plaatsing van een mast op een trottoir altijd 120 cm passageruimte bieden; 
• Solitair voedingsnet aanleggen in openbare grond, alleen t.b.v. van OV en deze aansluiten 

op het openbare verlichtingsnet van de gemeente of via een verdeelkast met eigen 
aansluiting; 

• Aluminium lichtmasten, hoogte afstemmen op de breedte van de weg; 
• Lichtkleur in woonstraten wit, kleur 830; 
• De voedingskabel dient te worden gelegd buiten de kroonprojectie van bomen; 
• Verlichtingsplan afstemmen op beplantingsplan; 
• Plaats opsteekpunt (laagspanningskast), altijd in overleg met de gemeente, standaard 

RAL 6009, alleen in stationsomgeving, winkelgebied en rondom raadhuis overleg over de 
kleur. 

2.8.3 Uitvoeringseisen 
• Lichtmasten nummeren, in overleg met de gemeente; 
• Bij overdracht aan gemeente een digitale revisietekening overhandigen met de volgende 

informatie: 
o ligging van kabels en mantelbuizen; 
o plaats lichtmasten; 
o nummers lichtmasten; 
o lichtpunthoogte; 
o type armatuur; 
o type en vermogen VSA; 
o indien van toepassing: type dimmer en instelling dimregime; 
o lampsoort met vermogen en aantal lampen; 
o plaats opsteekpunt (laagspanningskast); 
o revisiegegevens; leverancier, garantie etc. 
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2.9 Kabels en leidingen 

2.9.1 Randvoorwaarden 
• Telecommunicatieverordening 2010 is van toepassing; 
• Verordening voor kabels en leidingen 2013 is van toepassing; 
• Van toepassing is "Leidraad voor gemeenten en nutsbedrijven inzake (her-) 

slraatwerkzaamheden" (een uitgave van de VNG en het Overlegorgaan 
Nutsvoorzieningen, september 1990)"; 

• In verband met de aanleg van energievoorzieningen dient er tijdig overleg te zijn met 
STEDIN (gas, laagspanning, middenspanning) te Haarlem (tel. 023 - 5103510); 

• In verband met aanleg waterleiding dient tijdig overleg te worden gevoerd met 
WATERNET (info www.waternet.nl): 

• Hou rekening met aanwezige kabels en leidingen. Inventariseer hiertoe de bestaande 
situatie; 

• Alle nieuwe of te verplaatsen kasten dienen ondergronds of inpandig te worden 
aangebracht; 

• De kosten voor verlegging van huidige kabels en leidingen en de eventueel te verplaatsen 
kasten (middenspanningruimten, laagspanningkasten en cai-kastjes) komen voor rekening 
van de initiatiefnemer; 

• De kabelgeulen worden gepland in de openbare wegen, zoveel mogelijk onder open 
verhardingen (tegels, klinkers). De gemeente schrijft een geulprofiel voor bij nieuwe 
aanleg. In bestaande kabelgeulen moeten de nutsbedrijven hun eigen tracé volgen; 

• Plan voor kabels en leidingen ter goedkeuring voorleggen aan de gemeente; 
• Bovengrondse voorzieningen moeten worden ingepast in de omgeving, trafo's en andere 

omvangrijke voorzieningen zo mogelijk opnemen in bebouwing. 

2.9.2 Inrichtingseisen 
• Er dient een strook van 1,80 breed en 1,40 m. diep met geschikte grond beschikbaar te 

zijn ten behoeve van de aanleg van kabels en leidingen. Deze strook dient tegen de 
uitgiftegrens te liggen en volledig, behoudens noodzakelijke oversteken, te worden 
gesitueerd onder elementenverhardingen en bij voorkeur niet onder rijwegen en 
parkeerstroken; 

• Bij kruising van bestaande asfaltverhardingen dienen leidingen en mantelbuizen geperst of 
geboord te worden; 

• Het gebruik van puinfunderingen boven kabel- en leidingstroken is verboden; 
• De minimale horizontale afstand tussen een riool, waarvan de bodem (binnenkant) zich 

2,00 m. onder straathoogte bevindt, en een kabel- en leidingstrook bedraagt 1,00 m. Bij 
grotere diepte van het riool moet ook de horizontale afstand worden vergroot; 

• Bij zinkers onder watergangen dient te worden voldaan aan de eisen van het 
Hoogheemraadschap van Rijnland. De kabel/leiding dient aan weerszijden van de 
watergang te worden aangegeven door middel van zinkerborden; 

• De locaties van middenspanningsruimten, laagspanningruimten en cai-kasten dienen 
vanaf de openbare weg goed bereikbaar te zijn; 

• Ondergrondse brandkranen: plaatsbepaling in overleg met de brandweer en gemeente 
(afdeling VOR) en afstemmen met STEDIN. De afstand tussen een primaire 
bluswatervoorziening (ondergrondse brandkraan) en de (brandweer-) toegang(en) van een 
gebouw is maximaal 40 meter. Brandkranen moeten tot op een afstand van 15 m goed 
door blusvoertuigen kunnen worden benaderd via een vrije rijloper. Daar waar de 
toepassing van ondergrondse brandkranen niet mogelijk is zullen alternatieve 
voorzieningen noodzakelijk zijn. Ondergrondse brandkranen mogen zich niet bevinden op 
plaatsen waar geparkeerd kan worden. Brandkranen in trottoirs moeten ten minste 0,35 m 
van de trottoirband liggen indien langsparkeren wordt toegepast en 0,75 m bij gestoken 
parkeren. Rondom brandkranen moet een obstakelvrije ruimte aanwezig zijn met een 
diameter van 1,8 meter ten opzichte van het hart van de voorziening. 
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2.9.3 Uitvoeringseisen 
• In de nabijheid van kabels en leidingen niet machinaal graven, de juiste ligging van kabels 

en leidingen met handkracht vaststellen (proefsleuven); 
• In de directe omgeving (binnen de kroonprojectie) van te handhaven bomen dienen 

ontgravingen t.b.v. kabels en leidingen met handkracht uitgevoerd te worden. 
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2.10 Kunstwerken en bruggen 

2.10.1 Randvoorwaarden 
Constructie en materiaal dienen door de afdeling Bouw- en WoningToezicht (BWT) van de 
gemeente getoetst te worden; 
Voor elke brug en kunstwerk dient een beheersadvies te worden meegeleverd door de 
aannemer; 
Er wordt een minimale garantietermijn van 5 jaar voorgeschreven. Voor coating geldt een 
minimale garantietermijn van 10 jaar; 
Voetgangersbruggen dienen te worden voorzien van een antisliplaag; 
Voor ontwerpeisen is het Bouwbesluit leidend (bijvoorbeeld de hoogte van bruggen). 

2.10.2 Inrichtingseisen 

Inrichtingseisen zijn gecategoriseerd op basis van materiaalsoorten: 

Hout 
• Niet schilderen delen uitzicht; 
• Dient hardhout te zijn en moet voldoen aan duurzaamheidseisen (o.a. geen filmvorming); 
• De voorgeschreven duurzaamheidsklasse is klasse 1 (hoogste klasse); 
• Alleen de zichtdelen worden voorzien van een verflaag; 
• Stalen liggers dienen weggewerkt te worden en dienen onderhoudsvrij te zijn; 
• Houten liggers dienen voorzien te zijn van een strook ter voorkoming van inwatering; 
• Brugdelen dienen eenvoudig vervangbaar (demontabel) te zijn. 
Metselwerk 
• Steensoort en voegen dient te voldoen aan de geëigende kwaliteitseisen; 
• Metselwerk dient voorzien te zijn van een laag (coating) tegen grafitti. De laag heeft een 

minimale levensduur van 10 jaar, waarna vervanging nodig is. 

Sfaa//mefaa/ 
• Duurzame materialen zoals rvs dienen te worden toegepast; 
• Onbehandeld RVS heeft een garantietermijn van 10 jaar; 
• Uitneembare leuningen van behandeld RVS zijn voorzien van een coatinglaag; 
• Brugdelen dienen eenvoudig vervangbaar (demontabel) te zijn. 

Beton 
• Beton dient voorzien te zijn van een laag (coating) tegen grafitti; 
• Zie verder de duurzaamheidseisen van agentschapNL 

Kunststof 
• Gebruik van gerecycled materiaal; 
• Brugdelen dienen eenvoudig vervangbaar (demontabel) te zijn. 
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2.10.3 Uitvoeringseisen 

Bruggen 
• Verkeersklasse van constructies volgens VOSB 1995; 
• Ontwerplevensduur minimaal 50 jaar; 
• Voor bruggen voorkeur voor duurzame en onderhoudsarm bouwmaterialen; 
• Maatregelen nemen ter voorkoming van graffiti; 
• Doorvaarthoogte minimaal 1,20 m ten opzichte van het hoogste waterpeil; 
• Doorvaartbreedte minimaal 4,00 m over het gehele doorvaarfprofiel; 
• Als er voor tropisch hardhout wordt gekozen, mag alleen duurzaam geproduceerd 

hardhout worden gebruikt, dat is voorzien van het FSC-keurmerk; 
• Het dek voorzien van een antisliplaag. Gegarandeerde levensduur 3 jaar op slijtvastheid 

en hechting. Het antislipsysteem moet bestaan uit een wegtapijt of een twee componenten 
epoxy-systeem waarin zich geen teerproducten bevinden; 

• Bij de overdracht van nieuwe kunstwerken aan de gemeente moet een 0-inspectie 
plaatsvinden. Hierbij de uitgangssituatie vastleggen, ten behoeve van bepaling van een 
onderhoudsprognose. 

• Bij overdracht dienen de volgende zaken te worden overhandigd: 
o Ontwerpberekening 
o As- buildtekening (revisietekening) 
o Gegevens leverancier 
o Onderhoudsadvies 
o Materialenlijst 
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2.11 Straatmeubilair 

2.11.1 Randvoorwaarden 
• Voor aanleg van straatmeubilair in een nieuwe wijk wordt gebruik gemaakt van het 

handboek straatmeubilair. Zie bijlage 1; 
• Ontwerpen dienen dusdanig uitgedacht te worden dat objecten als paaltjes en hekjes niet 

nodig zijn; 
• Maak zoveel mogelijk gebruik van eenduidige materialisering. 
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DEEL 3: BIJLAGEN 

BIJLAGE 1: HANDBOEK STRAATMEUBILAIR (WORDT MOMENTEEL GEACTUALISEERD) 

BIJLAGE 2: OMGEVINGSEISEN UITVOERING 

BIJLAGE 3: NOTA PARKEERNORMEN HEEMSTEDE 

BIJLAGE 4: BESTEKSEISEN GROEN 

BIJLAGE 5: REGELING AFKOOP ONDERHOUD BIJ OVERDRACHT OPENBAAR GEBIED 
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BIJLAGE 1: HANDBOEK STRAATMEUBILAIR (wordt momenteel geactualiseerd) 
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BIJLAGE 2 Omgevingseisen uitvoering (wordt nog aangevuld!) 

• Afvalinzameling 
• Opruimen 
• Stofvrije bouwweg sproeien 
• Rijtijden vrachtverkeer (7-17 uu r) 
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BIJLAGE 3: Nota Parkeernormen Heemstede 

(bij het vaststellen van het PVE is de meest actuele versie van 25 augustus 2010) 

Inleiding 

In deze Nota Parkeernormen worden de bestaande huidige parkeernormen en -eisen voor de 
helderheid nog eens op een rijtje gezet. In de bestemmingsplannen wordt een verwijzing gemaakt 
naar deze nota. 

Samengevat komt het erop neer dat bij ruimtelijke ontwikkelingen de parkeerbalans in evenwicht 
moet zijn; de parkeerbehoefte ('vraag') dient in overeenstemming te zijn met het beschikbare 
aantal parkeerplaatsen ('aanbod'). 

Parkeerbalans 

Bij het bepalen van de benodigde parkeervoorzieningen wordt gekeken naar de netto 
parkeerbehoefte die worden gegenereerd. Dit betekent dat alleen de door de ontwikkeling 
toegevoegde parkeerdruk hoeft te worden gecompenseerd. Om de parkeerbehoefte te kunnen 
berekenen wordt gebruik gemaakt van parkeernormen. Deze zijn gebaseerd op de parkeer
kencijfers van het CROW zoals gepubliceerd in de publicatie ASW 2004, 2e herziene druk 
oktober 2004. Hierin worden kencijfers gegeven voor alle functies/voorzieningen zoals woningen, 
detailhandel en kantoren. In Bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de parkeernormen voor een 
groot aantal functies. Voor de indeling van de stedelijke zone geldt de indeling zoals weergegeven 
in Bijlage 2. De stedelijkheidsgraad is een vast gegeven; Heemstede is ingedeeld in de categorie 
"matig stedelijk". Voor Heemstede geldt de maximumwaarde. 

De parkeerbalans is in evenwicht als: 
- het aanbod van parkeerplaatsen (minimaal) gelijk is aan de maximale vraag naar 
parkeerplaatsen; 
- de situering, vormgeving, kwaliteit en gebruik zodanig zijn ingevuld dat de parkeerplaatsen 
kunnen en zullen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze worden aangelegd; 
- de situering, vormgeving, kwaliteit en gebruik zodanig zijn ingevuld dat het risico op toekomstige 
parkeerproblemen dan wel verschuiving ervan naar buiten het plangebied niet aanwezig is dan wel 
binnen het plan is te ondervangen. 

Dubbelgebruik 

Bij het berekenen van het benodigde aantal parkeerplaatsen bij ontwikkelingen wordt rekening 
gehouden met dubbelgebruik van parkeerplaatsen. Dit houdt in dat parkeerplaatsen behorende bij 
verschillende functies, bijvoorbeeld woningen en kantoren, met elkaar uitgewisseld kunnen 
worden. Overdag zijn er bij woningen minder parkeerplaatsen nodig en bij kantoren meer, terwijl dit 
's avonds omgekeerd is. Dit maakt dubbelgebruik mogelijk. Om de mogelijkheid en de eventuele 
mate van dubbelgebruik te kunnen bepalen, zijn aanwezigheidspercentages nodig. Deze zijn 
opgenomen in Bijlage 4. Met behulp van de aanwezigheidspercentages kan het maatgevende 
moment worden bepaald. 

Parkeren op eigen terrein 

Uitgangspunt is dat de parkeervoorzieningen op het eigen terrein behorende bij de betreffende 
functie(s) moeten worden gerealiseerd. Hierop kan door het college van burgemeester en 
wethouders een uitzondering worden gemaakt. Als het oplossen van parkeerplaatsen op eigen 
terrein redelijkerwijs niet mogelijk is, en als uit parkeeronderzoek blijkt dat op het maatgevende 
moment in de openbare ruimte, binnen acceptabele loopafstand, nog voldoende vrije 
parkeerplaatsen aanwezig zijn, dan kan worden besloten deze parkeerplaatsen mee te tellen bij 
het bepalen van de parkeerbalans. 

1 CROW is het nationale kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur 
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Uitzondering kleinschalige ontwikkelingen Centrum 

Ook bij een (her)ontwikkeling in het centrum geldt in principe dat de netto parkeerbehoefte op 
eigen terrein moet worden opgelost. Bij de besluitvorming rond de 'Startnotitie Herinrichting 
Binnenweg en bestemmingsplan Centrum en omgeving' in mei 2007 heeft de gemeenteraad wel 
besloten het relatief starre Ruimtelijk Parkeerbeleid te versoepelen. De gedachte hierachter is dat 
het oplossen van de parkeerbehoefte geen remmende factor (meer) hoeft te zijn bij kleinschalige 
ontwikkelingen in het centrumgebied, waarbij redelijkerwijs niet op eigen terrein in de 
parkeerbehoefte kan worden voorzien. De dynamiek in dit gebied wordt hiermee vergroot. 

Een kleinschalige (her)ontwikkeling in het winkelgebied komt in aanmerking voor een vrijstelling 
van de inspanningsverplichting tot het realiseren van parkeerplaatsen op eigen terrein, als wordt 
voldaan aan allebei de volgende voorwaarden: 

de totale (her)ontwikkeling genereert een parkeerbehoefte van ten hoogste 25 
parkeerplaatsen én 
de netto parkeerbehoefte is maximaal 10 parkeerplaatsen én 
er is redelijkerwijs geen mogelijkheid voor het realiseren van parkeerplaatsen op eigen 
terrein. 

Het maatgevende moment voor de parkeerberekening is de doordeweekse middag en/of 
zaterdagmiddag. 

In Bijlage 5 is het uitzonderingsgebied voor kleinschalige ontwikkelingen weergegeven. 

Voorbeelden van mogelijkheden waarvoor geen oplossing voor parkeren nodig is: 
- uitbreiding van maximaal 260 m 2 detailhandel; 
- functieverandering van kantoor naar detailhandel van maximaal 660 m2; 
- functieverandering van detailhandel naar café/cafetaria van maximaal 550 m2; 
- functieverandering van detailhandel naar restaurant van maximaal 300 m 2; 
- realisatie van 5 dure (boven)woningen binnen bestemming centrumdoeleinden en 100 m 2 

uitbreiding detailhandel; 
- realisatie van maximaal 9 dure (boven)woningen binnen bestemming centrumdoeleinden; 
- in het nieuwe bestemmingsplan wordt het onderbouwen mogelijk gemaakt; volledige 
onderbouwing kan tot een maximum van 260 m 2 zonder consequentie voor het parkeren; 

Als gevolg van deze ontheffing kan de parkeerdruk in en rond het winkelgebied toenemen. Gelet 
op de ervaringen uit de planperiode van het bestemmingsplan "Centrum" zal deze toename naar 
verwachting beperkt zijn. Daar staat bovendien tegenover dat gedurende de planperiode van het 
bestemmingsplan "Centrum en omgeving" op bijvoorbeeld de locaties van Albert Heijn aan de 
Blekersvaartweg en het parkeerterrein aan de Eikenlaan naar verwachting een substantieel aantal 
centrumparkeerplaatsen zal worden toegevoegd. 

Gezien het belang van een duurzaam gezond winkelcentrum, de beperkte effecten van de 
ontheffingsmogelijkheid voor de parkeerdruk in en rond het winkelgebied en het feit dat de grotere 
ontwikkelingen wel op eigen terrein in de parkeerbehoefte moeten voorzien, is het maken van deze 
uitzondering ruimtelijk aanvaardbaar. 
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Bijlage 1 

Parkeernormen Heemstede voor verschillende functies 

1. Woningen (aantal parkeerplaatsen per woning) 

centrum schil/overloop rest bebouwde kom 
woning goedkoop' 1,3 1,5 1,7 
woning midden1 1,5 1,7 1,9 
woning duur1 1,7 1,8 2,1 
serviceflat/ 
aanleunwoning1 0,6 0,6 0,6 
kamer verhuur 0,6 0,6 0,6 
'Aandeel bezoekers: 0,3 pp per woning 
2Aandeel bezoekers: 0,2 pp per woning 
Voor onderverdeling naar goedkoop, midden en duur: zie Bijlage 3 

2. Detailhandel/winkels (aantal parkeerplaatsen per 100 m 2 per bruto vloeroppervlak) 

centrum schil/overloop rest bebouwde kom 
hoofdwinkelgebied 3,8 - -
wijk-, buurt-. 
dorpscentra 4,0 4,0 4,0 
grootschalige 
detailhandel - 7,5 8,0 
(week)markt 4,0 4,0 4,0 
Aandeel bezoekers: 85% 

3. Kantoren (aantal parkeerplaatsen per 100 m 2 per bruto vloeroppervlak) 

centrum schil/overloop rest bebouwde kom 
met baliefunctie1 2,3 2,8 3,3 
zonder baliefunctie2 1,7 1,9 2,0 
'Aandeel bezoekers: 20% 

2Aandeel bezoekers: 5% 

4. Bedrijven (aantal parkeerplaatsen per 100 m 2 per bruto vloeroppervlak) 

centrum schil/overloop rest bebouwde kom 
arbeidsextensief/ 
bezoekersextensief1 0.6 0,7 0,9 
arbeidsintensief/ 
bezoekersextensief1 1.7 2,2 2,8 
arbeidsextensief/ 
bezoekersintensief2 1,2 1.4 1,8 
bedrijfsverzamel
gebouw3 1,7 1,7 1,7 
Aandeel bezoekers: 5% 

2Aandeel bezoekers: 35% 
3Aandeel bezoekers: 10% 

5. Horeca/hotel 

centrum schil/overloop rest bebouwde kom 
café/bar/discotheek/ 
cafetaria1 6,0 6,0 7,0 
restaurant2 10,0 10,0 14,0 
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hotel3 

congresgebouw4 

1,5 
6,0 

1,5 
7,0 

1,5 
8,0 

Aantal parkeerplaatsen per 100 nr bruto vloeroppervlak. Aandeel bezoekers: 90% 
2Aantal parkeerplaatsen per 100 m 2 bruto vloeroppervlak. Aandeel bezoekers: 80% 
3Aantal parkeerplaatsen per kamer 
4Aantal parkeerplaatsen per 100 m 2 bruto vloeroppervlak. Aandeel bezoekers: 99% 

6. Sport 

centrum schil/overloop rest bebouwde kom 
sportveld (buiten)1 27,0 27,0 27,0 
sporthal2 2,2 2,5 3,0 
sportschool/ 
dansstudio2 4,0 4,0 4,0 
tennisbanen3 3,0 3,0 3,0 
squashbanen3 

zwembad4 

1,5 1,5 1,5 squashbanen3 

zwembad4 10,0 11,0 12,0 
Aantal pp per ha. netto terrein. Aandeel bezoekers: 95% 

2Aantal pp per 100 m 2 bruto vloeroppervlak. Aandeel bezoekers: 95% 
3Aantal pp per baan. Aandeel bezoekers: 90% 
"Aantal pp per 100 m 2 opp. bassin. Aandeel bezoekers: 90% 

7. Zorg 

centrum schil/overloop rest bebouwde kom 
arts/therapeut1 2,0 2,0 2,0 
ziekenhuis2 1,7 1,7 1,7 
verpleeg-/ 
verzorgingstehuis3 0,7 0,7 0,7 

Aantal pp per bed 
3Aantal pp per wooneenheid. Aandeel bezoekers: 60% 

8. Onderwijs 

centrum schil/overloop rest bebouwde kom 
basisonderwijs' 1,0 1,0 1,0 
VBO/HAVO/VWO 
(dag)2 , 1,0 1,0 1,0 
MBO (dag)2 7,0 7,0 7,0 
WO/HBO (dag) 
- leslokalen2 + 20,0 20,0 20,0 
- collegezalen3 7,0 7,0 7,0 
avondonderwijs4 1,0 1,0 1,0 
Aantal pp per leslokaal. Exclusief kiss & ride 

2Aantal pp per leslokaal (leslokaal = circa 30 zitplaatsen) 
3Aantal pp per collegezaal (collegezaal = circa 150 zitplaatsen) 
4Aantal pp per student 

9. Diversen 

centrum schil/overloop rest bebouwde kom 
bioscoop/theater/ 
schouwburg)1 0,3 0,3 0,4 
bibliotheek/museum2 0,7 0,9 1,2 
cultureel centrum/ 
wijkgebouw3 3,0 3,0 3,0 
creche/peuterspeel-
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zaal/kinderdagverbl i jf 08 Öfi 0,8 
begraafplaats/ 
crematorium5 300 300 30,0 
'Aantal pp per zitplaats 

2Aantal pp per 100 m 2 bruto vloeroppervlak. Aandeel bezoekers: 95% 
3Aantal pp per 100 m 2 bruto vloeroppervlak. Aandeel bezoekers: 90% 
"Aantal pp per arbeidsplaats. Exclusief kiss & ride 
5Aantal pp per gelijktijdige begravenis/crematie 

Voor definities en nadere uitleg van begrippen wordt verwezen naar de publicatie ASW 2004, 2e 
herziene druk oktober 2004. Dit geldt ook voor eventuele functies/voorzieningen die niet in het 
bovenstaande overzicht staan. 
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Bijlage 2 

Stedelijke zone tbv parkeren wegcategorisering / 

KAART 
VAN 

HEEMSTEDE 

Sle-Jelijke zorw 

ce-ntnjm 

schi^ovsrloop 

overig gebied 

GEMEENTE HEEMSTEDE 
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Bijlage 3 

Verdeling woningcategorieën Heemstede 

Koopwoning (€) 
Woning goedkoop < 205.000 
Woning midden 205.000 - 338.250 
Woning duur > 338.250 

Prijspeil 1 januari 2009, indexatie op basis van prijsindexcijfers CPI alle huishoudens 
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Bijlage 4 

Aanwezigheidspercentages verschillende functies 

Werkdag Koop i Zaterdag Zondag
overdag Middag Avond avond middag Avond middag 

Woningen • ' 50 60 100 90 60 60 70 
Detailhandel 30 70 20 100 100 0 0 
Kantoor 100 100 5 10 5 0 0 
Bedrijven 100 100 5 10 0 0 
Sociaal cultureel 10 40 100 100 60 90 25 
Sociaal medisch 100 100 30 15 15 5 5 
Ziekenhuis 85 100 40 50 25 40 40 
Dagonderwijs 100 100 0 0 0 0 0 
Avondonderwijs 0 0 100 100 0 0 0 
Bibliotheek 30 70 100 70 75 0 0 
Museum 20 45 0 0 100 0 90 
Restaurant 30 40 90 95 70 100 40 
Café 30 40 90 85 75 100 45 
Bioscoop, theater 15 30 90 90 60 • 100 60 
Sport 30 50 100 90 100- 90 85 
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Bijlage 5 

Centrumgebied waar uitzondering geldt voor kleinschalige ontwikkelingen 

• # ^ #» plangebied bestemmingsplan Centrum en omgeving 

I = 1 uitzonderingsgebied parkeernormen (winkelgebied) 
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Bijlage 4 Bestekseisen groen 

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING 

01 18 01 UIWOERING VAN WERKZAAMHEDEN TE HANDHAVEN BEPLANTING 

Toevoegingen: 
02 In afwijking op artikel 01.18.01 lid 03 van de Standaard 2005 mogen wortels van te 

handhaven bomen dikker dan 30 mm niet worden afgestoken, doorgegraven, 
doorgezaagd, afgehakt of anderszins worden verwijderd of beschadigd. In overleg met 
Afdeling Uitvoering Openbare ruimte moet een oplossing worden gezocht. 

06 Grondwerk binnen de wortelzone van te handhaven bomen en opgaande vegetatie (bijv. 
struiken) in overleg met de directie uitvoeren. 
Het ontgraven in handkracht, in de wortelzone wordt beschouwd als een normale 

besteksverplichting. 
07 (Voorgeschreven) Grondwerk in de wortelzone bij te handhaven bomen of beplantingen 

mag niet worden aangevuld of anderszins aan het oog worden onttrokken dan na 
goedkeuring van de directie. 

08 Beschadigde wortels dienen te allen tijde door een vakbekwaam hovenier glad te worden 
bijgesneden en afgesmeerd met een door de directie goed te keuren wondafdekmiddel. 

09 Binnen de wortelzone van de te handhaven beplanting is het volgende niet toegestaan, 
tenzij in het bestek of door de directie nadrukkelijk anders is bepaald. 
a. het ontgraven van grond; 
b. het opslaan van materialen en materieel; 
c. het ophogen met grond; 
d. machinale grondbewerking; 
e. het berijden met materieel. 
f. plaatsen van bouwketen, noodtoiletten e.d. 

10 Onder de wortelzone bij bomen wordt verstaan het grondoppervlak dat ontstaat door 
projectie van de kroon van bomen naar alle kanten vermeerderd met 2 meter. 

11 Het gebruik van voertuigen of machines die hoger zijn of kunnen zijn dan de onderkant van 
de kroon is nimmer toegestaan in de buurt van te handhaven bomen. 
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Bijlage 5 Regeling afkoop onderhoud bij overdracht openbaar 
gebied 

Bij de eventuele overdracht van het openbare gebied van een gerealiseerd bouwplan, zoals 
wegen, de openbare parkeerplaatsen en het openbaar groen gelden voor wat betreft de gemeente 
de volgende uitgangspunten: 

• De ontwikkelaar stelt op basis van dit PVE een inrichtingstekening en een bestek op voor 
de beoogde openbare ruimte. Deze dienen vooraf door de gemeente te worden 
goedgekeurd; 

• de inrichtingstekening dient te zijn gebaseerd op de GBK-informatie, voorzien van digitale 
inmeting; 

• bij de aan te leveren stukken is tevens een digitale revisietekening van de riolering en de 
rioolaansluitingen gevoegd; 

• in het bestek dient te worden geregeld dat het onderhoud van het over te dragen gebied 
(groen en bestrating) in het eerste jaar na oplevering uitgevoerd wordt in opdracht en voor 
rekening van de ontwikkelaar. Voor de uitvoering van de werken is de Standaard RAW 
Bepalingen ("Standaard 2005") van toepassing; 

• de oplevering van het openbare gebied geschiedt in twee fasen, een tussentijdse 
oplevering (voor de start van de hiervoor genoemde onderhoudstermijn) en een 
eindoplevering (aan het eind van de onderhoudstermijn); 

• de hoogte van de afkoopsom voor het toekomstige onderhoud wordt berekend door de in 
het bestek genoemde hoeveelheden van de te gebruiken materialen en aan te leggen 
groenvoorzieningen vermenigvuldigen met de desbetreffende normbedragen per eenheid; 

• De normbedragen zijn vermeld in de bij deze uitgangspunten behorende bijlage; 
• Voor de afkoop wordt voor de bestrating en de groenvoorzieningen een termijn van 20 jaar 

aangehouden. 

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling afkoop onderhoud bij overdracht openbaar 
gebied. 

Laatst vastgesteld door burgemeester en wethouders van Heemstede op 26 juni 2007, nr. 6 
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Bijlage 10: Collegebesluit aangepast stedenbouwkundig plan, d.d. 4 december 2012 

Parafen: eente OnWvikkelaar 



Collegebesluit 
gemeente 

Collegevergadering: 4 december 2012 H E E M S T E D E 

ONDERWERP 

Voorlopig stedenbouwkundig plan Havendreef 

SAMENVATTING 
Havendreef BV wenst het gebied Havendreef te herontwikkelen tot een aantrekkelijk woon- en 
verblijfsgebied. In dit kader is in november 2010 door het college van B&W ingestemd met het ontwerp-
stedenbouwkundig kader en de ontwerp-welstandscriteria voor het project Havendreef. Deze 
documenten zijn ter inzage gelegd en er zijn diverse zienswijzen ingekomen. Vanwege de ingekomen 
zienswijzen en gewijzigde marktomstandigheden wil Havendreef BV de plannen wijzigen ten opzichte van 
het ontwerp-stedenbouwkundig kader en de ontwerp-welstandscriteria uit 2010 en legt hiertoe een 
gewijzigd voorlopig stedenbouwkundig plan voor aan de gemeente. Voorgesteld wordt het vertrouwen uit 
te spreken in dit voorlopig stedenbouwkundig plan voor Havendreef en dit plan ter bespreking voor te 
leggen aan de raadscommissie Ruimte. 
BESLUIT B&W 

1. Het vertrouwen uit te spreken in het voorlopige stedenbouwkundig plan (12 november 2012) voor 
Havendreef. 

2. De commissie Ruimte in de gelegenheid stellen haar zienswijze te geven over dit besluit (B-stuk). 

INLEIDING 

Havendreef 
Het project Havendreef heeft betrekking op het gebied begrensd door: 
• de haven (zuid), 
• het Heemsteeds Kanaal (oost), 
• de Zandvaart/achtertuinen woningen Johannes Verhulstlaan (noord), 
• Heemsteedse Dreef (west). 
Het project heeft ook betrekking op (delen van het water van) de haven en het Heemsteeds Kanaal. 
De in dit gebied gelegen percelen/woningen Heemsteedse Dreef 36 t/m 56 en Havenstraat 43 t/m 63 
behoren niet tot het te ontwikkelen gebied. De tussen de percelen Havenstraat 47 en 53 gelegen toegang 
tot het achterliggende terrein behoort hier wel toe. 
Wat voorafging 
Sinds eind 2005 hebben projectontwikkelaar Havendreef BV (onderdeel HBB Ontwikkeling uit 
Heemstede) en de gemeente frequent overlegd over het herontwikkelen van het gebied Havendreef. 
Havendreef BV heeft aangegeven zeggenschap te hebben over alle bij het project Havendreef betrokken 
gronden (met uitzondering van het perceel Kanaalweg 3). De kans doet zich voor om het hier gelegen 
bedrijventerrein geheel te herontwikkelen tot een aantrekkelijk woon- en verblijfsgebied. De gemeente 
heeft aangegeven dat bij de planontwikkeling ook gekeken mag worden naar de in het gebied aanwezige 
openbare ruimte en het aanliggende water die beide in eigendom van de gemeente Heemstede zijn. 

Het resultaat van dit overleg heeft eerst op 30 november 2010 geresulteerd in een collegebesluit (bijlage, 
487575). Hierin besluit u in te stemmen met het voorbereiden van de herontwikkeling van Havendreef tot 
een woongebied met hierbij passende openbare functies en in te stemmen met het ontwerp-
stedenbouwkundig kader Havendreef en de ontwerp-welstandscriteria Havendreef. 

593188 1/7 



Collegebesluit 

Collegevergadering: 4 december 2012 
gemeente 

HEEMSTEDE 

plattegrond bij ontwerp-stedenbouwkundig kader 2010 (zie voor groot formaat bijlage 491420) 

Het plan, het ontwerp-stedenbouwkundig kader en de ontwerp-welstandscriteria zijn als bijlage bij dit 
voorstel gevoegd (491878, 491419 resp. 492189). Dit plan gaat onder andere nog uit van het vestigen 
van de bibliotheek in het gebied. 

Dit besluit is ter informatie toegezonden aan de raadscommissie Ruimte. 

In december 2010 en januari 2011 hebben het ontwerp-stedenbouwkundig kader en de ontwerp-
welstandscriteria ter inzage gelegen en is er door Havendreef BV een informatiebijeenkomst 
georganiseerd. Naar aanleiding van de terinzagelegging zijn diverse zienswijzen ingekomen. 

Vanwege de ingekomen zienswijzen en gewijzigde marktomstandigheden heeft Havendreef BV besloten 
de plannen te heroverwegen. Hierover heeft overleg plaatsgevonden met de gemeente Heemstede. Het 
overleg heeft geresulteerd in een gewijzigd voorlopig stedenbouwkundig plan dat Havendreef BV onlangs 
aan de gemeente heeft toegezonden met het verzoek hierin vertrouwen uit te spreken. 

Ten aanzien van de ingekomen zienswijzen wordt opgemerkt dat hierop zal worden gereageerd in het 
kader van het vaststellen van het stedenbouwkundig kader en de welstandscriteria. Dit volgt na 
bespreking van voorliggend voorlopig stedenbouwkundig plan in de raadscommissie Ruimte. 

Hef gewijzigde voorlopige stedenbouwkundig plan Havendreef 
In opdracht van Havendreef BV heeft Bureau Hosper een voorlopig stedenbouwkundig plan voor het 
gebied Havendreef gemaakt. 

gewijzigd plan Havendreef (zie voor groot formaat bijlage 593855 ) 

Het gewijzigde plan gaat uit van 61 eengezinswoningen en 15 appartementen met hieronder een 
horecavoorziening die deels in de haven wordt gebouwd. Het plan voorziet eveneens in een nieuwe 
winkel voor dierenspeciaalzaak Heems. Parkeren gebeurt op maaiveld en in de halfverdiepte garage. 

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het plan dat in december 2010 ter inzage is gelegd zijn: 
1. 

2. 

De gracht dat het plangebied verdeelde in schiereiland en eiland is uit het plan gehaald. Er wordt 
nu uitgegaan van een ongedeeld plangebied. 
Het langgerekte appartementengebouw met daaronder ruimte voor een openbare functie 
(bibliotheek) aan het Heemsteeds Kanaal is vervangen door eengezinswoningen 
(terraswoningen) op een halfverdiepte parkeergarage. 
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3. Een deel van de woningen aan de Zandvaart die hun voorzijde aan een openbaar pad aan de 
Zandvaart hadden zijn omgedraaid en hebben nu een tuin aan de Zandvaart. 

4. Het plan gaat niet meer uit van de komst van de bibliotheek of andere openbare functies anders 
dan een horecavoorziening. 

5. Het oorspronkelijke aantal woningen is verlaagd van 90 - 125 (het exacte aantal moest nog nader 
worden bepaald) naar 76. 

6. In plaats van alleen woningen op een ondergrondse parkeergarage (eiland) of halfverdiepte 
parkeergelegenheid (schiereiland), is er nu sprake van voornamelijk grondgebonden woningen. 
Alleen het appartementengebouw en de terraswoningen langs het Heemsteeds Kanaal staan op 
een halfverdiepte parkeergarage. 

7. Het nieuwe pand voor dierenspeciaalzaak Heems krijgt een zodanige vorm dat aan de zijde van 
de tuinen van de woningen aan de Heemsteedse Dreef de gevel van het pand maximaal 3 m 
wordt. 

Per onderdeel wordt het volgende over het gewijzigde plan opgemerkt. 

• Woningen Zandvaart 

Dit betreft 24 eengezinswoningen (2 lagen met kap). De tuinen van de woningen komen aan de 
Zandvaart te liggen. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de bezwaren van de bewoners van 
de Johannes Verhulstlaan tegen het eerdere plan. In dit plan stond een deel van de woningen 
met de voorzijde aan een openbaar pad aan de Zandvaart, hetgeen volgens de bewoners van de 
Johannes Verhulstlaan ten koste ging van de privacy in hun achtertuin. 

Terraswoningen Heemsteeds Kanaal 

Voorgesteld wordt hier 14 eengezinswoningen (3 bouwlagen) te bouwen op een halfverdiepte 
parkeergarage (bovenzijde 1,5 m boven aangrenzend maaiveld, dakvorm nog nader te bepalen). 
Het terras (daktuin) ligt ook op de garage. Langs de woningen komt een openbaar toegankelijke 
steiger. 
In het vorige plan was hier een gebouw van 5 bouwlagen gepland op een volledig ondergrondse 
parkeergarage (bouwhoogte 17 m). 
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Woningen middenterrein 

Het nieuwe plan gaat uit van 23 grondgebonden eengezinswoningen (2 lagen met kap) op het 
middengebied. 

Appartementengebouw 

In het appartementengebouw komen 15 levensloopbestendige woningen (2 woningen per 
bouwlaag + 1 penthouse) en een horecavoorziening. De 8 woonlagen staan deels op poten. 
Hierdoor kan "gespeeld" worden met niveauverschillen (kade, trappen, steiger, water), waardoor 
aantrekkelijke ruimtelijke effecten optreden. De horecavoorziening en de toegang tot de 
appartementen komen in de onderste bouwlagen (niveau -1 en 0) van het gebouw. Het gebouw 
wordt in totaal 9 bouwlagen hoog ten opzichte van bovenzijde parkeergarage. 

Openbare ruimte 

Naast ruimte om het gebied en de woningen te ontsluiten en het aanleggen van parkeerruimte, 
voorziet het plan aan de Havenstraat en rondom het te bouwen appartementengebouw in een 
aangenaam verblijfsgebied aan het water van de haven. Hierbij wordt opgemerkt dat het voorstel 
van Havendreef BV bij de bestaande woningen aan de Havenstraat uitgaat van enkel 
parkeerplaatsen aan de woningzijde. Het verdient de voorkeur om het voorstel zo aan passen dat 
aan de havenzijde van deze straat eveneens parkeerplaatsen worden aangelegd 
(langsparkeren). Havendreef BV zal gevraagd worden het plan in deze zin aan te passen. 
Langs de terraswoningen aan de Heemsteeds Kanaal komt een openbaar toegankelijke steiger. 
Het plan voorziet in voldoende ruimte, bomen en ander groen om de wijk een aangename 
uitstraling te geven. De verkavelingsopzet en woningtypologie vertonen overeenkomsten met de 
ongeveer even grote buurt aan de andere kant van de Heemsteedse Dreef. 
In het midden van het plan ligt een plantsoen. De mogelijkheid bestaat om hier een 
speelgelegenheid te maken. Dit gaat ten koste van de groene uitstraling van het plantsoen. 
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• Dierenspeciaalzaak Heems 

De locatie van de dierenspeciaalzaak is dezelfde als in het plan van december 2010. De 
maximale hoogte van de winkel aan de zijde van de tuinen van de woningen aan de 
Heemsteedse Dreef is 3 m. In het oude plan was deze 4 m. Hiermee is tegemoet gekomen aan 
de bezwaren van de bewoners van de Heemsteedse Dreef. De winkel zal planologisch als 
dierenspeciaalzaak worden bestemd 

• Parkeren 

Het plan voorziet in voldoende parkeerplaatsen voor de nieuwe ontwikkeling om te voldoen aan 
de normen gesteld in de "Nota Parkeernormen 2010". Parkeren vindt plaats op maaiveld 
(openbare ruimte en eigen terrein) en in de halfverdiepte parkeergarage onder de terraswoningen 
en het appartementengebouw. De parkeergarage is niet openbaar. De parkeerplaatsen in de 
garage worden gekoppeld verkocht met de bovengelegen terraswoningen + appartementen en 
met een deel van de woningen in de omgeving van de garage die niet beschikken over een 
parkeerplaats op eigen terrein. Dierenspeciaalzaak Heems krijgt parkeergelegenheid op eigen 
terrein. 
Opgemerkt wordt dat in het voorlopig stedenbouwkundig plan nog geen rekening is gehouden 
met parkeergelegenheid voor een eventuele (sloepen)haven. Hierover dient nog nader overleg 
met Havendreef BV plaats te vinden. 
Ten behoeve van de bestaande woningen aan de Heemsteedse Dreef en Havenstraat blijft 
voldoende parkeergelegenheid behouden aan de Havenstraat of op eigen terrein, uitgaande van 
de normen uit de "Nota Parkeernormen 2010". Deze parkeerplaatsen zijn dus niet toegekend aan 
de parkeerberekening van de nieuwe ontwikkeling Havendreef. 

Oordeel 

B&W hebben in november 2010 aangegeven dat het een logische en goede ontwikkeling is om het 
tussen woongebieden gelegen rommelige bedrijventerrein om te vormen tot een woongebied met hierbij 
passende openbare functies. Het project geeft de haven en omgeving een positieve impuls en er ontstaat 
een aantrekkelijk verblijfsgebied waar het ook voor anderen dan de bewoners goed toeven zal zijn. 
Deze uitspraak is ook van toepassing op nu voorliggende, sterk gewijzigde ontwerp voor Havendreef. 

Doordat het overheersende woningtype is gewijzigd, de woningdichtheid verlaagd en de gracht vervallen, 
voegt dit nieuwe plan zich makkelijker dan het plan uit 2010 in de omgeving. Met name de overeenkomst 
met het woongebied tussen Zandvaart en Havenstraat is opvallend. Zowel het woningtype, de visuele 
straatbreedte als breedte van de openbare ruimte zijn vergelijkbaar of ruimer en geven voor het plan 
Havendreef vertrouwen in de uiteindelijke verschijningsvorm en woonomstandigheden (hoewel wij ons 
ervan bewust zijn dat bewoners van nieuwbouwwoningen vaker kiezen voor een modieuze (lees: stenige) 
voortuin). 
De toren op de hoek van de haven is hoger dan in het plan uit 2010. Doordat in de rest van het 
plangebied alleen nog eengezinshuizen voorkomen, vormt de toren een interessanter contrast dan in het 
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vorige plan. Te zijner tijd zullen het op te stellen gewijzigde stedenbouwkundige kader en de op te stellen 
gewijzigde welstandscriteria nadrukkelijk ingaan op deze "eyecatcher". 

Kanttekeningen 

• Het plan voor Havendreef dient verder te worden uitgewerkt en te worden voorzien van een 
goede ruimtelijke onderbouwing. Hiervoor dienen nog diverse onderzoeken te worden uitgevoerd 
(stedenbouwkundige aanvaardbaarheid, verkeer, bodem, water, schaduw, archeologie, flora en 
fauna, economische en maatschappelijke haalbaarheid). Op voorhand is er geen reden te 
veronderstellen dat deze onderzoeken zodanige resultaten zullen opleveren dat het plan sterk 
gewijzigd dient te worden om doorgang te kunnen hebben of geheel geen doorgang kan hebben. 

• In de plannen is nog geen rekening gehouden met de realisatie van een (sloepen)haven en de 
hiervoor noodzakelijke parkeerplaatsen. Planvorming hieromtrent vindt plaats in het kader van de 
uitvoering van het Plan van Aanpak Haven zoals in ontwerp door B&W vastgesteld op 22 mei 
2012 en besproken in vergadering van de raadscommissie Ruimte van 22 oktober 2012. Hierover 
zal overleg met Havendreef plaatsvinden. 

• In de parkeerberekeningen wordt er van uitgegaan dat de horecavoorziening alleen overdag 
geopend is en dus 's avonds geen beroep doet op de aanwezige openbare parkeerplaatsen die 
nodig zijn voor de bewoners en bezoekers van de woningen in het gebied. Onderzocht dient te 
worden in hoeverre het realistisch is dat de horeca aan het eind van de middag en 's avonds 
gesloten zal zijn. 

• Om het plan te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat de gemeente grond en water verkoopt 
aan Havendreef BV. Zie verder onder paragraaf Financiën. 

• Het plan voorziet nu niet in een speelgelegenheid. Dit is wel een vereiste voor een nieuwe en 
jonge buurt met nagenoeg alleen eengezinswoningen. 

• De "Nota Parkeernormen 2010" van de gemeente is gebaseerd op kencijfers (richtlijnen) uit 2004 
afkomstig van het CROW. Ontwikkelingen in het autobezit maken het noodzakelijk dat de 
kencijfers met enige regelmaat worden geactualiseerd. De kencijfers zijn onlangs door het 
CROW geactualiseerd. Het gemiddeld autobezit neemt nog steeds toe per huishouden en dit 
leidt tot een toenemende vraag naar parkeerplaatsen. De nieuwe kencijfers spelen hierop in. 
Voor het bepalen van het noodzakelijke aantal parkeerplaatsen in voorliggend plan voor 
Havendreef is uiteraard gerekend met de cijfers uit de geldende nota uit 2010. Het plan voldoet 
hieraan. Indien gerekend wordt met de nieuwe geactualiseerde cijfers, leidt dit tot een tekort van 
16 parkeerplaatsen. In een nieuw op te stellen parkeernota zal worden aangegeven met welke 
kengetallen gerekend gaat worden en hoe hiermee in het geval het plan Havendreef mee om zal 
worden gegaan. 

FINANCIËN 
Het project wordt voor rekening en risico van Havendreef BV uitgevoerd. 
Indien het plan door Havendreef BV wordt uitgevoerd conform het voorliggende plan, is het noodzakelijk 
dat de gemeente Heemstede grond en water aan Havendreef BV verkoopt. Over de voorwaarden 
waaronder de gemeente kan instemmen met de verkoop en de bouwplannen dient door de gemeente en 
initiatiefnemer te worden onderhandeld. Dit dient uiteindelijk te leiden tot een overeenkomst die eveneens 
kan dienen als exploitatieovereenkomst ex artikel 6.12 e.v. Wro. Aspecten die hierbij aan de orde dienen 
te komen zijn onder meer: 
• verkoopprijs grond en water, 
• overdracht nieuw openbaar gebied, (nuts-)voorzieningen aan gemeente (incl. afkoop toekomstig 

onderhoud), 
o voorzieningen (o.a. eventueel noodzakelijke aanpassingen Heemsteedse Dreef), 
» inrichting openbaar gebied (begrenzing, uitvoering en op welk niveau), 
o planschade, 
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• plankosten gemeente, 
• eventuele saneringskosten bodem en onderwaterbodem, 
• et cetera. 
Akro Consult uit Den Haag is gevraagd om de gemeente hierover te adviseren. 

JURIDISCH KADER 
Wet ruimtelijke ordening 
Besluit ruimtelijke ordening 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

PLANNING/UITVOERING 
Bij dit besluit behoort een uitgebreide planning (bijlage 593856). Hierin worden grofweg de volgende 
stappen voorgesteld: 

• uitspreken vertrouwen B&W in voorlopig stedenbouwkundig plan, 
• informatiebijeenkomst omwonenden en andere belangstellenden over voorlopig 

stedenbouwkundig plan, 
• bespreken voorlopig stedenbouwkundig plan in raadscommissie Ruimte, 
• behandeling/vaststellen raadsvoorstel/-besluit intentieovereenkomst, gewijzigd 

stedenbouwkundig plan + welstandcriteria in B&W, raadscommissie Ruimte en gemeenteraad, 
• behandeling/vaststellen raadsvoorstel/-besluit realisatieovereenkomst in B&W, raadscommissie 

Ruimte en gemeenteraad, 
• procedure en vaststellen bestemmingsplan. 

COMMUNICATIE/BEKENDMAKING 
Omwonenden worden door middel van een brief van de gemeente en/of gemeente geïnformeerd over de 
diverse te nemen stappen. Van deze stappen zal ook op de gemeentelijke pagina's in de Heemsteder 
(Heemstede Nieuws) melding worden gemaakt. Op de gemeentelijke website is een actuele pagina over 
het ontwerp. 
Ten behoeve van de vaststelling van het bestemmingsplan zal de wettelijk voorgeschreven procedure 
met de hierin opgenomen inspraakmomenten worden gevolgd. 

BIJLAGEN 
• kenmerk: 487575 onderwerp: Bbv Havendreef (ontwerp-stedenbouwkundig kader / ontwerp-

welstandscriteria) 
• kenmerk: 491878 onderwerp: tekening Havendreef 
• kenmerk: 491419 onderwerp: ontwerp-stedenbouwkundig kader 
• kenmerk: 491420 onderwerp: tekening behorend bij ontwerp-stedenbouwkundig kader 
• kenmerk: 492189 onderwerp: ontwerp-welstandscriteria 
• kenmerk: 593855 onderwerp: voorlopig stedenbouwkundig plan Havendreef 
• kenmerk: 593856 onderwerp: planning november 2012 
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1 Inleiding 
In opdracht van Havendreef B.V. heeft BK Bodem B.V. (BK) in de periode van maart 2013 tot 
en met april 2013 een verkennend actualisatie bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie 
Havendreef te Heemstede. 

Het doel van het verkennend bodemonderzoek, het verkennend waterbodemonderzoek en 
het asbest-in-grondonderzoek is het vaststellen van de huidige bodemkwaliteit op de locatie 
in verband met de voorgenomen locatleontwikkellng. Indicatief zal de kwaliteit van de vrij
komende grond bepaald worden om de mogelijkheden voor hergebruik te bepalen. 

Erkenning 
Conform het Besluit bodemkwaliteit (hoofdstuk 2) is erkenning verplicht voor personen of be
drijven die (kritische) werkzaamheden met verontreinigde grond en/of baggerspecie uitvoe
ren en begeleiden. De erkenning voor deze werkzaamheden wordt verleend aan een per
soon of Instelling door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (lenM). 

Voor het uitvoeren van bodemonderzoek beschikt BK Bodem B.V. over personeel dat erken
ning op persoonsniveau bezit. Deze erkenning is gebaseerd op de certificaten verkregen van 
een certificerende Instelling voor de BRL SIKB 2000 protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018 'Veld
werk milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek'. BK Bodem B.V. is gecertificeerd 
voor de BRL SIKB 2000 volgens het procescertificaat VB-075 veldwerk voor milieuhygiënisch 
bodemonderzoek. 

Onafhankelijkheid 
In deze context verklaart BK dat hij tot de opdrachtgever in geen andere relatie staat dan die 
van opdrachtnemer - opdrachtgever. 

1.1 Uitgangspunten van het bodemonderzoek 
Hieronder zijn de uitgangspunten van het verkennend actualisatie bodemonderzoek ge
noemd. 
• Het vooronderzoek voor bodemonderzoek moet voldoen aan de Nederlandse Norm 5725 

"Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend 
en nader onderzoek" (NEN 5725 uit 2009). 

• Het vooronderzoek voor waterbodem moet voldoen aan de Nederlandse Norm 5717 
"Bodem - waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend 
en nader onderzoek" (NEN 5717 uit 2009). 

• De grondwaterbemonstering is uitgevoerd conform de Nederlandse Norm 5744 "Bodem -
Monsterneming van grondwater" (NEN 5744, maart 2011). 

• Het bodemonderzoek moet voldoen aan de Nederlandse Norm "Bodem - Landbodem -
Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de mili
euhygiënische kwaliteit van bodem en grond" (NEN 5740 uit 2009). 

• Het asbest-in-grondonderzoek moet voldoen aan de Nederlandse Norm "Bodem - In
spectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen grond" (NEN 5707 uit 
2003). 

• Het waterbodemonderzoek moet voldoen aan de Nederlandse Norm "Bodem - Water
bodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek 
naar de milieuhygiënische kwaliteit van waterbodem en baggerspecie" (NEN 5720 uit 
2009). 

• Het onderzoek moet een relatie leggen tussen de oorza(a)k(en)/bron(nen) en de gecon
stateerde verontreiniging aan de hand van de historische en actuele gegevens. 
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• Het bodemonderzoek, de monsterneming en rapportage zijn onafhankelijk van de op
drachtgever uitgevoerd conform de eisen van de BRL SIKB 2000. 

1.2 Indeling van de rapportage 
Het bodemonderzoek bestaat uit vijf hoofdstukken. Het vooronderzoek dat omschreven is In 
hoofdstuk 2 omvat historische en actuele locatiegegevens. Verder worden in het vooronder
zoek de regionale bodemopbouw, regionale geohydrologle en de onderzoekshypothese en -
strategie beschreven. Het uitgevoerde bodemonderzoek wordt beschreven in hoofdstuk 3. 
Hoofdstuk 4 behandelt de resultaten van het veldwerk, de chemische analyses en de toetsing 
aan de normering. De conclusies en aanbevelingen van het onderzoek worden weergege
ven In hoofdstuk 5. 
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2 Vooronderzoek 
Het uitgebreid vooronderzoek is in 2011 uitgevoerd en op enkele punten in 2013 geactuali
seerd. Het vooronderzoek heeft zich gericht op de onderzoekslocatle en de direct hieraan 
grenzende percelen. Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5725 en de NEN 5717. 
De gegevens van het vooronderzoek zijn verkregen door middel van: 

• een inspectie van de onderzoekslocatle: 
op 19 juli 2011 uitgevoerd door mevrouw M.E. van Alphen en op 26 maart 2013 uitge
voerd voorafgaand aan het veldwerk door de heer M. Brink; 

• www.bodemloket.nl; 

• het interpreteren van topografische en geohydrologische kaarten; 

• informatie van de opdrachtgever Havendreef B.V.: 
contactpersoon de mevrouw Uttien; 

• informatie uit het archlef/BIS van Milieudienst Umond: 
contactpersoon de heer H. Schoot; 

• Internet info asbest fabriek: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25834-39-b6.pdf; 

• Informatie uit het Hinderwetarchief van Gemeente Heemstede (via Milieudienst Umond); 

• Historisch kaartmateriaal via www.watwaswaar.nl. 

2.1 Actuele gegevens van de onderzoekslocatle 
De onderzoekslocatle bestaat uit het plangebied Havendreef te Heemstede en is momenteel 
in gebruik als industriegebied met gemengde functies. Hef gebied ligt ingesloten tussen de 
Heemsteedse Dreef, hef Heemsteeds Kanaal, de Zandvaart en de Haven van Heemstede. 
De topografische ligging van de onderzoekslocatie Is weergegeven In bijlage 1.1. 

In hef gebied zal voornamelijk woningbouw worden gerealiseerd in combinatie met bedrijfs-
/winkelruimte en horeca. Ter plaatse van de huidige Kanaalweg zal een half-verdiepte par
keergarage worden gerealiseerd van circa 2.100 m 2. De aanlegdiepte van de parkeerbak is 
voor circa 1 /3 deel op 4,25 m -mv en op het overige 2/3 gedeelte 2,25 m -mv. 

De locatie heeft een oppervlakte van circa 13.840 m 2 (= 1,4 ha) en is gedeeltelijk bebouwd 
met bedrijfspanden, woningen en andere opstallen. Een ander deel bestaat uit openbare 
weg. Op de locatie zijn diverse verhardingen aanwezig, waaronder ook een asfaltverharding, 
Een overzichtsfekening van de onderzoekslocatie is opgenomen in bijlage 1.2. 

Het gebied is kadastraal geregistreerd als gemeente Heemstede, sectie A; 5824, 8167, 8976, 
8977, 8946, 5825, 5826. 5327, 4825, 4600, 3887, 8948, 9322, 9321, 5979 (gedeeltelijk), 5980 (ge
deeltelijk) en 5486 (gedeeltelijk), zie ook bijlage 1.3. Ter plaatse van de Kanaalweg en Haven
straat Is de gemeente eigenaar van de grond de overige percelen zijn in eigendom van de 
opdrachtgever. 

2.2 Historische gegevens van de onderzoekslocatie 
In tabel 1 zijn de historische gegevens over de onderzoekslocatie samengevat. Ter plaatse 
van de onderzoekslocatie was een asbestfabriek gevestigd waar asbestpapier en asbestkar-
ton werd geproduceerd tussen 1940 en 1952. Asbestpapier en -karton werd gebruikt voor het 
maken van allerlei vormen van isolatiemateriaal (bron: internet info asbest fabriek). 
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tabel 1: historische gegevens onderzoekslocatie 
Adres Periode/jaar Eigenaar/gebruiker Gebruik Bodembedreigende activiteiten Parameters 

Havenstraat 49 
en 65 

1940-1952 Asbestfabriek Nefabas Bij de productie van het asbestpapier-
en karton werd alleen gebruikgemaakt 
van chrysotiel 

opslag en fabricage van asbestpro-
ducten 

asbest 

Havenstraat 49 1950-? Handelsonderneming Simons Niet bekend X X 

Havenstraat 51 1994-heden Automobielbedrijf Kunst Garage werkplaats minerale olie, aroma
ten 

Havenstraat 
65A 

1959-1991 Rodon Parts Niet bekend X X 

?1991? Motorservice Spaarnestad Olie-afscheider, 1.0001 bovengrondse 
afgewerkte olietank 

olietank en olieafscheider minerale olie, aroma
ten 

Havenstraat 69 ? grafisch bedrijf JPS trading Net bekend X X 

>1997 Leo de Groot Gereedschappen en 
automaterialen 

Niet bekend X X 

Havenstraat 71 ? De Havenstraat 71 v.o.f. Niet bekend X X 

Havenstraat 73 ? Autospuiterij Mica Nietbekend X X 

Havenstraat 85 1928 A.J.W. van Sambeek Bouw bergloods op het terrein van de 
timmerfabriek 

X X 

1973 Visprox B.V. Opslaan van zeefdrukinkt in een deel 
van het pand 

X X 

1984 Technisch Bureau J.A. Blom Oprichten werkplaats voor metaalbe
werking 

werkplaats zware metalen, 
onvettingsmiddelen 

1975-1993 Fa. Kok Herstelinrichting voor motorvoertuigen werkplaats, olieafscheider minerale olie, VOCL 
BTEXN 

Uit de gegevens van de hinderwetvergunning blijkt de asbestfabriek zich bevonden te hebben op Havenstraat 65, destijds kadastraal geregistreerd als 
nummer 5723. Zie bijlage 1.5 voor inrichtingstekening van de asbestfabriek. De locatie werd begrenst door ten noorden de Zandvaart, ten oosten de firma 
Teeuwen kolenhandel (heden Zilveren Kruis gebouw), ten zuiden door aaneengesloten bebouwing Havenstraat (nog steeds aanwezig) en ten westen door 
de firma Collet houthandel (ter plaatse van het huidige terrein in gebruik door Dorcas). Er was een fabrieksrulmte, een droogruimte en opslagruimte. 
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tabel 1 (vervolg): historische gegevens onderzoekslocatie 

Adres Periode/jaar Eigenaar/gebruiker Gebruik Bodembedreigende activiteiten Parameters 

Havenstraat 87 1961-1975 Fa. Teeuwen Grootschalige opslag olieproducten Bovengrondse hbo-tanks (505.3251, 
206.0501), ondergrondse hbo-tanks ( lx 
30.0001, 2x 50.0001), ondergrondse su-
perbenzine tank (30.0001). ondergrondse 
benzinetank (30.0001), ondergrondse 
dieseltank (6.0001), ondergrondse meng-
smering tank (6.0001) 

minerale olie, aroma
ten, MBTE 

1975-1980 Van Lammeren HUBA aardoliepro
ducten 

Grootschalige opslag olieproducten Bovengrondse hbo-tanks (505.3251. 
206.0501), ondergrondse hbo-tanks (lx 
30.0001, 2x 50.ÜÜÜ 1), ondergrondse su-
perbenzine tank (30.0001), ondergrondse 
benzinetank (30.0001), ondergrondse 
dieseltank (6.0001), ondergrondse meng-
smering tank (6.0001) 

minerale olie, aroma
ten, MBTE 

1980-1982 Aannemer Sambeek Bouw kantoorpand X X 

1982-? Zilveren Kruis Verzekeringen Kantoor met parkeerplaats X X 

Kanaalweg 9 1926 J. Roest Plaatsen elektromotor voor aandrijven 
van een wanmolen en 2 lieren 

X X 

1932 J. Roest Plaatsen elektromotor X X 

1938 Roest's Pluimvee- en veevoederfa
briek N.V. 

Uitbreiding met elektromotoren X X 

1949 Roest's Pluimvee- en veevoederfa
briek N.V. 

Oprichten benzinepompinstallatie met 
ondergrondse tank 2.0001 

2.0001 ondergrondse benzinetank met 
vul- en ontluchtingspunten 

minerale olie, aroma
ten 

1950 Roest's Pluimvee- en veevoederfa
briek N.V. 

Uitbreiding met 2 elektromotoren en 
bijplaatsen mengketel 

X X 

1951 Roest's Pluimvee- en veevoederfa
briek N.V. 

Uitbreiding met elektromotoren X X 

1952 Roest's Pluimvee- en veevoederfa
briek N.V. 

Uitbreiding met elektromotor X X 

1953 Roest's Pluimvee- en veevoederfa
briek N.V. 

Wijziging benzinepompinstallatie door 
verplaatsen ondergrondse 2.0001 ben
zinetank 

2.0001 ondergrondse benzinetank met 
vul- en ontluchtingspunten 

minerale olie. aroma
ten 

1955 Roest's Pluimvee- en veevoederfa
briek N.V. 

Uitbreiding met elektromotoren X X 

1973 Heemsteedse Graanhandel Oprichten graanopslagplaats X X 
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tabel 1 (vervolg): historische gegevens onderzoekslocatie 

Adres Periode/jaar Eigenaar/gebruiker Gebruik Bodembedreigende activiteiten Parameters 
Kanaalweg 15 ? Kolenhandelaar Nietbekend opslag kolen PAK 

?-1950? Aannemingsbedrijf Nietbekend X X 

1950-1995?? Transport- en containerbedrijf De 
Jong 

Loods voor stalling van vrachtauto's, 
verfspuiterij, opslag van autobanden, 
machineonderdelen en vaten (olie en 
verf). Buiten opslag zand, grind, machi
neonderdelen en lege vaten. Twee 
ondergrondse opslagtanks met vulpunt 
en afleverzuil (lx diesel) en wasplaats 

afleverpomp dieselolie, 2 ondergrondse 
olietanks, opslag olie en verf, werkplaats, 
wasplaats 

minerale olie, aroma
ten, VOCI, ontvet-
tingsmiddelen 

1954-<1985 Transport- en containerbedrijf De 
Jong 

Ondergrondse benzinetank 5.0001 minerale olie, aroma
ten 

1954-1985 Transport- en containerbedrijf De 
Jong 

Ondergrondse dieseltank 6.0001 en 
afleverzuil 

minerale olie, aroma
ten 
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2.3 Voorgaand bodemonderzoek op de onderzoekslocatie 
Op de locatie zijn vanwege de uitgebreide bedrijfshlstorie van de locatie reeds vele bodem

onderzoeken uitgevoerd, zie tabel 2. De meest relevante bodemonderzoeken zijn beoordeeld 

en kort samengevat. 

tabel 2: uitgevoerde voorgaande bodemonderzoeken 

Num
mer 

Soort onderzoek Datum rapport Opsteller Rapportnummer 

(D Bodemonderzoek Kanaalweg te Heemstede 17 december 
1990 

Gewest Zuid-
Kennemerland 

JO.90.12.1019/30 

(2) Evaluatierapport deelsanering minerale olie
verontreiniging Kanaalweg te Heemstede 

Februari 1991 Lexmond Milieu
adviezen 

91.1607/TL 

(3) Bodemonderzoek Kanaalweg te Heemstede 17 december 
1991 

Gewest Zuid-
Kennemerland 

JO.91.12.1187/30A 

(4) Oriënterend bodemonderzoek Kanaalweg 15 
te Heemstede 

5 maart 1993 Wareco 8116/hm.A15 

(5) Bodem- en grondwateronderzoek Kanaal
weg 15 te Heemstede 

19 september 
1995 

IMd Micon b.v. 71476 

(6) Nader bodem- en grondwateronderzoek 
Kanaalweg 15 te Heemstede 

15 november 1995 IMd Micon 71489 

(7) Nader bodemonderzoek terrein Havenstraat 
87 te Heemstede 

Maart 1997 Haskoning ^ZSÓ.FOOOS.bo/RO 
02/LRS/MOB 

(8) Aanvullend nader onderzoek Havenstraat 87 
te Heemstede 

April 1997 Haskoning 17786.F0083.DO/R 
001/LRS/DM 

(9) Aanvullend grondwateronderzoek Haven
straat 87 te Heemstede 

Juli 1997 Haskoning -

00) Saneringsplan locatie Havenstraat 87 te 
Heemstede 

Augustus 1997 Haskoning 17786.F0083.fo/R0 
02/LRS/DM 

(11) Verkennend en aanvullend bodemonderzoek 
terrein 'De Haven' en garages Einthovenlaan 
te Heemstede 

5 december 1997 Wareco J3201 \003ls 

(12) Aanvullend bodemonderzoek openbare weg 
Havenstraat / Kanaalweg te Heemstede 

9 februari 1998 Milieubureau 
Gewest Zuid 
Kennemerland 

60.1169.22 

(13) Inventariserend bodemonderzoek Haven
straat 65a Heemstede 

1 februari 1999 BK Ingenieurs bv M98.0285 

(14) Verkennend bodemonderzoek Kanaalweg te 
Heemstede 

16 november 2001 Spijker milieu M01.1206/RH 

(15) Evaluatie Havenstraat 87 te Heemstede 28 januari 2002 Royal Haskoning F0083.HO 

(16) Bodemonderzoek Autoschade Kok te Heem
stede 

Maart 2002 Haskoning 543506 AO 
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tabel 2 (vervolg): uitgevoerde voorgaande bodemonderzoeken 

(17) Vooronderzoek nieuwe stijl locatie Haven
straat 85 in Heemstede 

30 juli 2004 Oranjewoud 112862 

(18) Vooronderzoek nieuwe stijl locatie Kanaal
weg 9 in Heemstede 

30 juli 2004 Oranjewoud 112862 

(19) Bemonstering grondwater op locatie Haven
straat 65a te Heemstede 

24 juni 2005 Wareco J3204.CI02nb.brf 

(20) Oriënterend onderzoek nieuwe stijl Kanaal
weg 9 te Heemstede 

2 februari 2007 Oranjewoud 159219-33 

(21) Asbestinventarisatie / Historisch onderzoek 
Landsdekkend beeld 

Maart 2010 Terrascan T.09.5557-5 

(22) Verkennend asbestonderzoek verdachte 
locaties regio Umond Gemeente Heemste
de 

29 november 
2010 

Grondslag BV 15.791 

De relevante uitgevoerde onderzoeken worden hierna samengevat waarbij voornamelijk de 
aangetoonde matig en sterk verhoogde concentraties beschreven zijn. 

(1) Bodemonderzoek Kanaalweg te Heemstede 
De grond Is matig verontreinigd. Ter plaatse van het riool is een sterk verhoogd oliegehalte 
aangetoond (6.500 mg/kg ds). Het grondwater Is niet onderzocht. 

(2) Evaluatierapport deelsanering minerale olieverontreiniging Kanaalweg te Heemste
de 
Het evaluatierapport heeft betrekking op de sanering van de openbare weg die in opdracht 
van de gemeente Is uitgevoerd. De grond ter hoogte van de damwand is plaatselijk sterk 
verontreinigd met minerale olie (14.000 mg/kg ds). Besloten is de grond tussen damwand en 
openbare weg tot op de waterlijn te ontgraven. 

(3) Bodemonderzoek Kanaalweg te Heemstede 
Het onderzoek heeft zich gericht op de na sanering achter gebleven verontreiniging met 
minerale olie. Hierin wordt geconcludeerd dat er geen gevaar is voor een van belang zijnde 
verspreiding. Aangenomen wordt dat de verontreinigingen op het Zilveren Kruis-terrein zoda
nig zijn verwijderd dat er geen naleverlng met minerale olie verwacht wordt. 

(4) Oriënterend bodemonderzoek Kanaalweg 15 te Heemstede 
Het bodemonderzoek is uitgevoerd in opdracht van Transport- en containerbedrijf De Jong. 
Doel van het onderzoek is Inzicht te verkrijgen in eventueel aanwezige verontreinigingen in 
relatie tot de bedrijfsactiviteiten. 

Ter plaatse van de olievaten, wasplaats, werkplaats, dieselpomp en de buitengebruik gestel
de tank Is in de bodem zintuiglijk olie waargenomen. Analytisch worden slechts licht verhoog
de concentraties minerale olie aangetoond ter plaatse van de werkplaats, dieselpomp en 
grindopslag (deze laatste grenst aan de gesaneerde olieverontreiniging op het belendende 
perceel). Het ter plaatse van de grindopslag licht verhoogde gehalte minerale olie wordt 
naar alle waarschijnlijkheid veroorzaakt door humuszuurachtlge verbindingen, waarmee ge
concludeerd wordt dat de olieverontreiniging op het belendende perceel zich niet uitstrekt 
tot de onderzoekslocatle. De grond ter plaatse van de werkplaats is licht verontreinigd met 
kwik en matig verontreinigd met arseen. In het grondwater zijn licht verhoogde concentraties 
chroom en vluchtige aromaten aangetoond. 
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(5) Bodem- en grondwateronderzoek Kanaalweg 15 te Heemstede 
Aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen aankoop van het terrein door Zorgverze
keraar Zilveren Kruis. 

Ter plaatse van de dieseltank met pomp en vulpunt is een sterk verhoogde concentratie mi
nerale olie aangetoond. De bodemlaag tot een diepte van 1,0 m -mv rondom de diesel
pomp, het vulpunt en de tank word beschouwd als licht tot sterk verontreinigd met minerale 
olie (diesel) met een geschat volume van 150 m 3 . Het grondwater is niet onderzocht. 

Ter plaatse van de inrit is in het grondwater een sterke verontreiniging met minerale olie aan
getoond (plOO = 900 Mg/I). In de grond overschrijden de parameters de tussenwaarde niet. 
Ter plaatse van de buiten gebruik gestelde ondergrondse olietank is in de grond geen minera
le olie aangetoond. 

Op de rest van het terrein wordt de tussenwaarde in grond niet overschreden. 

(6) Nader bodemonderzoek Kanaalweg 15 te Heemstede 
De grondverontreinlglngen met minerale olie zijn aangetroffen vanaf maaiveld tot een diepte 
gelijk aan de veenlaag (gemiddeld vanaf 1,10 m -mv tot circa 2,30 m -mv). Onder de veen
laag is geen brandstofverontreiniging aangetroffen. 
De verontreinigingen zijn aangetroffen op en rondom drie te onderschelden locaties: 
1. Buiten gebruik gestelde ondergrondse benzinetank 5.000 liter 

Hoeveelheid (licht tot matig?) verontreinigde grond wordt geschat op 50-100 m 3. Het 
volume sterk verontreinigd grondwater (1.000 ug/l) wordt geschat op 300-500 m 3 . 

2. Ondergrondse dieseltank 6.000 liter met pomp en vulpunt 
Hoeveelheid met olie verontreinigde grond wordt geschat op 175-225 m 3 . Het volume 
licht verontreinigd grondwater wordt geschat op 1.000-2.000 m 3 . 

3. Inrit van het terrein aan de Kanaalweg 
Hoeveelheid licht tot matig verontreinigde grond met minerale olie wordt geschat op 
300-400 m 3 (waarvan circa 200 a 250 m 3 op het aangrenzend perceel). Het volume sterk 
verontreinigd grondwater wordt geschat op 1.500-3.000 m 3. 

(7) Nader bodemonderzoek terrein Havenstraat 87 te Heemstede 
Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen verkoop van het perceel 
door Zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Er heeft een beperkte sanering plaatsgevonden die is 
uitgevoerd bij de bouw van het kantoorpand van Zilveren Kruis. Hierbij is 900 m 3 grond ontgra
ven en afgevoerd die deels afkomstig was van het terrein van Zilveren Kruis en deels van de 
openbare weg. De sanering is begeleid door een medewerker van de Bouw- en Woningtoe
zicht van Gemeente Heemstede. Tevens zijn alle tanks verwijderd. Er zijn geen monsters ge
nomen van de ontgravingsput. Een exacte ontgravlngstekening is niet voorhanden. 

Uit het onderzoek blijkt dat zowel de grond als het grondwater op het zuidelijk deel van het 
terrein verontreinigd is met minerale olie. Er is sprake van een ernstig geval van bodemveront
reiniging. De omvang van de verontreiniging wordt geschat op circa 1.350 m 2 In de laag van 
0,5 a 1,0 tot 1,5 a 2,0 m -mv. Hiervan bevindt zich circa 350 m 2 op de openbare weg en circa 
1.000 m 2 op het terrein van Zilveren Kruis. Aangenomen wordt dat de omvang van de veront
reiniging in het grondwater overeenkomt met die in de grond. De begrenzing van de veront
reiniging is nog niet in alle richtingen bepaald. 
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(11) Verkennend en aanvullend onderzoek terrein 'De Haven' en garages Einthovenlaan 
Het onderzoek Is uitgevoerd naar aanleiding van een onroerendgoedtransactie en had tot 
doel de milieuhygiënische bodemkwaliteit te bepalen. Tijdens het veldwerk zijn er op het ter
rein tot maximaal 1,5 m -mv puinresten In de grond aangetroffen. Ter plaatse van deellocatie 
7 (zuidzijde terrein) Is de grond ernstig verontreinigd met nikkel en matig met arseen. 
Ter plaatse van peilbuis 7 (noordoostzijde) is een matig verhoogde concentratie minerale olie 
In het grondwater aangetroffen. De verontreiniging Is uitgekarteerd en Is gering van omvang. 
Het grondwater uit peilbuis 5 is ernstig verontreinigd met arseen. 

In 2005 was deze peilbuis 5 niet meer aanwezig (3) en Is een nieuwe peilbuis geplaatst waarin 
de concentratie arseen de streefwaarde niet overschrijdt. 

(12) Aanvullend bodemonderzoek openbare weg Havenstraat / Kanaalweg te Heemst
ede 
Het doel van het onderzoek was om vast te stellen of eventuele sanering van het openbare 
terrein gelijktijdig met de sanering van het Zilveren Kruis terrein kan worden uitgevoerd en of 
na sanering van Havenstraat 87 het terrein mogelijk opnieuw verontreinigd kan worden door 
verspreiding van de verontreinigingen In de openbare weg. 

In de openbare weg zijn plaatselijk licht verhoogde gehalten minerale olie en tolueen aange
toond in de grond. In het grondwater zijn plaatselijk licht verhoogde concentraties aan mine
rale olie gemeten. De gemeten gehalten zijn dusdanig laag dat er geen risico is voor ver
spreiding van de aangetroffen verontreinigingen. Een sanering van de openbare weg Is niet 
aan de orde evenals een samenloop met de voorgenomen sanering van het perceel Haven
straat 87. 

(13) Inventariserend bodemonderzoek Havenstraat 65a te Heemstede 
Het onderzoek Is uitgevoerd In opdracht van Spaarnestad Motoren Revisie en betreft een 
nulsituatie onderzoek In het kader van de Wet milieubeheer vergunning. In de ondergrond is 
een matig verhoogde gehalte minerale olie aangetoond. Het grondwater bevatte sterk ver
hoogde concentraties minerale olie, benzeen, xylenen en naftaleen en matig verhoogde 
concentraties ethylbenzeen en arseen. 

(14) Verkennend bodemonderzoek Kanaalweg 2A te Heemstede 
Het onderzoek aan Kanaalweg 2 is uitgevoerd naar aanleiding van een onroerendgoed
transactie. Doel van het onderzoek Is het vaststellen van de verontrelniglngsituatle van de 
bodem (grond en grondwater) ter plaatse. Tijdens het veldwerk zijn puinbijmengingen waar
genomen. Er is zintuiglijk geen asbesthoudend materiaal waargenomen. De bovengrond (0-
0,5 m -mv) aan de noordwestzijde is matig verontreinigd met PAK en zink. De puinhoudende 
ondergrond (0,5-2,0 m -mv) aan de noordwest is sterk verontreinigd met PAK. In de zandige 
zintuiglijk schone ondergrond (0,8-1,8 m -mv) aan de zuidoostzijde van de locatie Is een sterke 
verontreiniging met arseen aangetoond. Het grondwater Is sterk verontreinigd met arseen. De 
overige geanalyseerde parameters zijn niet of slechts licht verhoogd aangetoond. 

(15) Evaluatie bodemsanering Havenstraat 87 te Heemstede 
De verontreiniging met minerale olie bevindt zich voornamelijk onder het trottoir waar in het 
verleden de ondergrondse tanks gesitueerd zijn geweest en een onder een gedeelte van de 
parkeergarage (souterrain) van Zilveren Kruis. De omvang van de verontreiniging bedraagt 
circa 1.000 m 3 . Ter plaatse van het trottoir Is de grond verontreinigd tot een diepte van circa 
4,0 m -mv. Onder het souterrain is de verontreiniging tot een diepte van 1,5 m -mv aangetrof
fen. De hoeveelheid verontreinigde grond (concentratie boven de streefwaarde) is geraamd 
op 2.000 m 3 . 
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Het grondwater op de het zuidelijk deel van de locatie is eveneens verontreinigd met minera
le olie. Het verontreinigd oppen/lak van het grondwater komt globaal overeen met het op
pervlak van de grondverontreiniging. 

De terugsaneerwaarde voor grond en grondwater is gelijk aan de tussenwaarde. Er is geko
zen voor een in-situsanering bestaande uit zes strengen met onttrekkingsbronnen en vier 
strengen met infiltratiebronnen. Het onttrokken grondwater wordt gezuiverd door middel van 
een oliewaterafscheider met een actief koolfilter en beluchting waarna het weer wordt geïn
filtreerd. 

Na 2,5 jaar van in-situsanerlngen waren er nog twee spots met restverontreiniging aanwezig 
welke door middel van ontgraving zijn verwijderd. De saneringsdoelstelling Is behaald. 

(16) Bodemonderzoek Autoschade Kok te Heemstede (Kanaalweg 5/Havenstraat BI
BS) 
Het bodemonderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen eigendomsover
dracht van de locatie. Onder de noordwestzijde van de Kanaalweg 5 (het achterdeel) is een 
sterke olieverontrelniging aanwezig (lijkt op kerosine of motorolie). De verontreiniging is met 
name aanwezig in de grond en heeft een volume van circa 20 m 3 . 

Onder het achterdeel (de noordwestelijke helft van het pand) is naast de olieverontreiniging 
ook een sterk verontreinigde puinhoudende zandlaag aanwezig. Beide verontreinigingen 
oplappen elkaar. In de puinhoudende bodemlaag worden matig tot sterk verhoogde gehal
ten zink, koper en/of lood aangetoond met een volume van circa 35 m 3 . In het grondwater Is 
een matig verhoogde concentratie koper aangetoond. 

Onder de showroom Havenstraat 83 is een olieverontrelniging aanwezig in grond (circa 40 m 3) 
en grondwater (circa 20 m 3). 

(17) Vooronderzoek Havenstraat 85 te Heemstede 
Aanleiding van het vooronderzoek is de aanwezigheid op de locatie van een werkplaats voor 
metaalbewerking in het verleden en een herstelinrichting voor motorvoertuigen. 
Aangezien bodemonderzoek uitgevoerd dient te worden In het kader van de Bodemsanering 
op in gebruik zijnde Bedrijfsterreinen (BSB), is geen bodemonderzoek uitgevoerd. 

(18) Vooronderzoek Kanaalweg 9 te Heemstede 
Aanleiding van het vooronderzoek is de aanwezigheid op de locatie van een benzinepomp-
Installatie. Er is een onderzoeksprogramma opgesteld voor oriënterend bodemonderzoek. 

(19) Bemonstering grondwater Havenstraat 65a te Heemstede 
De in het eerder onderzoek (11) aangetoonde sterke arseenverontreiniglng in het grondwater 
is niet aangetoond na herplaatsing van de peilbuis en analyse van het grondwater. 

(20) Oriënterend onderzoek Kanaalweg 9 te Heemstede 
Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van het vooronderzoek (18). Er zijn tijdens het 
veldwerk geen waarnemingen gedaan die duiden op een verontreiniging met brandstofge-
relateerde componenten. In de grond en het grondwater zijn geen tussenwaardeoverschrij
dingen aangetoond bij analyse op het NEN 5740 pakket. 
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(22) Verkennend asbestonderzoek Havenstraat 65 te Heemstede 
Aanleiding voor het onderzoek is de aanwezigheid van een asbestfabriek in het verleden (21). 
Er is asbest in de bovengrond aangetroffen waarvan het gehalte de interventiewaarde niet 
overschrijdt maar wel benadert. Op basis van de onderzoeksresultaten kan niet worden uitge
sloten dat er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging met asbest. Aanbe
volen wordt om ter plaatse van inspectiegat AB17 een nader asbest-in-grondonderzoek uit te 
voeren. 

2.4 Vooronderzoek asbest in waterbodem 
Het onderzoek naar asbest in de waterbodem is uitgevoerd conform de NTA 5727 'bodem -
monsterneming en analyse van asbest in waterbodem en baggerspecie'. 

In het onderzoeksprotocol van de NTA 5727 ligt de nadruk op het vooronderzoek: de indeling 
in een onderzoekshypothese verdachte en onverdachte locaties. De volgende punten zijn 
onderzocht voor het bepalen van de onderzoekshypothese voor asbest: 

Het onderzoeksgebied is gelegen in stedelijke bebouwde omgeving welke in gebruik is 
als bedrijfsterrein. 
Tijdens de locatie-inspectie zijn door BK geen asbestbeschoeiingen of overhangende 
dakelementen waargenomen. Daarnaast zijn op de onderzoekslocatie geen illegale 
stortingen en dempingen waargenomen. 
Uit het archiefonderzoek blijkt dat er in de directe omgeving een asbestfabriek aanwezig 
is geweest, waarvan de ligging globaal bekend is. In de hinderwetvergunning Is aange
geven dat het afvalwater via bezinkputten door een gesloten gresleidlng naar de Zand
vaart loopt. Deze vaart grenst aan de noordzijde van het bedrijventerrein. De onder
zoekslocatie voor waterbodem bevindt zich aan de zuidzijde van de voormalige asbest
fabriek gescheiden door woonhuizen en een openbare weg. Gezien de situatie zullen 
eventuele illegale dumpingen mogelijk in de Zandvaart hebben plaats gevonden. De 
onderzoekslocatle bevindt zich aan de openbare weg waarbij het vanwege de zicht
baarheid niet waarschijnlijk wordt geacht dat hier asbesthoudend materiaal Is gedumpt. 

Verkennend en/of nader onderzoek naar asbest in de waterbodem is alleen noodzakelijk bij 
verdachte locaties en heeft betrekking op het verdachte deel van de locatie. 

Op basis van het vooronderzoek kan worden gesteld dat de onderzoekslocatie onverdacht is 
op het voorkomen van asbest. Er wordt geen asbest in de waterbodem verwacht. 

2.5 Achtergrondgehalten 
Op de Bodemkwaliteitskaart (BKK) opgesteld door Gemeente Heemstede (feb 2007) zijn de 
achtergrondgehalten weergegeven. De bovengrond (0,0 - 0,5 m -mv) Is ingedeeld In klasse 
'licht verontreinigd P95<T' en de ondergrond (0,5 - 2,0 m -mv) Is Ingedeeld in de klasse 
'schoon MVR'. 

2.6 Regionale bodemopbouw en geohydrologle 
Voor de bodemgegevens en de geohydrologische informatie is gebruikgemaakt van de 
grondwater-kaart van Nederland (24 west/oost en 25 west/oost opgesteld door Dienst 
Grondwaterverkenning TNO) en "Hydrochemle en hydrologie van de duinen en aangrenzen
de polders tussen Zandvoort en Wijk aan Zee" (KIWA, 1987). 
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Daarnaast is gebruikgemaakt van "De lithostratigrafische indeling van Nederland - Formaties 
uit het Tertiair en Kwartair" van TNO-NITG. Uit deze rapporten zijn de volgende regionale ge
gevens samengevat. 

tabel 3: regionale bodemopbouw 

Diepte Geohydrolo
gische eenheid 

Lithologie Parameters Stratigrafische een
heid 

1 m +NAP 
t/m 
5 m -NAP 

Bovenste Water
voerend Pakket 

matig fijn tot matig grof 
duin- en strandzand 

K= 10- 15m/d. Formatie van Naaldwijk 

6 m -NAP 
t/m 
19 m-NAP 

Slecht Doorlaten
de Deklaag 

lichte tot zware kleien 
en veen 

C = 5.000-20.000 d. Formaties van Naald
wijk en Nieuwkoop 

19 m-NAP 
t/m 
72 m -NAP 

Eerste Water
voerend Pakket 

matig fijne tot grove 
grind- en schelphou
dend zanden 

K = 7 - 35 m/d. Formatie van Boxtel. 
Eem en Drenthe 

72 m -NAP 
t/m 
90 m -NAP 

Eerste Scheiden
de Laag 

klei met fijne zandlaag
jes en keileem aan de 
basis 

C = variërend tot 
max. circa 100.000 
d. 

Formatie van Drenthe 

K-waarde: horizontale doorlatendheidscoëfficiënt in meters per dag (voor watervoerende pakketten) 
C-waarde: verticale weerstand In dagen (voor slecht doorlatende lagen) 

In bovenstaande tabel staat de regionale bodemopbouw schematisch weergegeven. De 
lokale bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie kan hiervan afwijken. Vooral de 
lokale opbouw van het Bovenste Watervoerend Pakket en de Slecht Doorlatende Deklaag 
zijn van Invloed op het verspreidingsrisico van mobiele verontreinigingen. 

Met behulp van TNO-kaarten zijn de stromingsrichting en de stijghoogte in het Bovenste Wa
tervoerend Pakket niet te bepalen Er is vanuit gegaan dat het grondwater in de richting van 
het Heemsteeds Kanaal stroomt. Door een lokale afwijking van de bodemopbouw en de 
aanwezigheid van grondwateronttrekkingen kan de plaatselijke stromingsrichting van het 
grondwater hlen/an afwijken. 

De stroming van het grondwater in het Eerste Watervoerend Pakket is zuidoostelijk gericht. De 
stijghoogte van het grondwater in het Eerste Watervoerend Pakket is circa 1,8 m -NAP. 

De grondwaterstand in het Bovenste Watervoerend Pakket bedraagt circa 1,4 m -mv. Dit 
komt overeen met circa 0,4 m -NAP. Omdat de grondwaterstand in het Bovenste Watervoe
rend Pakket hoger Is dan de stijghoogte van het Eerste Watervoerend Pakket, is sprake van 
neerwaartse grondwaterstroming van het Bovenste naar het Eerste Watervoerend Pakket. 

2.7 Onderzoekshypothese en -strategie 
Tijdens het vooronderzoek is informatie naar voren gekomen waardoor de aanwezigheid van 
een bodemverontreiniging op de locatie wordt verwacht. De hypothese Is daarom 'verdacht 
op het voorkomen van verontreinigingen ter plaatse van voormalig bedrijfsactiviteiten'. 

Voor het onderzoeksprogramma zijn de volgende deellocaties geselecteerd: 
• deellocatie A: eigendom gemeente Heemstede; 
• deellocatie B: parkeergarage; 
• deellocatie C: woningbouw overig terrein. 
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Het onderzoeksprogramma voor het verkennend bodemonderzoek voldoet aan de Neder
landse Norm "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodem
onderzoek - Onderzoek naar de milieu/hygiënische kwaliteit van bodem en grond" (NEN 5740 
uit 2009). Voor de drie deellocaties Is gekozen voor de strategie 'verdacht, diffuus belaste 
locaties, heterogeen verdeeld'. 

De onderzoeksstrategie van het asbest In grond onderzoek voldoet aan de Nederlandse 
Norm 5707, strategie 'Nader onderzoek; het globaal vaststellen van de omvang van de ge
middelde gehalte van de verontreiniging per RE (ruimtelijke eenheid van 1.000 m 2) ' . 
Er is een analyse uitgevoerd op een mengmonster van grond uit vijf proefsleuven per 1.000 m 2. 

Het onderzoeksprogramma voor het waterbodemonderzoek voldoet aan de Nederlandse 
Norm "Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonder
zoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van waterbodem en baggerspecie" 
(NEN 5720 uit 2009). Voor dit project Is gekozen voor de strategie 'inspanning voor overig wa
ter, niet-lintvormig, normale onderzoeksinspanning'. 
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Uitgevoerd bodemonderzoek 
De veldwerkzaamheden hebben plaatsgevonden in in de periode van 26 maart 2013 tot 29 
maart 2013 en zijn uitgevoerd door de heren M. Brink, K. Stevens, R. Engel en R. Pais. De 
grondwatermonsters zijn conform de norm minimaal één week na plaatsing op 4 april 2013 
genomen door de heer K. Stevens. 

De werkzaamheden zijn aangenomen door vestiging Umulden en uitgevoerd door erkend 
personeel van vestiging Umulden. 

3.1 Onderzoeksmethode 
Het veldwerk Is uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 - veldwerk bij milieuhygiënisch bodem
onderzoek en de bijbehorende protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018. 

Tijdens de boorwerkzaamheden Is de grond voortdurend zintuiglijk beoordeeld op de aanwe
zigheid van bodemvreemde materialen en verontreinigende stoffen. Er Is onder andere gelet 
op Indicaties voor verontreiniging met minerale olie en vluchtige aromaten. Om de aanwe
zigheid van minerale olie en/of vluchtige aromaten te detecteren, is getest op een olie-
waterreactie'. Verder zijn bij de uitvoering van het veldwerk het maaiveld (ter plaatse van de 
boringen) en de opgeboorde grond visueel geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbest-
verdachte materialen. De veldwerkers hebben met goed gevolg de cursus 'asbest herken
nen' gevolgd. 

Tijdens de veldwerkzaamheden Is bij 3 boringen gebruikgemaakt van een beton-/asfaltboor 
om de asfaltverharding te doorboren. Ter plaatse van enkele boringen Is een elektrische ram-
gutsinstallatle gebruikt om de puinhoudende grond te doorboren. 

Voor het asbest In grond onderzoek zijn er twee ruimtelijk eenheden (RE's) gedefinieerd van 
maximaal 1.000 m 2 . Daarnaast is bij de uitvoering van het asbest in grond onderzoek gebruik
gemaakt van een minlkraan met overdrukcabine en P3 filter en was een deco-unit aanwezig 
op het werk. 

Het was vanwege de aanwezige verharding niet mogelijk het maaiveld te Inspecteren op 
aanwezigheid van asbestverdacht materiaal. De bovengrond (0,0 - 1,0 m-mv) is onderzocht 
door proefsleuven met minimale afmetingen van 0,3 x 0,3 m te plaatsen. De uitkomende 
grond van de proefsleuven Is gezeefd over 16 mm. De fractie >16 mm is visueel geïnspecteerd 
op aanwezigheid van asbestverdacht materiaal. Van de uitkomende grond is per RE per 
maximaal 0,5 m laagdikte een mengmonster van circa 10 kg van de fractie <16 mm samen
gesteld. De grondmonsters zijn geanalyseerd op de fractie >0,5 mm conform NEN 5707. Het 
aangetroffen asbestverdachte materiaal Is gewogen en geanalyseerd op asbest. 

De ondergrond (1,0 - 1,5 m -mv) is onderzocht middels het plaatsen van één boring per RE en 
het visueel inspecteren van de uitkomende grond op aanwezigheid van asbest. 

Een olie-waterreactie kan optreden door potentieel verontreinigde grond te mengen met water. Indien minerale olie 
aanwezig Is, vormt zich een ollefilm of drijflaag. Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat naarmate de dikte van de 
oliefilm of drijflaag toeneemt, het gehalte aan minerale olie eveneens toeneemt. De dikte van de oliefilm of drijflaag 
wordt in vijf gradaties weergegeven: geen, zwakke, matige, sterke en uiterste olie-waterreactie. Niet alle oliesoorten 
zijn echter op deze manier visueel waarneembaar. Uit ervaring is gebleken dat zwaardere oliesoorten en syntheti
sche olie (bijvoorbeeld snijolie) visueel slecht tot niet waarneembaar zijn. 
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Tijdens de veldwerkzaamheden is bij 2 proefsleuven het asfalt met een prikker doorboord. 

3.2 Uitgevoerd onderzoeksprogramma 

3.2.1 Verkennend actualiserend bodemonderzoek 

In tabel 3 zijn de uitgevoerde werkzaamheden samengevat voor het verkennend bodemon
derzoek. 

tabel 3: uitgevoerd onderzoeksprogramma verkennend bodemonderzoek per deellocatie 

Deellocaties Oppervlak
te (m2) 

Aantal boringen 9 Aantal 
peilbuizen 

Analyses grond Analyses water 

Deellocatie A: ge
meente Heemstede 
(excl. garage) 

circa 525 m 2 5 x tot 0.5 m -mv 
1 x tot 2.0 m -mv 

1 O 3 x NEN 5740 stan
daardpakket grond 
lx min olie, BTEXN, os 

1 x NEN 5740 standaard
pakket grondwater 

Deellocatie B: par
keergarage o 

circa 2.100 
m* 

1 x tot 2,0 m -mv 
5 x tot 2,8 m-mv 
2x tot 3,0 m-mv 
5 x tot 4,8 m -mv 

1® 4xNEN 5740 stan
daardpakket grond 
2x min olie, BTEXN, os 

1 x NEN 5740 standaard
pakket grondwater' 

Deellocatie C: wo
ningbouw overig 
terrein 

circa 11.215 
m* 

lx tot 0,7 m-mv 
15 x tot 1,5 m-mv 
4 x tot 2,0 m -mv 

2(3) 4 x NEN 5740 stan
daardpakket grond 

2 x NEN 5740 standaard
pakket grondwater 

m -mv meters beneden maaiveld 
© de parkeergarage ligt grotendeels op het grondgebied van de gemeente (naar schatting circa 2.000 m2), 
® de boringen worden doorgezet tot 0,5 m onder de aanlegdiepte of 0,5 m onder de verdachte laag, wat het 

diepst is, 
O de bovenkant van het filter wordt circa 0,5 meter beneden de grondwaterstand geplaatst. 
Min. olie minerale olie 
BTEXN vluchtige aromaten benzeen, tolueen, ethyleen, xylenen en naftaleen, 
Os organisch stof gehalte 

Ter plaatse van de parkeerkelder zijn de boringen deels tot 4,8 m -mv en deels tot 2,8 m -mv 
doorgezet In verband met de aanlegdiepte van respectievelijk 4,25 m -mv en 2,25 m -mv. 
Deellocatie 2 is altijd als openbare weg in gebruik geweest, de boringen zijn hier niet dieper 
doorgezet. Ter plaatse van de deellocatie 3, woningbouw overige terrein, zijn de boringen tot 
1,5 m -mv doorgezet. 

Hierbij is uitgegaan van een verdachte bodemlaag tot 1,0 m -mv gezien activiteiten in het 
verleden. Met de situering van de boringen is rekening gehouden met eerdere resultaten 
zodat een actueel beeld van de eerder aangetoonde verontreinigingen kan worden verkre
gen. 

De samenstelling van het NEN 5740 standaardpakket grond en het NEN 5740 standaardpak
ket grondwater is vastgelegd In de NEN 5740. Het 'NEN 5740 standaardpakket grond' betreft 
analyse van lutum, organische stof, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK VROM), 
minerale olie, zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel 
en zink) en PCB's. 

Het 'NEN 5740 standaardpakket grondwater' betreft analyse van minerale olie, zware meta
len (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), vluchtige chloor-
koolwaterstoffen, vluchtige aromaten en naftaleen. Van de grondwatermonsters zijn ook de 
zuurgraad (pH) en de elektrische geleidbaarheid (EC) bepaald. 
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3.2.2 Nader asbest-in-grondonderzoek 

In een voorgaand onderzoek (zie historisch onderzoek 1, rapport 22) Is asbest in de boven
grond aangetroffen in een gehalte dat de Interventiewaarde niet overschrijdt maar wel be
nadert. Op basis van de onderzoeksresultaten kan niet worden uitgesloten dat er sprake is 
van een geval van ernstige bodemverontreiniging met asbest. Aanbevolen wordt om ter 
plaatse van inspectiegat AB17 (4) een nader asbest-in-grondonderzoek uit te voeren. Het 
inspectiegat AB17 is gelegen in een groenstrook grenzend aan een asfaltverharding ter hoog
te van de achterzijde van adres Heemsteedse Dreef 54. Eveneens is er een asbestverdachte 
locatie naast het pand Havenstraat 65 die als parkeerplaats wordt gebruikt. 

Het asfalt en puin ter plaatse van de Ruimtelijke Eenheden (RE's) is door middel van een kraan 
met prikker verwijderd. Deze kraan was voorzien van een cabine met overdruk en een P3-
filter. Eveneens was een deco-unit op de locatie aanwezig, evenals adembeschermlng voor 
de veldmedewerkers. 

Het asbest-in-grondonderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5707 (mei 2003) en bestond uit 
een maaiveldinspectie en het plaatsen van graafgaten verspreid over de onderzoekslocatie. 
Rondom inspectiegat AB17 en de asbestverdachte locatie Is een RE gedefinieerd met een 
maximaal oppen/lak van 1.000 m 2 . Per RE zijn drie tot vijf proefsleuven gegraven tot 1,0 m -mv 
(sleuven dienen tot 0,5 m -verdachte laag te worden doorgezet). De uitkomende grond is 
visueel geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbestverdacht materiaal. Van de uitkomen
de grond Is per RE een mengmonster samengesteld van zowel de boven- als de ondergrond. 
De grondmengmonsters zijn geanalyseerd op de aanwezigheid van asbest (fractie 0,5-16 
mm). 

Van het aangetroffen asbestverdachte materiaal Is een materiaalverzamelmonster samenge
steld en geanalyseerd op de aanwezigheid van asbest. Het onderzoeksprogramma Is sa
mengevat in tabel 4. 

tabei 4: onderzoeksprogramma nader asbest-in-grondonderzoek 

Ruimtelijke eenheden Aantal proefsleuven en 
boringen 

Analyses 

REI Asbestverdachte loca
tie naast RodonParts 

5x proefsleuven 
1 x tot 2,0 m -mv 

2x asbest analyse grond 
1 x asbest analyse kwalitatief (onder afperking) 

RE2 Inspectiegat AB17 3x proefsleuven 
1 x tot 2,0 m -mv 

2x asbest analyse grond 
1 x asbest verdacht materiaal 

Naar aanleiding van het aangetoonde asbest in de kleiige laag, is de onderliggende laag 
kwalitatief geanalyseerd op de aanwezigheid van asbest. 

3.2.3 Waterbodemonderzoek 

Het monstervak heeft een oppervlakte van circa 300 m 2. In het monstervak zijn zes steken van 
de sliblaag genomen. De monsters zijn vanaf de kant genomen met een zuigerboor. De on
derliggende vaste waterbodem is ook onderzocht. 

De monsters van de sliblaag en van de vaste waterbodem zijn per boring apart in een mon
sterpet gedaan. In het laboratorium zijn de deelmonsters samengevoegd tot mengmonsters. 
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De mengmonsters zijn geanalyseerd op het standaardpakket waterbodems (Regionale wa
terbodem + baggerspecie, "basispakket") en bestaat uit de volgende parameters: minerale 
olie (GC); PAK (VROM); metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, 
nikkel, zink en arseen); PCB's (28, 52,101, 118,138,153 en 180); organische stof (gloeiverllesme-
thode); lutum en droge stof. 

3.2.4 Algemeen 

De voorbehandeling voor de monsters van grond en grondwater en waterbodem Is conform 

AS3000 uitgevoerd. 

De analyses van grond, grondwater en waterbodem zijn uitgevoerd door de RvA geaccredi
teerde laboratoria van ALcontrol te Rotterdam. De analysecertificaten zijn opgenomen In 
bijlage 3. 

De analyses van asbest In grond en het asbestverdachte materiaalmonster zijn uitgevoerd 
door het RvA geaccrediteerde laboratorium van Fibrecount. 

De locaties van de verrichte slibsteken, boringen en geplaatste peilbuizen zijn aangegeven 
op de overzichtstekening in bijlage 1.2. 
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Resultaten 

4.1 Ondiepe bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen 
In deze paragraaf worden de waarnemingen in het veld, de bodemopbouw en de inspectie-
efficiëntie van het maaiveld beschreven. In bijlage 2 is de bodemopbouw van de onder
zoekslocatie per proefsleuf en boring weergegeven. Hierin zijn ook de zintuiglijke waarnemin
gen vermeld. 

Uit de boorproflelen blijkt dat de bodem tot circa 1,5 m -mv uit zwak slltig zand bestaat. Onder 
de zandlaag bevindt zich een veenlaag met een dikte van circa 1,0 tot 2,0 meter. Onder 
deze veenlaag bevindt zich weer een matig siltlge zandlaag. 

Ter plaatse van boringen A001, B006a, B012 en C009 is zintuiglijk olie aangetroffen. Ter plaatse 
van C009 bestaat de laag uit puin en betreft geen grond. Alleen de grondmonsters zijn op 
basis van deze waarnemingen geanalyseerd op minerale olie en BTEXN (waarbij A001 een 
steekbus monster betreft van 0,7-1,0 m-mv). 

In diverse boringen zijn veelal In de toplaag (0 - 0,5 m-mv) bijmenging met beton, baksteen, 
sintels, aardewerk en plastic aangetroffen. Ter plaatse van de boringen B014A, C007, C009, 
C011, C013, C014, C018 en C20 zijn puin- of sintellagen aangetroffen welke niet als grond 
worden geclassificeerd. 

Tijdens de veldwerkzaamheden waren de weersomstandigheden voor het uit te voeren as
bestonderzoek redelijk. De temperatuur was circa 4 0C. De zon scheen matig, er stond een 
matige wind en het was droog. 

Het maaiveld ter plaatse van de twee RE's is verhard met respectievelijk asfalt en klinkers. Het 
maaiveld is om deze reden niet geïnspecteerd. De inspectle-efficiëntie van de uit de proef
sleuven komende grond is 100%. 

In de uitkomende grond van proefsleuf G008 is een asbestverdacht fragment aangetroffen. In 
het bodemtraject van 0,7 tot 0,9 m -mv ter plaatse van proefsleuf G002 Is een kleiachtige 
laag met vezels aangetroffen. Deze laag is als asbestverdacht beschouwd en afzonderlijk 
bemonsterd. De onderliggende laag (0,5 - 1,0 m -mv) Is eveneens bemonsterd ter eventuele 
verticale afperking. 

De proefsleuven G003, G004 en G005 zijn gestagneerd op een betonverhardlng. Vermoedelijk 
betreft het een oude funderingsvloer. 

De dikte van de sliblaag in de watergang varieert tussen 10 en 20 cm. In de sliblaag zijn spo
ren plastic aangetroffen en is een lichte olie-water reactie waargenomen (met uitzondering 
van S006). 

Tijdens de veldwerkzaamheden van het verkennend bodem en waterbodem onderzoek Is 
visueel geen asbestverdacht materiaal aangetroffen op het maaiveld (ter plaatse van de 
boringen) en in de opgeboorde grond en waterbodem. 

De grondwaterstand is aangetroffen op circa 1,0 m -mv. 

Havendreef te Heemstede 
Verkennend actualisatie bodemonderzoek | 130945 | 7 juni 2013 



BK Bodem 
pagina 15 van 27 

4.2 Bodemnormering 
De NEN 5740 is de norm voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek. Voor de be
oordeling van de bodemkwaliteit worden de resultaten van de chemische analyses van 
grond- en grondwatermonsters getoetst aan de bodemnormen die zijn vastgesteld in de vige
rende wet- en regelgeving, inclusief richtlijnen opgesteld door het ministerie van VROM (nu: 
l&M). Een korte toelichting op de geldende (land)bodemnormen is opgenomen in bijlage 5. 
Bijlage 6 bevat een overzicht van de wet- en regelgeving voor bodem. De volledige tekst van 
de bodemnormering is verkrijgbaar via www.overheid.nl. 

Voor asbest in grond is een interventiewaarde van 100 mg/kg ds vastgesteld. Aan deze 
waarde zijn de gewogen asbestconcentraties (mg/kg ds) getoetst. Gewogen betekent het 
gehalte serpentijnasbest (chrysotiel) vermeerderd met tienmaal het gehalte amfiboolasbest 
(amoslet, crocidoliet). Indien de gewogen asbestconcentratle In grond boven 100 mg/kg ds is 
vastgesteld, is sprake van met asbest verontreinigd grond. 

Indien asbest boven 100 mg/kg ds aanwezig Is en de verontreiniging vóór 1993 is ontstaan, is 
ongeacht de omvang van de verontreiniging sprake van een geval van ernstige bodemver
ontreiniging met asbest in grond. 

De analyseresultaten van het waterbodemonderzoek worden getoetst aan de navolgende 
criteria: 
• Besluit bodemkwaliteit, toepassen op aangrenzend perceel (MSPAF). 
• Besluit bodemkwaliteit, toepassen In zoet oppervlaktewater. 

4.3 Samenvatting toetsingsresultaten 
De getoetste analyseresultaten en de waarden waaraan getoetst Is, staan weergegeven in 
bijlage 4. In tabel 2 en tabel 10 staan de stoffen vermeld die de toetsingswaarden voor de 
grond en het grondwater overschrijden. 

Om de totale asbestconcentratle te bepalen, moet de som worden genomen van: 
• de concentratie asbest in grond op basis van de verzamelde asbestfragmenten; 
• de concentratie asbest in grond op basis van de analyseresultaten. 

In tabel 11 zijn de berekeningen van de asbestconcentraties op basis van de analyseresulta
ten van de aangetroffen fragmenten berekend. In tabel 12 zijn de analyseresultaten van de 
mengmonsters van de uitkomende grond opgenomen. In tabel 13 zijn de totale gewogen 
asbestconcentraties weergegeven, waaraan getoetst dient te worden. 

In tabel 14 zijn de getoetste resultaten van het waterbodemonderzoek opgenomen. 
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tabel 2: overschrijding van de toetsingswaarden in de grondmonsters 

Monster
code 

Boringen Traject 
(m-mv) 

Zintuiglijke waar
neming 

Uitgevoerde analyse >AW >T > l 

AOOM A001 0,7-1,0 Sterke olie-water 
reactie 

Olie en BTXEN (incl. OS) - - -

AMMl AOOl.AOO? 0,1-0,5 geen olie-water reac
tie 

NEN5740 standaardpakket 
grond 

Kwik (0,13) 
PAK (3,1) 

-

AMM2 A002, A003, 
A004, A005, 
A006 

0,0 - 0,5 Sporen baksteen, 
geen olie-water reac
tie 

NEN5740 standaardpakket 
grond 

Lood (34) 
PAK (3,4) 

AM3 A006 1,0-1,5 geen olie-water reac
tie 

NEN5740 standaardpakket 
grond 

Kobalt (6,4) 
Koper (25) 
Kwik (0,32) 
Lood (62) 
PCB's (23) 

B006a-04 B006a (1,4-2,0) Zwak veen, zwakke 
olie-water reactie, 
matige olie geur 

Olie en BTXEN (incl. OS) Minerale olie (totaal) 
(360) 

B012-03 B012 (1,0-1,5) geen olie-water reac
tie, zwakke olie geur 

Olie en BTXEN (incl. OS) Minerale olie (totaal) 
(310) 

-

BM1 B001,6002, 
B003, B004, 
B005, B006a 

(0,1 -0,6) Sporen beton, sporen 
baksteen, geen olie
water reactie 

NEN5740 standaardpakket 
grond 

BM2 B007, B008, 
B009, B010, 
B011,B012, 
B013 

(0,0-0,7) geen olie-water reac
tie 

NEN5740 standaardpakket 
grond 

BM3 B002, B004, 
B007, B010, 
B012 

(3,5-4,2) geen olie-water reac
tie 

NEN5740 standaardpakket 
grond 

BM4 B002, B005, 
B007, B010, 
B011,B014A 

(0,5-1,5) geen olie-water reac
tie 

NEN5740 standaardpakket 
grond 

Lood (Pb) (40) 

CM1 C001,C002, 
C006, C007, 

(0,0-0,6) geen olie-water reac
tie 

NEN5740 standaardpakket 
grond 

Kwik (Hg) (0.18) 
Lood (Pb) (46) 

-
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C008, C009, 
C010 

Minerale olie (totaal) 
(40) 

Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto (2.9) 
Zink (Zn) (73) 

CM2 C004, C014, 
C015,C017 

(0,5-1,0) Zwak beton, sporen 
schelpen, geen olie-
water reactie 

NEN5740 standaardpakket 
grond 

Kwik (Hg) (0.11) 

CM3 C018.C019, 
C020, C021, 
C022 

(0,0-1,0) Sterk baksteen, spo
ren grind, geen olie
water reactie 

NEN5740 standaardpakket 
grond 

Kobalt (Co) (11) 
Kwik (Hg) (0.15) 
Lood (Pb) (49) 
Minerale olie (totaal) 

(140) 
Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto (3.3) 

CM4 COOl.COO?, 
C009, CO 14, 
CO 19, C022 

(0,8-1,5) geen olie-water reac
tie 

NEN5740 standaardpakket 
grond 

Kwik (Hg) (0.17) 
Lood (Pb) (44) 
Minerale olie (totaal) 

(60) 
Zink (Zn) (110) 

MMSBG S001,S002, 
S003. S004, 
S005, S006 

(2,6-3,5) Sporen plastic, sterk 
schelpen, zwakke 
olie-water reactie 

NEN5740 standaardpakket 
grond 

MMS 
OG 

S001,S002, 
soos, snrw, 
S005, S006 

(2,7-4,0) Sporen schelpen, 
geen olie-water reac
tie 

NEN5740 standaardpakket 
grond 

>AW 
>T 
>l 

gehalte groter dan de 
gehalte groter dan de 
gehalte groter dan de 
geen gehalten boven 

achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde (licht verontreinigd) 
tussenwaarde ((AW+l)/2) en kleiner dan of gelijk aan de Interventiewaarde (matig verontreinigd) 
interventiewaarde (sterk verontreinigd) 
de betreffende toetsingswaarde (niet verontreinigd) 
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tabel 3: overschrijding van de toetsingswaarden in de grondwatermonsters 

Grond

water 

monster

code 

Filterstelling 

(m -mv) 

Grondwater 

stand 

(m -mv) 

Elektrische 

geleidbaar

heid 

(pS/cm) 

Zuur

graad 

Troebel

heid 

(NTU) 

Uitgevoerde analy

ses 

>s 

(Mg/i) 

>7 

(pg/i) 

> i 

(Mg/i) 

AOOó 2.00 - 3.00 1.35 760 5,4 270 NEN5740 standaard

pakket grondwater 

Xylenen [0,77] - -

B009 2.00-3,00 1,35 1000 6,5 328 NEN5740 standaard

pakket grondwater 

Xylenen [1,4] - -

C015 2.00-3,00 0,85 960 5,6 114 NEN5740 standaard

pakket grondwater 

Xylenen [0,66] - -

C017 2,00-3,00 1.10 660 6,2 31,4 NEN5740 standaard

pakket grondwater 

Barium [55] -

> S : concentratie groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde (licht verontreinigd) 
> T : concentratie groter dan de tussenwaarde ((S +1) / 2) en kleiner dan of gelijk aan de Interventiewaarde (matig verontreinigd) 
> I : concentratie groter dan de Interventiewaarde (sterk verontreinigd) 

: geen concentratie boven de betreffende toetsingswaarde 
NTU : Nephelometric Turbidity Unit; De in de NEN 5744 genoemde (maximale) troebelheid van 10 NTU is slechts indicatief. Als troebelheid hoger dan 10 NTU wordt geconstateerd, kan toch 

monsterneming plaatsvinden (mits elektrische geleidbaarheid gestabiliseerd is). Pas met de interpretatie van de analyseresultaten kan worden beoordeeld of troebelheid een pro
bleem vormt (conform bijlage C van NEN 5744). 

Hoewel de troebelheid van het grondwater hoger is dan 10 NTU, wordt geen herbemonstering aanbevolen. Deze waarden worden vermoedelijk ver

oorzaakt door het aanwezige veenpakket. 
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tabel 4: gegevens aangetroffen asbestverdachte fragmenten en berekening concentratie asbest 

RE proef-
steuf 

Monstercode 
(type materi
aal) 

Traject 
( m -
mv) 

Gewicht droge 
grond 

(kg) 

Soort as
best 

Per 
cen-
tage 
asbest 
(%) 

Hecht-
gebonden 
ja ƒ nee 

Gewicht 
fragmenten 

(g) 

Gewogen 
concentratie 
asbest (g) 

Inspectie-
efficiency 
(%) 

Asbestconcentra
tle ® 
(mg/kg ds) 

RE2 G008 AVM2 
(dunne vlakke 
plaat) 

0,07-
0,7 

1,0x0,5x0,7x0,88© x 
1.600=492.8© 

chrysotiel 7,5 ja 34,95 2,62 100% 1.0x2,62x1.000/ 
492.8 = 2,03 

percentage droge stof van grondmonster MM5 
lengte graafgat x breedte graafgat x diepte onderzochte laag x percentage droge stof x dichtheid grond 
correctiefactor inspectie-efficiency x gewogen concentratie asbest x omrekenfactor gram naar milligram gedeeld door het gewicht droge grond 

tabel 5: analyseresultaten van de grondmonsters 

RE Monstercode Proefsleuf Traject 
(m -mv) 

Fractie (mm) Gewicht 
(kg droge 
grond) 

Hecht-
gebon-
den 

Soort asbest Gemeten as-
bestconcentra
tie 

Gewogen 
asbest-
concentratie 

RE Monstercode Proefsleuf Traject 
(m -mv) 

Aangetoond Onderzocht 

Gewicht 
(kg droge 
grond) 

Hecht-
gebon-
den 

(mg/kg ds) (mg/kg ds) 

REI MM1 G001 t/m G005 0,1-0,7 n.a. 0,5-> 16 10,88 nvt nvt - -

REI IVIM2 G002 0,7 - 0,9 0,5-16 0,5-> 16 6,74 nee chrysotiel© 140 140 

RE2 MM4 G006, G007 0,1-0,5 4-16 0,5->16 8,73 ja chrysotiel© 82 82 

RE2 MM5 G008 0,1-0,7 0,5-16 0,5->16 11,73 nee chrysotiel© 17 17 

© 
nvt 

serpentijn 
niet van toepassing 
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fabel 6: te toetsen asbestconcentraties 

RE Graafgaten Bodemtraject Concentratie Concentratie monsters Te toetsen 
(m -mv) materialen 0) grond <Z> concentratie ® 

(mg/kg ds) (mg/kg ds) (mg/kg ds) 

REI GOOI t/m G005 0,1 -0,7 - - -
REI G002 0,7-0.9 - 140 140 
RE2 G00Ó. G007 0,1-0,5 - 82 82 
RE2 G008 0,1-0,7 2,03 17 19,0 

© Deze concentraties zijn overgenomen uit de laatste kolom van tabel 3. 
© Deze concentraties zijn overgenomen uit de laatste kolom van tabel 4. 
O Deze kolom betreft de gewogen som van de twee voorgaande kolommen. Deze waarden kunnen direct getoetst worden aan de interventiewaarde van 100 mg/kg ds. 

tabel 7: klasse-indeling van de waterbodem per mengmonster 

Monstercode Deelmonsters Diepte Toepassen in zoet op
pervlaktewater (Bbk) 

Verspreiden op aangren
zend perceel (Bbk) 

MM S BG (slib) S01-1 t/m S06-1 2,60 -270 m -mv Klasse B Niet verspreidbaar 
MM S OG (ondergrond) S01-1 t/m SOó-1 2,70-3.20 m-mv Klasse B Niet verspreidbaar 

De uitgebreide toetsing van de waterbodem is opgenomen in bijlage 4.3. 

tabel S: Toetsing aan Besluit Bodemkwaliteit (indicatief) 

Omschrijving partij Deelmonsters Diepte Kwaliteit Kritische parameter 

A Bovengrond openbare weg AM, AM2 0,0 -0,5 m -mv Wonen PAK 
A Ondergrond openbare weg A006-04 1,0-1,5 m -mv Industrie PCB's 
B Bovengrond parkeergarage BM1. BM2 0,0-0,7 m-mv Achtergrondwaarde n.v.t. 
B Ondergrond parkeergarage BM3, BM4 0,5 -4,2 m -mv Achtergrondwaarde n.v.t. 
C Bovengrond overig terrein CM1, CM3 0,0-1,0 m-mv Industrie PCB's en minerale olie 
C Ondergrond overig terrein CM2, CM4 0,5-1,5 m-mv Industrie Minerale olie 

De uitgebreide toetsing aan het Besluit Bodemkwaliteit is opgenomen in bijlage 4.4. 
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4.4 Interpretatie van de analyseresultaten 
In de paragrafen 4.4.1 t/m 4.4.5 worden de analyseresultaten geïnterpreteerd. 

4.4.1 Bodemonderzoek A Gemeente Heemstede 

Deze deellocatie bestaat uit een noordoostelijk deel aan het eind van de Kanaalweg en een 
zuidwestelijk deel op het einde van de Havenstraat / begin Kanaalweg. Het betreft belde 
openbare weg met een stoep, rijbaan en groenstrook. 

Ter plaatse van het noordoostelijk deel zijn voor zover bekend geen matig of sterke verontrei
nigingen aangetoond in voorgaande onderzoeken. Ter plaatse van het zuidwestelijk deel 
heeft op het aangrenzende perceel een in-situ sanering van minerale olie plaats gevonden. 

In het onderliggend bodemonderzoek ter actualisatie Is ter plaatse van boring A001 (0,70-1,00 
m -mv) zintuiglijk minerale olie Waargenomen In het ongeroerde monster. Er zijn echter geen 
verhoogde gehalte minerale olie en/of vluchtige aromaten aangetoond. 

De bovengrond op het noordoostelijk deel (AM2) is ten hoogste licht verontreinigd met lood 
en PAK. De bovengrond op het zuidwestelijk deel (AMI) is ten hoogste licht verontreinigd met 
kwik en PAK. In de ondergrond (AOOó van 1,0 -1,5 m -mv) zijn licht verhoogde gehalten kobalt, 
koper, kwik, lood en PCB's aangetoond. 

Deze resultaten komen overeen met de verontrelniglngssituatle zoals beschreven In de bo
demkwaliteitskaart van de gemeente Heemstede en de te verwachten kwaliteit op basis van 
het vooronderzoek. 

Het grondwater Is licht verontreinigd met xylenen (zie tabel 5). De herkomst van deze veront
reiniging is mogelijk te relateren aan een voormalige benzinetank van 2.000 liter met vulpunt, 
ontluchtlngspunt en pomp welke zich op het aangrenzend perceel heeft bevonden. 

Deze deellocatie is voldoende onderzocht, er geen sprake van een vermoeden van een 
geval van ernstige bodemverontreiniging. 

4.4.2 Bodemonderzoek B Parkeergarage 

Deellocatie B betreft de openbare weg met stoep, rijbaan en groenstrook van de Kanaalweg 
waar een parkeergarage gepland staat. 
In voorgaand onderzoek is er een sterke verontreiniging met minerale olie aangetoond (1) en 
deels gesaneerd en een folie aangebracht (2). In het onderzoek uit 1998 (12) zijn slechts lichte 
verontreinigingen met minerale olie en vluchtige aromaten aangetoond. Geoordeeld wordt 
dat een sanering niet nodig Is en verspreiding vanaf het aangrenzende Zilveren Kruis terrein 
zeer laag zijn. Uit de evaluatie uit 2002 van de in situ sanering Havenstraat 87 (15) blijkt dat de 
terugsaneerwaarde (welke gelijk is aan de tussenwaarde) is gerealiseerd. 

Zowel de bovengrond van BM1 (0-0,5 m -mv) en BM2 (0-0,7 m -mv) als de diepere ondergrond 
van BM3 (3,50-4,20 m -mv) is niet verontreinigd met de geanalyseerde parameters. In onder
grond mengmonster BM4 (0,5-1,5 m-mv) is een licht verhoog gehalte lood aangetoond. 
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Ter plaatse van de zintuigelijke waarnemingen B006 (1,4-2,0 m-mv) en B012 (1,0-1,5 m-mv) is 
een licht verhoog gehalte minerale olie aangetoond. De oliechromatogrammen duiden erop 
dat de lichte verontreinigingen met minerale olie veroorzaakt worden door minerale olie. 
Aangezien de pieken in het chromatogram niet scherp meer zijn, betreft het een oude ver
ontreiniging. 

Het grondwater is licht verontreinigd met xylenen (zie tabel 5). De herkomst van deze veront
reiniging hangt mogelijk samen met de minerale olie verontreiniging ter plaats van het voor
malige Zilveren Kruis gebouw waar een in-situ sanering heeft plaats gevonden. 

Het verontreinigingsbeeld in het actualisatie onderzoek komt overeen met hetgeen verwacht 
werd op basis van de voorgaande onderzoeken. Aangezien er slechts lichte verontreinigin
gen zijn aangetoond Is aanvullend onderzoek niet nodig. Wel dient men bij grondwerkzaam
heden alert te zijn op het destijds aangebrachte folie. Mogelijk dat zeer plaatselijk nog een 
kleine spot minerale olie aanwezig is. 

Deze deellocatie is voldoende onderzocht, er geen sprake van een vermoeden van een 
geval van ernstige bodemverontreiniging. 

4.4.3 Bodemonderzoek C Overig terrein 

Ter plaatse van deze deellocatie zijn In het heden en verleden diverse bedrijven gevestigd 
(geweest). Veel van deze bedrijven hebben activiteiten welke verdacht zijn voor een veront
reiniging van de bodem met minerale olie of olie gerelateerde parameters. 

Kanaalweg 2A 
In de puinhoudende ondergrond (0,5-2,0 m-mv) Is een sterke verontreiniging met PAK aange
toond (14). In de zintuiglijk schone ondergrond (0,9-1,8 m-mv) is een sterke verontreiniging met 
arseen aangetoond. Er heeft geen afperking plaats gevonden. 

Kanaalweg 5 
De grond (16) is sterk verontreinigd met olie ter plaatse van de voormalige spulterij. Geschat 
wordt dat het circa 20 m 3 betreft. In de puinhoudende bodemlaag zijn er matige en sterk 
verontreinigingen met zink, koper en lood aangetoond met volume van circa 35 m 3 . 
Onder de showroom van Havenstraat 83 is een sterke olie verontreiniging in de grond (circa 
40 m3) en In het grondwater (circa 20 m 3) aangetoond. 

Kanaalweg 15 
Ter plaatse van Kanaalweg 15 is Transport- en containerbedrijf De Jong gevestigd geweest. 
De conclusie van diverse onderzoeken op deze locatie [4, 5, 6] komt neer op een drietal loca
ties met een geval van ernstige bodemverontreiniging (zie ook paragraaf 2.3, rapport 6). 

Havenstraat 87 
Dit betreft het Zilveren Kruis perceel waar een verontreiniging met olie gerelateerde parame
ters middels een In-situ sanering en ontgraving van twee spots heeft plaats gevonden. Een 
deel van de verontreiniging bevond zich in de openbare weg en een deel onder de par
keergarage van het pand. De terugsaneerwaarde is gerealiseerd en deze was vast gesteld 
op de tussenwaarde [7, 8,9,10, 12, 15]. 
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Havenstraat 65 
Ten behoeve van de nulsituatie is een onderzoek uitgevoerd waarmee een sterke verontrei
niging met minerale olie, benzeen, xylenen en naftaleen en een matig verhoogde concentra
tie ethylbenzeen in het grondwater is aangetoond. In de ondergrond zijn matig verhoogde 
gehalten olie aangetoond. 

Huidig onderzoek 
In bovengrond mengmonster CM1 (0-0,5 m -mv) en CM3 (0-1,0 m-mv) zijn licht verhoogde 
gehalten kwik, lood, zink, PAK en minerale olie aangetoond. In bovengrond mengmonster 
CM2 (0,5-1,0 m -mv) is alleen een licht verhoogd gehalte kwik aangetoond. 
In ondergrond mengmonster CM4 (0,80-1,50 m-mv) zijn licht verhoogde concentraties kwik, 
lood, zink en minerale olie aangetoond. 

Op basis van de oliechromatogrammen van CM1, CM3 en CIV14 is niet met zekerheid aan te 
dulden of de lichte verontreinigingen met minerale olie veroorzaakt worden door olie gerela
teerde producten of door componenten met een natuurlijke herkomst. 

Het grondwater ter plaatse van peilbuis C015 Is licht verontreinigd met xylenen. De herkomst 
van deze verhoogde concentratie Is mogelijk te relateren aan diverse olie gerelateerde acti
viteiten In het verleden zoals een voormalig pompeiland, opslag van minerale olie en oliewa-
terafschelders. 
Ter plaatse van peilbuis C017 Is een licht verhoogde concentratie barium aangetoond.(zie 
tabel 5). De herkomst van deze verontreiniging met barium is onbekend. Waarschijnlijk is de 
verontreiniging een verhoogde achtergrondconcentratie. 

De actualisatie van de voorgaande onderzoeken hebben het volgende resultaat; 
1. Kanaalweg 2A: Is niet geactualiseerd want Inpandig en In tUin; 
2. Kanaalweg 5 (=Havenstraat 81 -85): Is Inpandig niet geactualiseerd; 
3. Kanaalweg 15: de drie genoemde spots zijn middels het actualisatie onderzoek niet 

terug gevonden. Hierbij Is het mogelijk dat de werkelijke verontreinigingvolumes klei
ner zijn dan werd Ingeschat of dat een deel van de verontreiniging middels natuurlijke 
afbraak Is verminderd. Opgemerkt wordt dat daarmee niet geheel kan worden uit 
gesloten dat er een matig tot sterke verontreiniging aanwezig is. 

4. Havenstraat 65: is weerlegd middels de resultaten uit peilbuis Cl 05. 

Mogelijk zijn de tijdens voorgaand onderzoek aangetoonde spots beperkt van omvang en 
hierdoor met het huldig onderzoek niet exact bemonsterd. 

Deze deellocatie is voldoende onderzocht. Er zijn geen nieuwe gevallen van ernstige bodem
verontreiniging aangetoond. Op de deellocatie zijn een aantal gevallen van ernstige bo
demverontreiniging reeds gedefinieerd. 

4.4.4 Asbest-in-grondonderzoek 

Er is een sterke verontreiniging met nlet-hechtgebonden asbest (chrysotiel) aangetoond ter 
plaatse van Ruimtelijke Eenheid 1. Uit het historisch onderzoek blijkt dat de voormalige asbest
fabriek ter plaatse van de RE gesitueerd is. De analyseresultaten bevestigen dat de aange
toonde verontreiniging met asbest te relateren Is aan het soort asbest dat In de asbestfabriek 
werd gebruikt. Het betreft daarmee een historische verontreiniging. 
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Aangezien er ter plaatse van 3 proefsleuven gestuit Is op een betonvloer welke vermoedelijk 
een funderingsvloer betreft, is niet bekend of onder deze verharding eveneens asbest aanwe
zig is. Door de vloer en de aanwezigheid van bebouwing Is de sterke asbest verontreiniging 
niet afgeperkt. Onder de asbesthoudende 'kleilaag' Is er kwalitatief geen asbest aange
toond. 

Indien er een inschatting gemaakt moet worden van het verontreinigd volume waarbij we 
ervanuit gaan dat de sterk verontreinigde laag met laagdikte van 0,2 meter zich bevindt ter 
plaatse van het oppervlak van de voormalig fabriek (exclusief buitenterrein), dan komt dat 
globaal neer op circa 100 m 3 . Hierbij is geen rekening gehouden met de mogelijke aanwezig
heid van asbestnesten (illegale dumps) welke zich op de locatie kunnen bevinden. 

Ter plaatse van RE2 (in voorgaand onderzoek aangeduid als Inspectiegat AB17) is wel asbest 
aangetoond, maar wordt de norm niet overschreden. Opgemerkt wordt dat het hier even
eens nlet-hechtgebonden asbest betrof. 

Gezien de historie en de analyse resultaten van asbest dient men bij de ontwikkeling van de 
locatie bedacht te zijn op 'spots' welke niet in dit onderzoek naar voren zijn gekomen. Op 
basis van de resultaten is conform de NEN 5707 is een nader asbest onderzoek noodzakelijk. 
Dit asbestonderzoek kan voorafgaand aan de ontwikkelingen, als de huidige panden en 
verhardingen zijn verwijderd, worden uit gevoerd om de omvang van de verontreiniging In 
kaart te brengen. 

4.4.5 Waterbodem 

Uit de toetsing "toepassen In zoet oppervlaktewater" blijkt dat de milieuhygiënische kwaliteit 
van het slib wordt ingedeeld in kwaliteitsklasse "klasse B". Uit de toetsing "toepassen op aan
grenzend perceel" blijkt dat de vrijkomende baggerspecie niet verspreidbaar is op aangren
zend perceel. 
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Conclusies en aanbevelingen 
Met dit bodemonderzoek is de huidige bodemkwaliteit vastgelegd. De hypothese 'verdacht' 
is juist gebleken. Het uitvoeren van een nader bodemonderzoek naar de aard, mate en om
vang van de verontreiniging met asbest is noodzakelijk. 
Op grond van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem bestaat volgens ons geen be
zwaar voor de voorgenomen herinrichting en bestemming wonen. 

5.1.1 Bodemonderzoek A Gemeente Heemstede 

In het onderliggend bodemonderzoek ter actualisatie is ter plaatse van boring AOOl (0,70-1,00 
m -mv) zintuiglijk minerale olie waargenomen. Er zijn echter geen verhoogde gehalte minera
le olie en/of vluchtige aromaten aangetoond, 

De bovengrond op het noordoostelijk deel (AM2) Is ten hoogste licht verontreinigd met lood 
en PAK. De bovengrond op het zuidwestelijk deel (AMI) Is ten hoogste licht verontreinigd met 
kwik en PAK. In de ondergrond (AOOó van 1,0 -1,5 m -mv) zijn licht verhoogde gehalten kobalt, 
koper, kwik, lood en PCB's aangetoond. 

Het grondwater is licht verontreinigd met xylenen (zie tabel 5). De herkomst van deze veront
reiniging Is mogelijk te relateren aan een voormalige benzinetank van 2.000 liter met vul- ont
luchtlngspunt en pomp welke zich op het aangrenzend perceel heeft bevonden. 

Deze deellocatie Is voldoende onderzocht, er geen sprake van een vermoeden van een 
geval van ernstige bodemverontreiniging. 

5.1.2 Bodemonderzoek B Parkeergarage 

Zowel de bovengrond van BM1 (0-0,5 m -mv) en BM2 (0-0,7 m -mv) als de diepere ondergrond 
van BM3 (3,50-4,20 m -mv) is niet verontreinigd met de geanalyseerde parameters. In onder
grond mengmonster BM4 (0,5-1,5 m-mv) Is een licht verhoog gehalte lood aangetoond. 

Ter plaatse van de zintuiglijke waarnemingen BOOó (1,4-2,0 m-mv) en B012 (1,0-1,5 m-mv) is 
een licht verhoog gehalte minerale olie aangetoond. 

Het grondwater is licht verontreinigd met xylenen (zie tabel 5). De herkomst van deze veront
reiniging hangt mogelijk samen met de minerale olie verontreiniging ter plaats van het voor
malige Zilveren Kruis gebouw waar een in-situ sanering heeft plaats gevonden. 

Aangezien er slechts lichte verontreinigingen zijn aangetoond is aanvullend onderzoek niet 
nodig. Wel dient men bij grondwerkzaamheden alert te zijn op het destijds aangebrachte 
doek. Mogelijk dat zeer plaatselijk nog een kleine spot minerale olie aanwezig is. 

Deze deellocatie is voldoende onderzocht, er geen sprake van een vermoeden van een 
geval van ernstige bodemverontreiniging. 

5.1.3 Bodemonderzoek C Overig terrein 

In bovengrond mengmonster CM1 (0-0,5 m -mv) en CM3 (0-1,0 m-mv) zijn licht verhoogde 
gehalten kwik, lood, zink, PAK en minerale olie aangetoond. In bovengrond mengmonster 
CM2 (0,5-1,0 m -mv) is alleen een licht verhoogd gehalte kwik aangetoond. 
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In ondergrond mengmonster CM4 (0,80-1,50 m-mv) zijn licht verhoogde concentraties kwik, 
lood, zink en minerale olie aangetoond. 

Het grondwater ter plaatse van peilbuis C015 is licht verontreinigd met xylenen. De herkomst 
van deze verhoogde concentratie is mogelijk te relateren aan diverse olie gerelateerde acti
viteiten in het verleden zoals een voormalig pompeiland, opslag van minerale olie en oliewa-
terafscheiders. 

Ter plaatse van peilbuis C017 Is een licht verhoogde concentratie barium aangetoond.(zie 
tabel 5). De herkomst van deze verontreiniging met barium is onbekend. Waarschijnlijk Is de 
verontreiniging een verhoogde achtergrondconcentratie. 

Op basis van het onderliggend actualisatie onderzoek en voorgaande onderzoeken zijn op 
de locatie de volgende verontreinigingsspots aangetoond; 

1. Kanaalweg 2A is niet geactualiseerd want Inpandig en in tuin. Sterke verontreiniging 
met arseen in grond (0,8-1,8 m -mv) en grondwater, beide niet afgeperkt; 

2. Kanaalweg 15: de drie genoemde spots met minerale olie in grond en grondwater 
zijn middels het actualisatie onderzoek niet terug gevonden. Hierbij is het mogelijk dat 
de werkelijke verontreinigingsvolumes kleiner zijn dan werd ingeschat of dat een deel 
van de verontreiniging middels natuurlijke afbraak Is verminderd. Opgemerkt wordt 
dat daarmee niet geheel kan worden uit gesloten dat er een matig tot sterke veront
reiniging aanwezig is. 

3. Havenstraat 81-85 is inpandig niet geactualiseerd. Spot met sterke verontreiniging met 
minerale olie In het grondwater en een andere spot met sterke verontreiniging met 
minerale olie In de grond (0,7-1,0 m-mv) welke overlapt met sterk verontreinigde puin 
houdende grond met koper, lood, zink en minerale olie, allen niet afgeperkt; 

4. REI voormalig asbestfabriek; sterke verontreiniging met niet hecht gebonden asbest 
aangetoond welke niet Is afgeperkt. 

5. Havenstraat 65: de sterk verhoogde concentraties minerale olie, benzeen, xyleen en 
naftaleen en de matig verhoogde concentraties ethylbenzeen en arseen in het 
grondwater zijn is het actualisatie onderzoek weerlegd door peilbuis C105. 

Mogelijk zijn de tijdens voorgaand onderzoek aangetoonde spots beperkt van omvang en 
hierdoor met het huidig onderzoek niet exact bemonsterd. 

In onderliggend bodemonderzoek zijn er geen nieuwe gevallen van ernstige bodemveront
reiniging aangetoond. Op de deellocatie zijn een aantal gevallen van ernstige bodemveront
reiniging reeds gedefinieerd. 
Op deze deellocatie dient aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd te worden naar de in
pandige verontreinigingen en de aangetoonde asbest In grond verontreiniging (zie § 5.1.4.). 

5.1.4 Asbest-in-grondonderzoek 

Er is een sterke verontreiniging met niet hechtgebonden asbest (chrysotiel) aangetoond ter 
plaatse van Ruimtelijke Eenheid 1. Uit het historisch onderzoek blijkt dat de voormalige asbest
fabriek ter plaatse van de RE gesitueerd is. Door de aanwezigheid van een betonfundering en 
de aanwezigheid van bebouwing is de sterke asbest verontreiniging niet afgeperkt. 

Indien er een inschatting gemaakt moet worden van het verontreinigd volume waarbij we 
ervanuit gaan dat de sterk verontreinigde laag met laagdikte van 0,2 meter zich bevind ter 
plaatse van het oppervlak van de voormalig fabriek (exclusief buitenterrein), dan komt dat 
globaal neer op circa 100 m 3. Hierbij is geen rekening gehouden met mogelijke asbest nests 
(illegale dump) welke zich op de locatie kunnen bevinden. 
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Ter plaatse van RE2 (in voorgaand onderzoek aangeduid als inspectiegat AB17) is wel asbest 
aangetoond, maar wordt de norm niet overschreden. Opgemerkt wordt dat het hier even
eens niet hechtgebonden asbest betrof. 

Gezien de historie en de analyse resultaten van asbest dient men bij de ontwikkeling van de 
locatie bedacht fe zijn op 'spots' welke niet in dit onderzoek naar voren zijn gekomen. Op 
basis van de resultaten is conform de NEN 5707 is een nader asbest onderzoek noodzakelijk. 
Dit asbestonderzoek kan voorafgaand aan de ontwikkelingen, als de huidige panden en 
verhardingen zijn verwijderd, worden uit gevoerd om de omvang van de verontreiniging in 
kaart te brengen. 

5.1.5 Waterbodem 

Het slib Is de watergang wordt ingedeeld In kwaliteitsklasse "klasse B" en is niet verspreidbaar 
op aangrenzend perceel. 

5.1.6 Toetsing Besluit bodemkwaliteit 

De In deze rapportage opgenomen toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit Is slechts opge
nomen om een indicatie te geven van de mogelijke afvoerbestemming van de grond. De 
toetsing voldoet niet aan de eisen uit het Besluit bodemkwaliteit. 

Opgemerkt wordt dat bij herinrichting vrijkomende puinhoudende grond niet zondermeer vrij 
toepasbaar Is en aan de afzet mogelijk extra kosten verbonden zijn. 

5.1.7 Aanbevelingen 

Bij werkzaamheden in de bodem dient rekening te worden gehouden met de veiligheids

maatregelen conform de CROW-132 'werken met verontreinigde grond en grondwater'. 

Het bodemonderzoek Is een momentopname en een indicatie van de kwaliteit van grond en 
grondwater. Het bodemonderzoek heeft over het algemeen een geldigheid van twee tot vijf 
jaar. De exacte geldigheidstermijn is afhankelijk van het bevoegd gezag dat het onderzoek 
beoordeelt. 
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humeus. donker grijsbruin, Edelmanboor 

Veen, mineraalarm, donker roodbruin, 
Edelmanboor 

Veen, zwak zandig, donker roodbruin. 
Edelmanboor 
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Boring: 8002 Boring: B003 

1 

D 

O 

O 

O 

07 O 

Zand, zeer tijn, zwak slltig, zwak 
humeus, lichtbruin, Edelmanboor 

Zand, malig tijn, zwak srltig. zwak 
humeus, reutraaigrijs, Edelmanboor 

Zand, malig lijn, zwak siliig, zwak 
humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor 

Zand, matig lijn, malig siltig, zwak 
humeus. donkergrijs, Edelmanboor 

Veen. mireraalarm. donkerbruin. 
Edelmanboor 

Zand, maiig lijn. matig siliig, zwak 
humeus, neutraalgrijs. Edelmanboor 

1 

n 

o 

o 

o 

Zand, matig lijn, zwak siliig, zwak 
humeus. neutraalbruin, Edelmanboor 

Zand, malig lijn, matig siltig, zwak 
humeus, neutraalgrijs, Edelmanboor 

Veen, zwak zandig, donkerbruin. 
Edelmanboor 

Veen, mineraalarm, laagjes zand, 
donkertiruin, Edelmanboor 

Veen, mineraalarm, bruinrood, 
Edelmanboor 

Boring: B004 Boring: B005 

1 

D 

03 Q 

06 O 

D 

Zand. malig iijn. zwak siliig. zwak 
humeus, lichtbruin, Edelmanboor 

Zand, matig fijn. malig siltiq. zwak 
humeus, neutraalgrijs. Edelmanboor 

Veen, mineraalarm, donker roodbruin, 
Edelmanboor 

Zand, matig lijn. matig siltig, zwak 
humeus, zwak schelphoudend, 
neutraalgrijs. Edelmanboor 

Projectnaam 

Projectnummer 

Opdrachtgever 

Datum 

OA 

D 

Havendreeft te Heemstede 

130945 

Huib Bakker Bouw Ontwikkeling 

Zand, matig tijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen aardewerk, lichtbruin. 
Edelmanboor 

Zand. matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, neutraalgrijs, Edelmanboor 

Veen, sterk zandig, donkerbruin, 
Edelmanboor 

Veen, mineraalarm, bruinrood, 
Edelmanboor 

Schaa l ; 1 : 50 

getekend volgens NEN 5104 



Boring: B006a Boring: B007 

Q 

0 4 » O 

Zand, matig fijn. zwak siltiq. zwak 
humeus. lichtbruin. Edelmanboor 

Zand. matig lijn. malig siliig. zwak 
humeus. neutraal grijsbruin, Edelmanboor 

Zand. matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, zwak veenhoudend, neutraal 
bruingrijs, Edelmanboor 

Slagneert op harde laag 

-300-

s i 11 

oi O 

06 O 

Zand, matig tijn, zwak siliig. zwak 
humeus, lichtbruin, Edelmanboor 

Zand, matig fijn, malig siliig. zwak 
humeus, licht grijsbruin, Edelmanboor 

Zand, malig tijn, maiig siliig, zwak 
humeus. neutraalgrijs. Edelmanboor 

Zand. uiterst tijn, maiig siltig. matig 
veenhoudend. neutraaibruin, 
Edelmanboor 

Veen, mineraalarm, donkerbruin. 
Edelmanboor 

Zand, matig fijn, matig siliig. zwak 
humeus. neutraalgrijs. Edelmanboor 

Boring: B008 Boring: B009 

OA 

Zand, matig grot. zwak siliig, zwak 
humeus, lichiwit, Edelmanboor 

Zand, matig tijn, zwak siliig, zwak 
humeus, sporen grind, neutraabruin, 
Edelmanboor 

Zand. malig lijn, matig siKig. zwak 
humeus, sporen aardewerk, 
neutraalgrijs, Edelmanboor 

Zand. maiig fijn, zwak siltig. zwak 
humeus, zwak veenhoudend, donker 
grijsbruin, Edelmanboor 

Veen. mineraalarm, bruinrood. 
Edelmanboor 

OA. 

19 14 O 

6 O 

Zand, matig lijn, zwak siltiq, zwak 
humeus, sporen baksteen, neutraalbruin, 
Edelmanboor 

Veen. sterk zandig, donkerbruin. 
Edelmanboor 

Zand, matig fijn, malig siltig. zwak 
humeus. neutraal bruingrijs, Edelmanboor 

Veen, mineraalarm, bruinrood. Horst 
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Boring: B010 Boring: B011 

D 

D 

03 O 

04 Q A 

06 D 

Zand, matig lijn. zwak siltiq. zwak 
humeus, lichtbruin, Edelmanboor 

Zand, matig lijn, matig siltig. zwak 
humeus. neutraalgrijs. Edelmanboor 

Zand. matig lijn, zwak siltig, zwak 
humeus. zwak veenhoudend, speren 
aardewerk, donkerbruin, Edelmanboor 

Veen, mineraalarm, Edelmanboor 

Zand, matiq lijn, malig siltig. zwak 
humeus, neutraalgrijs, Edelmanboor 

y.-.v. 

a 
oi O 

02 D 

03 O 

04 o 

Zand, matig lijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, Edelmanboor 

Zand, matig fijn, matiq siltiq, zwak 
humeus, zwak gleyhoudend. 
neutraaibruin, Edelmanboor 

Zand, matiq lijn, malig siltiq, zwak 
humeus, matig gleyhoudend, 
neutraalgrijs, Edelmanboor 

Zand, matig lijn, matig siltig. zwak 
humeus. matig veenhoudend, 
donkergrijs. Edelmanboor 

Veen, mineraalarm, donker roodbruin, 
Edelmanboor 

Boring: B012 Boring: B013 

D 

0 3 « > O 

04 O 

ü 

Zand, matig fijn, zwak siliig, zwak 
humeus, neulraaibruin, Edelmanboor 

Zand, matig fijn, maiig siliig. zwak 
humeus, neutraalgrijs, Edelmanboor 

Zand, matig fijn, matig siltig. zwak 
humeus, matig veenhoudend. neutraal 
bruingrijs. Edelmanboor 

Veen, mineraalarm. donkerbruin, 
Edelmanboor 

Zand. malig fijn, malig siliig. zwak 
humeus, neutraalgrijs, Edelmanboor 

02 Q 

O 

06 O 

Zand, malig fijn, malig siliig. zwak 
humeus, neulraaibruin. Edelmanboor 

Zand. malig fijn, matig siltig. zwak 
humeus. neutraalgrijs, Edelmanboor 

Veen, mineraalarm, donkerbruin. 
Edelmanboor 
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Boring: B014 Boring: B014A 

O 

O 

O 

D 

O 

Zand, malig lijn, zwak siliig. matig 
humeus. matig wotlelhoudend, 
donkerbruin. Edelmanboor 

Zand. matiq fijn, zwak siltiq, zwak 
humeus, neulraaibruin, Edelmanboor 

Geen monster harde laag 

Veen, zwak zandig, donkerbruin, 
Edelmanboor 

Zand. maiiq fijn. zwak siltiq, malig 
humeus. matiq wonelhoudend. 
donkerbruin. Edelmanboor 

Zand. zeer fijn, matiq siliig, zwak 
humeus. zwak qleyhoudend. 
neutraalgrijs, Edelmanboor 

Edelmanboor, harde laag geen monster 

Zand, zeer lijn, matig siliig, zwak 
humeus, zwak qleyhoudend. 
neutraalgrijs. Guts 

Zand. zeer fijn, matig siltig. zwak 
humeus. zwak veenhoudend. 
neutraalgrijs, Guts 

Boring: C001 Boring: C002 

8 

o 

03 O 

Zand, matiq lijn, zwak siltiq. zwak 
humeus. lichtbruin, Edelmanboor 

Zand, matiq lijn. zwak siliig. matig 
humeus. neutraalbruin. Edelmanboor 

Zand, matig fijn. zwak siliig. matig 
humeus. donkerbruin. Edelmanboor 

01 O 

02 Q 

03 O A 

los 

O 

O 

06 O 

Zand, matig fijn. zwak sittiq. zwak 
humeus. lichtbruin, Edelmanboor 

Zand. matig fijn, zwak siliig, zwak 
humeus, neutraal bruingrijs, Edelmanboor 

Zand. matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig plaslichoudend, donker 
bruingrijs. Edelmanboor 

Zand, matig fijn, matiq siHiq. zwak 
humeus. reutraalgnjs. Edelmanboor 

Zand. matiq tijn, maüg siltig, zwak 
humeus. matiq veenhoudend, neutraal 
bruingrijs, Edelmanboor 

Veen, mineraalarm, donkerbruin, 
Edelmanboor 
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Boring: C003 Boring: C004 

01 O 

02 O 

03 O 

Zand. matig lijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig scheiphouderd, zwak 
belonhoudend. neutraabruin. 
Edelmanboor 

Klei, sterk zandig, matig humeus, zwak 
veenhoudend, donker bruingrijs, 
Edelmanboor 

Veen. zwak zandig, donker grijsbruin, 
Edelmanboor 

a 

o 

03 

a 04 

Zand. maiig lijn, matiq siltiq. zwak 
humeus, zwak belonhoudend, sporen 
schelpen, neutraalbruin, Edelmanboor 

Edelmanboor, KLEI? 

Veen, mineraalarm, donkerbruin. 
Edelmanboor 

Boring: C005 Boring: C006 

oi O 

02 O A 

03 Q 

Zand, matig fijn, zwak siliig, zwak 
humeus, sporen wortels, neulraaibruin. 
Edelmanboor 

Zand, matig fijn, zwak siliig, zwak 
humeus, zwak grindiq. sporen baksteen, 
neutraalgrijs. Edelmanboor 

Zand, malig lijn, zwak siliig, zwak 
humeus, donkergrijs. Edeimanboor 

oi O 

02 O A 

03 O 

Zand. matig fijn, zwak siliig, zwak 
humeus, sporen wortels, Itchlbruin, 
Edelmanboor 

Zand. matiq fijn, zwak siliig, zwak 
humeus, zwak grindiq. sporen baksteen, 
neutraalgrijs, Edelmanboor 

Zand, maiig fijn, zwak siltiq, zwak 
humeus, donkergrijs, Edeimanboor 
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Boring: C007 Boring: C008 

-150-

i 
o 
o 
o 

04 O 

Zand, matiq lijn, zwak siltig, zwak 
•» humeus, lichtbruin, Edelmanboor 

.50 Volledig beton, Ramguts 

Zand, matig lijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, neutraal 
grijsbruin, Guts 

Veen, mineraalarm, donkerbruin. Guts 

8 • -15 

02 O A 

03 O 

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak baksteenhoudend, 
neutraalbruin, Ramguts 

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sterk baksteen houdend, zwak 
sintelhoudend, zwak zandhoudend, 
Ramguts 

Zand, matig fijn. zwak siltig, matig 
humeus, matig veenhoudend, 
donkerbruin, Ramguts 

Boring: C009 Boring: 0010 

•50-

Zand, matig lijn, zwak slltig, zwak 
humeus, sporen baksteen, neutraaibruin, 
Ramguts 

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak baksteenhoudend, zwak 
belonhoudend, neutraalbruin, Ramguts 

Sterk baksteenhoudend, zwak 
zandhoudend, Ramguts 

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, Ramguts 

Veen. mineraalarm, donkerbmin, 
Ramguts 

Zand, matig fijn, zwak slltig, matig 
humeus, neutraal grijsbruin, Edelmanboor 

Veen, mineraalarm, donkerbruin, 
03 O Edelmanboor 
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Boring: C011 Boring: C012 

3 i 

n •» 
o 
OA-so 

Zand, matfa «in, zwak siliig, zwak 
humeus. zwak wortelhoudend, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor 

Volledig sintels, Ramguts 

Zand, matig lijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak veenhoudend, 
neutraalbruin, Edelmanboor 

Veen, mineraalarm, donker roodbruin 
Edelmanboor 

Zand, matig lijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig wortelhoudend, lichtbruin, 
Edelmanboor 

Zand, matig lijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak belonhoudend, 
donkerbruin, Edelmanboor 

Zand, matg lijn, matig siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, Edelmanboor 

Veen, mineraalarm, donker roodbruin, 
Edelmanboor 

Boring: C013 
Boring: C014 

lo i 

02 

8 
OA 

O 

O 

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraaibruin, Edelmanbo 

•so Volledig sintels, Ramguts 

Zand, matig fijn, zwak siliig, zwak 
humeus, donker grijsbruin, Edelmanboor 

Veen, mineraalarm, donker roodbruin, 
Edelmanboor 

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraalbailn, Edelmanboor 

O * -so Volledig sintels, Ramguts 

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, neutraalgrfc, Edelmanboor 

Zand, matig fijn, zwak sWg, zwak 
humeus, matig veenhoudend, neutraal 
bruingrijs. Edelmanboor 
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Boring: C015 Boring: C016 

a 

OA. 

Zand, malig fijn, zwak siliig, zwak 
humeus, sporen baksleen, sporen grind, 
neutraalbruin. Edelmanboor 

Veen, mineraalarm, Edelmanboor 

Zand, malig lijn, zwak siltig. matig 
ö A humeus, zwak baksleenhoudend, 

•« neulraaibruin, Edeimanboor 

Zand, matig iijn, zwak siliig, zwak 
.7 0 humeus, sporen baksleen, lichtgrijs, 
-eo Edeimanboor 

2 keer gestagneerd 

04 -Q 

Boring: C017 Boring: C018 

ïï 

O 

O 

ïtC4 O 

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus. lichtbruin, Edeimanboor 

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraalgrijs, Edelmanboor 

Veen. slerk zandig, donkerbruin, 
Edelmanboor 

Zand, matig fijn, zwak siliig, zwak 
humeus, donkergrijs, Edelmanboor 

Veen, mineraalarm, bruinrood, Horst 

Zand, malig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, lichlgrijs, Zuigerboor 

O A 

2 O A 

Slerk baksleenhoudend. malig 
zandhoudend, donkerbruin, Edelmanboor 

Zand, malig fijn, zwak siliig. malig 
humeus, slerk baksleenhoudend. sporen 
grind, donkerbruin, Edelmanboor 

Zand, matig lijn, matig siliig, zwak 
humeus, neulraalgrijs, Edelmanboor 

Veen. zwak kleiig, donkerbruin. 
Edelmanboor 
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Boring: C019 Boring: C020 

Zand, malig lijn, zwak siltig. zwak 
Q humeus, neulraaibruin, Edelmanboor 

-40 

Zand, matig fijn. malig siliig. matig 
• Q humeus, sporen roest, donkerbruin, 

B 0 Edelmanboor 

-Q Zand, matig lijn, matig siltig, zwak 
• 1 M humeus, neutraalgrijs, Edelmanboor 

Veen, zwak kleiïg. donkerbruin. Guls 

r - i * Sterk baksteenhoudend, malig 
zandhoudend, zwak grindhoudend. 

so donkerbruin, Kernboor 

Zand, matig fijn, matig siliig, matig 
humeus. sporen baksteen, donkerbruin. 
Edeimanboor 

- I X 

Zand, maiig lijn, zwak siliig, malig 
i-i humeus, donkerbruin, Edelmanboor 

Boring: C021 Boring: C022 

Zand, maiig lijn. matig siHiq, malig 
humeus, matig grindhoudend. sporen 
wortels, donkerbruin. Edelmanboor 

Zand. maiig lijn, malig siliig, malig 
humeus, zwak grindhoudend, zwak 
wortelhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor 

O A 

= 3 O 

Q 

Kernboor 

Zand, malig lijn, zwak siliig. matig 
humeus, malig baksteenhoudend, zwak 
grindhoudend, sporen sintels, 
donkerbruin. Edelmanboor 

Zand, matig lijn, matig siliig. matig 
humeus, donkerbruin, Edelmanboor 

Zand. matig lijn, matig siltig. matig 
humeus, donker zwartgrijs, Edelmanboor 

Veen, zwak kleiïg. bruinrood. Guls 
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Boring: G001 Boring: G002 

Zand, matig lijn, zwak siltig, zwak 
MM1 O humeus, matig schelphoudend, zwak 

betonhoudend, neutraaibruin 
•so 

Klei, sterk zandig, matig humeus, sporen 
veen, donker grijsbruin 

MM1 O 

MM2 

Zand, matig lijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen schelpen, zwak 
betonhoudend, neutraalbruin 

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

Boring: G003 Boring: G004 

MM1 O 

Zand, matig lijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen schelpen, zwak 
betonhoudend, neutraaibruin 

Heipaal 

I M M 1 j - i Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
-ao humeus, sporen schelpen, zwak 
«o betonhoudend, neutraalbruin 
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Boring: G005 Boring: G006 

.Q Zand, matig fijn, zwak siliig, zwak 
-30 humeus, sporen schelpen, zwak 
•« betonhoudend, neutraalbruin 

-50-

Zand, matig Hin, zwak siltig, matig 
MM4 O A humeus, zwak baksteenhoudend, zwak 

^ houthoudend, zwak wortelhoudend, 
neutraalbruin 

Zand, matig lijn, zwak siltig, matig 
MM6 O humeus, zwak kieihoudend, donkerbruin 

Boring: G007 Boring: G008 

WM4 0 A 

MM6 0 

Zand, matig fi]n, zwak siltig, matig 
humeus, zwak baksteenhoudend, zwak 
wortelhoudend, neutraaibruin 

Zand, matig fijn, zwak slltig, matig 
humeus, zwak kieihoudend, donkerbruin 

-too- • -

MMSOA 

MMSO 

Zand, matig fiin, zwak siltig, matig 
humeus, matig baksteenhoudend, matig 
betonhoudend, zwak houthoudend, zwak 
aardewerkhoudend, neutraalbruin, 
Asbest AVM2 

Zand, matig tlfn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak kieihoudend, donkerbruin 
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Boring: S001 Boring: S002 

_ -260 

11 C A -ro 

-250-

Slib, sporen plastic, sterk 
sdielphoudend, donkerbruin, Zuigerboor 

Zand, matig UK zwak siltig, zwak 
humeus, sporen schelpen, neutraalgrijs, 
Zuigerboor 

fl.* _ Slib, sporen plastic, donkertiruin, 
' 3 2 ° Zuigerboor 

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
O humeus, sporen schelpen, neutraalgrijs, 

Zuigerboor 

Boring: S003 Boring: S004 

-200-

-300-

-350-

-300-

B A ^ Slib, sporen plastic, zwak 
" 3 W schelphoudend, donkerbruin, Zuigerboor 

Zand, matig lijn, zwak slltig, zwak 
O humeus, sporen schelpen, neutraalgrijs, 

Zuigerboor 

SA Slib, sparen plastic, zwak 
schelphoudend, donkerbruin, Zuigerboor 

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen schelpen, neutraalgrijs, 
Zuigeiboor 
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Boring: S005 Boring: S006 

-50 

-100-

-150-

-200-

-250-

-300-

-50 

-150-

-200-

-250-
1 - O A - r a SBb, spoten plastic, zwak 

sdielphoudend, donkerbmin, Zuigerboor 

Zand, malig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen schelpen, neutraalgrijs, 
Zuigerboor 

Zuigerboor, Water 

•OA Slib, sporen plastic, donkerzwart, 
• ^ 9 0 Zuigerboor 

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
O humeus, neutraal grijsbruin, Zuigerboor 
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Legenda (con fo rm NEN 5104) 

grind 

Grind, siltig > O O O O O ( 
O O O O O O 

0 O O O O O 
1 O O O O O c 

0 / . 
n . 

> O O O O o c 
0 O O O O O 
> O O O O O c 

u u u u u u 
I O O O O o < 
O O O O O 0 

r \ j u u u CT • 
0 O O O O c 
1 O O O O o 

zand 

veen 

Z Zand, kleiïg 

4. 

1 

Zand, zwak siltig 
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Bijlage 3.1 Analyserapporten grond 

Laboratorium : ALcontrol 
Certificaatnr(s). : 11877072, 11877529, 
11877590 
Aantal pagina's: 31 



ALcontrol Laboratories ALcontrol B.V. 
Steenhouwerstraat 15 • 3194 AG Rotterdam 
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 • Fax: +31 (0)10 416 30 34 
www.alcontrol.nl 

Analyserapport 

BK Bodem BV 

M.E. van Alphen 

Postbus 264 

1970 AG IJMUIDEN 
Blad 1 van 9 

Uw projectnaam 
Uw projectnummer 
ALcontrol rapportnummer 

Rotterdam, 03-04-2013 

Havendreef te Heemstede 
130945 
11877072, versienummer: 1 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 130945. 
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend 
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project 
zijn overgenomen in dit analyserapport. 

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door 
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). 

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 9 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger 
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen 
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. 

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere 
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u 
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support. 

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn. 

Hoogachtend, 

van Duin 
Laboratory Manager 

Si 
IESIBI 
RvA II 

ALCONTROL a v i S GEACCREDfTEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025 2005 ONDER NR. L 029 



ALcontrol Laboratories 

BK Bodem BV 

M.E. van Alphen Analyserapport 
Blad 2 van 9 

Projectnaam 
Projectnummer 
Rapportnummer 

Havendreef te Heemstede 

130945 

11877072 " 1 

Orderdatum 27-03-2013 
Startdatum 27-03-2013 
Rapportagedatum 03-04-2013 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

001 Grond (AS3000) A006-04 A006-04 A006 (100-150) 
002 Grond (AS3000) AMI AMI A001 (5-50) A007 (4-50) 
003 Grond (AS3000) AM2 AM2 A002 (15-50) A003 (0-50) A005 (7-50) A004 (0-50) A006 (0-50) 
004 Grond (AS3000) A001-3 (70-100) 

A n a l y s e Eenheid Q 001 002 003 004 

droge stof gew.-% S 76.9 92.1 89.0 73.6 

gewicht artefacten 9 s <1 <1 <1 <1 

aard van de artefacten g s geen geen geen geen 

organische stof (gloeiverlies) % vd DS s 3.9 1.4 2.5 

organische stof (gloeiverlies) % vd DS s 6.8 

KORRELGROOTTEVERDELING 

lutum (bodem) % vd DS s 1.7 1.2 4.0 

METALEN 

barium mg/kgds s 28 <20 <20 

cadmium mg/kgds s <0.2 <0.2 <0.2 

kobalt mg/kgds s 6.4 3 3 2 5 

koper mg/kgds s 25 9.2 9.6 

kwik mg/kgds s 0.32 0.13 0.10 

lood mg/kgds s 62 29 34 

molybdeen mg/kgds s <0.5 <0.5 <0.5 

nikkel mg/kgds s 8.1 5 6 5.7 

zink mg/kgds s 37 30 42 

VLUCHTIGE AROMATEN 

benzeen mg/kgds s <0.05 

tolueen mg/kgds s <0.05 

ethylbenzeen mg/kgds s <0.05 

o-xyleen mg/kgds s <0.05 

p- en m-xyleen mg/kgds s <0.1 

xylenen (0.7 factor) mg/kgds s 0.105 " 

totaal BTEX (0.7 factor) mg/kgds s 0.21 " 

naftaleen mg/kgds s <0.1 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

naftaleen mg/kgds s <0.01 0.02 0.04 

fenantreen mg/kgds s 0.02 0.49 0.46 

antraceen mg/kgds s <0.01 0.10 0.10 

fluoranteen mg/kgds s 0.05 0.89 0.83 

benzo(a)antraceen mg/kgds s 0.05 0.33 0 39 

chryseen mg/kgds s 0.05 0.29 0.36 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds s 0.05 0.18 0 2 2 

benzo(a)pyreen mg/kgds s 0.03 0.33 0.42 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds s 0.10 0.24 0.27 

indeno(1 l2,3-cd)pyreen mg/kgds s 0,09 0.23 0.27 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. 

Paraaf: 

RvAlC/fl 
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<fe ALcontrol Laboratories 

BK Bodem BV 
M.E. van Alphen Analyserapport 

Blad 3 van 9 

Projectnaam 
Projectnummer 
Rapportnummer 

Havendreef te Heemstede 

130945 

11877072 " 1 

Orderdatum 27-03-2013 
Startdatum 27-03-2013 
Rapportagedatum 03-04-2013 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

001 Grond (AS3000) A006-04 A006-04 A006 (100-150) 
002 Grond (AS3000) AMI AMI A001 (5-50) A007 (4-50) 
003 Grond (AS3000) AM2 AM2 A002 (15-50) A003 (0-50) A005 (7-50) A004 (0-50) A006 (0-50) 
004 Grond (AS3000) A001-3 (70-100) 

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 

pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds s 0.50 " 3.1 " 3.4 " 
(0.7 factor) 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 pg/kgds s <1 <1 <1 

PCB 52 pg/kgds s <1 <1 <1 

PCB 101 MQ/kgds s 2.3 <1 <1 

PCB 118 (jg/kgds s 3.5 <1 <1 
PCB 138 pg/kgds s 4.7 <1 <1 

PCB 153 pg/kgds s 4.8 <1 <1 
PCB 180 pg/kgds s 6.6 <1 <1 
som PCB (7) (0.7 factor) pg/kgds s 23 " 4.9 " 4.9 " 

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kgds <5 <5 <5 <5 
fractie C12-C22 mg/kgds <5 14 25 14 
fractie C22 - C30 mg/kgds <5 9 9 7 
fractie C30 - C40 mg/kgds <5 <5 6 <5 
totaal olie C10-C40 mg/kgds s <20 20 40 20 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. 

Paraaf: 
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(fe ALcontrol Laboratories 

BK Bodem BV 

M.E. van Alphen Analyserapport 
Blad 4 van 9 

Projectnaam 
Projectnummer 
Rapportnummer 

Havendreef te Heemstede 

130945 

11877072 " 1 

Orderdatum 27-03-2013 
Startdatum 27-03-2013 
Rapportagedatum 03-04-2013 

Monster beschrijvingen 

001 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 

002 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 

003 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 

004 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 

Voetnoten 

De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000 

QL 

Paraaf: 
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ALcontrol Laboratories 

BK Bodem BV 

M E. van Alphen Analyserapport 
Blad 5 van 9 

Projectnaam 
Prcjectnummer 

Rapportnummer 

Havendreef te Heemstede 

130945 

11877072 - 1 

Orderdatum 27-03-2013 
Startdatum 27-03-2013 
Rapportagedatum 03-04-2013 

A n a l y s e M o n s t e r s o o r t Re la t i e t o t n o r m 

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, Grond (AS3000): conform AS3010-2 

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709 

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem 

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010 

lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4 

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting 
conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6951, meting 
conform ISO 22036). 

cadmium Grond (AS3000) Idem 

kobalt Grond (AS3000) Idem 

koper Grond (AS3000) Idem 

kwik Grond (AS3000) Conform AS 3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, 
meting conform NEN-ISO 16772) 

lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting 
conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961. meting 
conform ISO 22036). 

molybdeen Grond (AS3000) Idem 

nikkel Grond (AS3000) Idem 

zink Grond (AS3000) Idem 

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6 

fenantreen Grond (AS3000) Idem 

antraceen Grond (AS3000) Idem 

fluoranteen Grond (AS3000) Idem 

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem 

chryseen Grond (AS3000) Idem 

benzo(k}nuoranteen Grond (AS3000) Idem 

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem 

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem 

indeno(1,2 13-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem 

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 Grond (AS3000) Idem 
factor) 

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8 

PCB 52 Grond (AS3000) Idem 

PCB 101 Grond (AS3000) Idem 

PCB 118 Grond (AS3000) Idem 

PCB 138 Grond (AS3000) Idem 

PCB 153 Grond (AS3000) Idem 

PCB 180 Grond (AS3000) Idem 

som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem 

totaal olie C 1 0 - C 4 0 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703 

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Conform AS3010-3, gelijkwaardig aan NEN 5754. 

benzeen Grond (AS3000) Conform AS3030-1 

tolueen Grond (AS3000) Idem 

ethylbenzeen Grond (AS3000) Idem 

o-xyleen Grond (AS3000) Idem 

p- en m-xyleen Grond (AS3000) Idem 

xylenen (0.7 factor) Grond (AS3C00) Idem 

naftaleen Grond (AS3000) Idem 

M o n s t e r B a r c o d e A a n l e v e r i n g M o n s t e r n a m e V e r p a k k i n g 

0 0 1 Y 4 0 0 8 1 3 1 26 -03 -2013 26 -03 -2013 A L C 2 0 1 

a 
IBTDf 
RvA I Dill 

Paraaf: 
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(fe ALcontrol Laboratories 

BK Bodem BV 
M.E. van Alphen Analyserapport 

Blad 6 van 9 

Projectnaam 

Projectnummer 

Rapportnummer 

Havendreef te Heemstede 

130945 

11877072 " 1 

Orderdatum 27-03-2013 
Startdatum 27-03-2013 
Rapportagedatum 03-04-2013 

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 

002 Y4262495 26-03-2013 26-03-2013 ALC201 
002 Y4262553 26-03-2013 26-03-2013 ALC201 
003 Y4262425 26-03-2013 26-03-2013 ALC201 
003 Y4262564 26-03-2013 26-03-2013 ALC201 
003 Y4263053 26-03-2013 26-03-2013 ALC201 
003 Y4263062 26-03-2013 26-03-2013 ALC201 
003 Y4263070 26-03-2013 26-03-2013 ALC201 
004 L2115455 26-03-2013 26-03-2013 ALC211 

Paraaf: 

QL 
RvA UZI 
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ALcontrol Laboratories 

BK Bodem BV 

M.E. van Alphen Analyserapport 
Blad 7 van 9 

Projectnaam 

Projectnummer 

Rapportnummer 

Havendreef te Heemstede 

130945 

11877072 " 1 

Orderdatum 27-03-2013 
Startdatum 27-03-2013 
Rapportagedatum 03-04-2013 

Monsternummer: 
Monster beschrijvingen 

002 
AM1AM1 A001 (5-50) A007 (4-50) 

Karakterisering naar alkaantraject 

benzine C9-C14 
kerosine en petroleum C10-C16 
diesel en gasolie C10-C28 

motorolie C20-C36 
stookolie C10-C36 

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard. 

0.12 

0.09 

0.08 

0.03 

0.4 
Cl 0 = 0.4 min. 

C12= 0.6 min. 

0.9 1.3 
C22=1 min. 

C30= 1.2 min. 

1.3 
C40 = 1.5 min. 

Paraaf: 
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<fe ALcontrol Laboratories 

BK Bodem BV 

M.E. van Alphen Analyserapport 
Blad 8 van 9 

Projectnaam 
Projectnummer 

Rapportnummer 

Havendreef te Heemstede 

130945 

11877072 " 1 

Orderdatum 27-03-2013 
Startdatum 27-03-2013 
Rapportagedatum 03-04-2013 

Monsternummer: 

Monster beschrijvingen 

003 

AM2AM2 A002 (15-50) A003 (0-50) A005 (7-50) A004 (0-50) A006 (0-50) 

Karakterisering naar alkaantraject 

benzine C9-C14 
kerosine en petroleum C10-C16 
diesel en gasolie C10-C28 
motorolie C20-C36 
stookolie C10-C36 

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard. 

0.12 

0.09 

0.06 

0.03 

0.4 
Cl 0 = 0.4 min. 

Cl 2 = 0.6 min. 

0.9 1.3 
C22=1 rnin. C40 = 1.5tnin. 

C30 = 1.2min. 

Paraaf: 

QL 
IISIM 
MIO 
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(fe ALcontrol Laboratories 

BK Bodem BV 

M.E. van Alphen 

Blad 9 van 9 

Analyserapport 

Projectnaam 

Projectnummer 

Rapportnummer 

Havendreef te Heemstede 

130945 

11877072 - 1 

Orderdatum 27-03-2013 

Startdatum 27-03-2013 

Rapportagedatum 03-04-2013 

Monsternummer: 
Monster beschrijvingen 

004 
A001-3 (70-100) 

Karakterisering naar alkaantraject 

benzine C9-C14 
kerosine en petroleum C10-C16 
diesel en gasolie C10-C28 
motorolie C20-C36 
stookolie C10-C36 

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard. 

0.12 

0.09 

0.06 

0.03 

0.4 
C10 = 0.4min. C22=1min. C40=1.5tnin 

Cl 2 =0.6 min. C30 = 1.2 min. 

1.8 

Paraaf: 

QL ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLASORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005ONDER NR. L02B i*8 
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ALcontrol Laboratories J Ü T 0 ' ^ . 
Steenhouwerstraat 15 • 3194 AG Rotterdam Tel.: +31 (0)10 231 47 00 • Fax: +31 (0)10 416 30 34 
www.alcontrol.nl 

Ana lyse rappor t 

BK Bodem BV 

M.E. van Alphen 

Postbus 264 
1970 AG IJMUIDEN Blad 1 van 12 

Uw projectnaam : Havendreef te Heemstede 
Uw projectnummer : 130945 
ALcontrol rapportnummer : 11877529, versienummer: 1 

Rotterdam, 08-04-2013 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 130945. 
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend 
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voorde monsters en het project 
zijn overgenomen in dit analyserapport. 

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door 
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). 

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 12 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger 
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen 
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. 

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere 
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u 
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support. 

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn. 

Hoogachtend, 

van Duin 
Laboratory Manager 

^ ^ j ^ ^ ALCONTROL B V IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISOTEC 17025:2005 ONDER NR L OiB ' ^ V ^ 
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(fe ALcontrol Laboratories 

BK Bodem BV 

M.E. van Alphen Analyserapport 
Blad 2 van 12 

Projectnaam 

Projectnummer 

Rapportnummer 

Havendreef te Heemstede 

130945 

11877529 - 1 

Orderdatum 28-03-2013 
Startdatum 28-03-2013 
Rapportagedatum 08-04-2013 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

001 Grond (AS3000) B006a-04 B006a-04 B006a (140-200) 
002 Grond (AS3000) B012-03 B012-03 B012 (100-150) 
003 Grond (AS3000) BM1 BM1 B001 (7-50) B002 (7-50) B004 (7-50) B006a (7-60) B005 (7-50) B003 (7-50) 
004 Grond (AS3000) BM2 BM2 B007 (7-50) B010 (7-50) B012 (7-50) B011 (4-50) B013 (0-50) B009 (7-50) B008 (20-70) 
005 Grond (AS3000) BM3 BM3 B002 (350-400) B004 (370-420) B007 (350-400) B010 (350-400) B012 (350-400) 

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005 

droge stof gew.-% S 78.6 78.3 93.9 93.0 76.4 

gewicht artefacten g S <1 <1 <1 <1 <1 

aard van de artefacten g S geen geen geen geen geen 

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.5 1.4 

organische stof (gloeiverlies) % vd DS s 0.8 0.7 •=0.5 

KORRELGROOI IkVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS s 1.6 1.5 12 

METALEN 
barium mg/kgds S <20 <20 <20 
cadmium mg/kgds S <0.2 <0.2 <:0.2 
kobalt mg/kgds S 2.0 2.6 <1.5 

koper mg/kgds S 5.8 7.8 <5 

kwik mg/kgds S 0.06 0.09 <0.05 

lood mg/kgds S 15 22 <10 
molybdeen mg/kgds S <0.5 <0.5 <0.5 

nikkei mg/kgds S 4.6 5.7 4.9 
zink mg/kgds S 21 22 <20 

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen mg/kgds S <0.05 <0.05 

tolueen mg/kgds S <0.05 <0.05 

ethylbenzeen mg/kgds S <0.05 <0.05 

o-xyleen mg/kgds S <0.05 <0.05 

p- en m-xyleen mg/kgds S <0.1 <0.1 
xylenen (0.7 factor) mg/kgds S 0.105 1 1 0.105 " 

totaal BTEX (0.7 factor) mg/kgds S 0.21 " 0.21 " 
naftaleen mg/kgds S <0.1 <0.1 

POLYCYCL/SCH£/1fiOMAnSCHEKOOLW/4TERSroFra\/ 
naftaleen mg/kgds S <0.01 0.01 <0.01 

fenantreen mg/kgds s 0.03 0.03 <0.01 

antraceen mg/kgds s 0.01 <0.01 <0.01 
fluoranteen mg/kgds s 0.09 0.08 <0.01 

benzo(a)antraceen mg/kgds s 0.06 0.06 <0.01 
chryseen mg/kgds s 0.05 0.05 <0.01 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds s 0.04 0.05 <0.01 

benzo(a)pyreen mg/kgds s 0.08 0.08 <0.01 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds s 0.06 0.08 <0.01 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds s 0.05 0.07 <0.01 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. 

Paraaf : 

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L028 

ir^TFIJ A l - 0 H Z E WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOE30 ONDER DE ALCEI.'.ENE VOCRWA/^RDEN GEDEPONEERD SU DE kAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING 
n * i firn HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265255 
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Projectnaam 
Projectnummer 

Rapportnummer 

Havendreef te Heemstede 

130945 

11877529 " 1 

Orderdatum 28-03-2013 
Startdatum 28-03-2013 
Rapportagedatum 08-04-2013 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

001 Grond (AS3000) B006a-04 B006a-04 B006a (140-200) 
002 Grond (AS3000) B012-03 B012-03 B012 (100-150) 
003 Grond (AS3000) BM1 BM1 B001 (7-50) B002 (7-50) B004 (7-50) B006a (7-60) B005 (7-50) B003 (7-50) 
004 Grond (AS3000) BM2 BM2 B007 (7-50) B010 (7-50) B012 (7-50) B011 (4-50) B013 (0-50) B009 (7-50) B008 (20-70) 
005 Grond (AS3000) BM3 BM3 B002 (350-400) B004 (370-420) B007 (350-400) B010 (350-400) B012 (350-400) 

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005 

pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds s 0.48 " 0.53 " 0.07 v 

(0.7 factor) 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 pg/kgds s <1 <1 <1 
PCB 52 pg/kgds s <1 <1 <1 
PCB 101 pg/kgds s <1 <1 <1 
PCB 118 pg/kgds s <1 <1 <1 
PCB 138 pg/kgds s <1 <1 <1 
PCB 153 pg/kgds s <1 <1 <1 
PCB 180 pg/kgds s <1 <1 <1 
som PCB (7) (0.7 factor) pg/kgds s 4.9 " 4.9 " 4.9 " 

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kgds 20 <5 <5 <5 <5 
fractie C12-C22 mg/kgds 310 220 <5 <5 <5 
fractie C22 - C30 mg/kgds 30 76 <5 7 <5 
fractie C30 - C40 mg/kgds <5 12 <5 <5 <5 
totaal olieC10-C40 mg/kgds s 360 310 <20 <20 <20 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de ASSOOO-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. 

Paraaf: 

QL 
USIEN 
RvA ID 

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITcERD VOLGENS DE DOOR OE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 029 

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD OUDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD 3U DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING 
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265:35 
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Projectnaam 
Projectnummer 
Rapportnummer 

Havendreef te Heemstede 

130945 

11877529 " 1 

Orderdatum 28-03-2013 
Startdatum 28-03-2013 
Rapportagedatum 08-04-2013 

Monster beschrijvingen 

001 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 

002 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 

003 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 

004 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 

005 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 

Voetnoten 

De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000 

Paraaf: 

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLASORATORIA CONFORM ISOflEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 
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Projectnaam 

Projectnummer 

Rapportnummer 

Havendreef te Heemstede 

130945 

11877529 " 1 

Orderdatum 28-03-2013 

Startdatum 28-03-2013 

Rapportagedatum 08-04-2013 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

006 Grond (AS3000) BM4 BM4 B002 (70-100) B005 (90-120) B007 (100-150) B010 (70-100) B011 (100-140) B014A (50-100) 

Analyse Eenheid Q 006 

droge stof gew.-% S 79.6 
gewicht artefacten g s <1 
aard van de artefacten g S geen 

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 0.7 

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS s <1 

METALEN 
barium mg/kgds S <20 
cadmium mg/kgds s <0.2 
kobalt mg/kgds S 1.6 
koper mg/kgds s <5 
kwik mg/kgds s <0.05 
lood mg/kgds S 40 
molybdeen mg/kgds S <0.5 
nikkel mg/kgds s 4.5 
zink mg/kgds S <20 

POLYCYCUSCHEAROWir/SCHEKOOLW/lTERSrOFFEW 
naftaleen mg/kgds s <0.01 
fenantreen mg/kgds S <0.01 
antraceen mg/kgds s <0.01 
fluoranteen mg/kgds S 0.02 
benzo(a)antraceen mg/kgds s <0.01 
chryseen mg/kgds S <0.01 
benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01 
benzo(a)pyreen mg/kgds s 0.01 
benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.01 
indeno(1,2.3-cd)pyreen mg/kgds s <0.01 
pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds S 0.09 " 
(0.7 factor) 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 pg/kgds S <1 
PCB 52 pg/kgds S <1 
PCB 101 pg/kgds S <1 
PCB 118 pg/kgds S <1 
PCB 138 pg/kgds S <1 

PCB 153 pg/kgds s <1 
PCB 180 pg/kgds S <1 
som PCB (7) (0.7 factor) pg/kgds S 4.9 " 

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kgds <5 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de ASSOOO-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. 

Paraaf: 

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 02B 
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Orderdatum 28-03-2013 
Startdatum 28-03-2013 
Rapportagedatum 08-04-2013 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

006 Grond (AS3000) BM4 BM4 B002 (70-100) B005 (90-120) B007 (100-150) B010 (70-100) B011 (100-140) B014A (50-100) 

Analyse Eenheid Q 006 

fractie C12 - C22 
fractie C22 - C30 
fractie C30 - C40 
totaal olieC10-C40 

mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds S 

<5 
<5 
<5 

<20 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de ASSOOO-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. 

Paraaf: 

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELOE CRITERW VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 

Tf^ïFN A l 0 N Z E WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER OE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING 
RVA I DZ9 HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 2 4 K 5 ^ 
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Projectnaam 
Projectnummer 
Rapportnummer 

Havendreef te Heemstede 

130945 

11877529 - 1 

Orderdatum 28-03-2013 
Startdatum 28-03-2013 
Rapportagedatum 08-04-2013 

Monster beschrijvingen 

006 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 

Voetnoten 

De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000 

Paraaf: 

itvAira 

ALCONTROL B.V. tS GEACCREDITEERD VOLGENS OE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTILDE CRITERIA VOOR TESTUABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L02S 

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BU DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRUVING 
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265235 
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Projectnaam 
Projectnummer 
Rapportnummer 

Havendreef te Heemstede 

130945 

11877529 " 1 

Orderdatum 28-03-2013 
Startdatum 28-03-2013 
Rapportagedatum 08-04-2013 

Analyse Monstersoort Relatie tot norm 

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, Grond (AS3000): conform AS3010-2 

gewicht artefacten Grand (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709 

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem 

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Conform AS3010-3, gelijkwaardig aan NEN 5754. 

benzeen Grond (AS3000) Conform AS3030-1 

tolueen Grond (AS3000) Idem 

ethylbenzeen Grond (AS3000) Idem 

o-xyleen Grond (AS3000) Idem 

p- en m-xyleen Grond (AS3000) Idem 

xylenen (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem 

naftaleen Grond (AS3000) Idem 

totaal olieC10-C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703 

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010 

lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4 

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting 
conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting 
conform ISO 22036). 

cadmium Grond (AS3000) Idem 

kobalt Grond (AS3000) Idem 

koper Grond (AS3000) Idem 

kwik Grond (AS3000) Conform AS 3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, Grond (AS3000) 
meting conform NEN-ISO 16772) 

lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting 
conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting 
conform ISO 22036). 

molybdeen Grond (AS3000) Idem 

nikkel Grond (AS3000) Idem 

zink Grond (AS3000) Idem 

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6 

fenantreen Grond (AS3000) Idem 
antraceen Grond (AS3000) Idem 

fluoranteen Grond (AS3000) Idem 

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem 

chryseen Grond (AS3000) Idem 

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem 

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem 
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem 
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem 

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 Grond (AS3000) Idem 
factor) 
PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8 

PCB 52 Grond (AS3000) Idem 

PCB 101 Grond (AS3000) Idem 

PCB 118 Grond (AS3000) Idem 

PCB 138 Grond (AS3000) Idem 

PCB 153 Grond (AS3000) Idem 

PCB 180 Grond (AS3000) Idem 

som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem 

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 

001 Y4262399 27-03-2013 27-03-2013 ALC201 

QL 
IISIIN 
RvA 1028 

Paraaf: 

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DÉ RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO.'IEC 17O25:200S ONDER NR. L 023 
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Projectnummer 
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Orderdatum 28-03-2013 
Startdatum 28-03-2013 
Rapportagedatum 08-04-2013 

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 

002 Y4262598 27-03-2013 27-03-2013 ALC201 
003 Y4007400 27-03-2013 27-03-2013 ALC201 
003 Y4007408 27-03-2013 27-03-2013 ALC201 
003 Y4008127 29-03-2013 28-03-2013 ALC201 
003 Y4262138 28-03-2013 28-03-2013 ALC201 
003 Y4262410 27-03-2013 27-03-2013 ALC201 
003 Y4262496 27-03-2013 27-03-2013 ALC201 
004 Y4000139 27-03-2013 27-03-2013 ALC201 
004 Y4262135 28-03-2013 28-03-2013 ALC201 
004 Y4262197 29-03-2013 28-03-2013 ALC201 
004 Y4262542 27-03-2013 27-03-2013 ALC201 
004 Y4262592 27-03-2013 27-03-2013 ALC201 
004 Y4262597 27-03-2013 27-03-2013 ALC201 
004 Y4262817 27-03-2013 27-03-2013 ALC201 
005 Y4007414 27-03-2013 27-03-2013 ALC201 
005 Y4262402 27-03-2013 27-03-2013 ALC201 
005 Y4262535 27-03-2013 27-03-2013 ALC201 
005 Y4262596 27-03-2013 27-03-2013 ALC201 
005 Y4262599 27-03-2013 27-03-2013 ALC201 
006 Y4262149 28-03-2013 28-03-2013 ALC201 
006 Y4262391 27-03-2013 27-03-2013 ALC201 
006 Y4262392 27-03-2013 27-03-2013 ALC201 
006 Y4262490 27-03-2013 27-03-2013 ALC201 
006 Y4262813 29-03-2013 28-03-2013 ALC201 
006 Y4262814 29-03-2013 27-03-2013 ALC201 

Paraaf: 

ALCONTROL B.V. 1$ GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/iEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 
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Projectnummer 
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Monsternummer: 

Monster beschrijvingen 
001 
B006a-04B006a-04 B006a (140-200) 

Karakterisering naar alkaantraject 

benzine C9-C14 
kerosine en petroleum C10-C16 
diesel en gasolie C10-C28 

motorolie C20-C36 
stookolie C10-C36 

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard. 

0.12 

0.09 

0.06 

0.03 

0.4 
Cl 0=0.4 min. 

Cl 2 = 0.6 min. 
C22 = 1 rnin. 

C30=1.2min. 

1. 
C40= 1.5 rnin. 

Paraaf: 

GL ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO.IEC 17025:2005 ONDER NR. L028 
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Monsternummer: 
Monster beschrijvingen 

002 
B012-03B012-03 B012 (100-150) 

Karakterisering naar alkaantraject 

benzine C9-C14 
kerosine en petroleum C10-C16 
diesel en gasolie C10-C28 

motorolie C20-C36 
stookolie C10-C36 

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard. 

0.12 

0.09 

0.06 

0.03 

0.4 
C10 = 0.4 min. 

Cl 2 =0.6 min. 
C22 = 1 min. 

C30 = 1.2 min. 
C40=1.5min. 

Paraaf: 

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISOfiEC 17025:2005 ONDER NR. L028 
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Projectnummer 
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Orderdatum 28-03-2013 
Startdatum 28-03-2013 
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Monsternummer: 
Monster beschrijvingen 

004 
BM2BM2 B007 (7-50) B010 (7-50) B012 (7-50) B011 (4-50) B013 (0-50) B009 (7-50) B008 
(20-70) 

Karakterisering naar alkaantraject 

benzine C9-C14 
kerosine en petroleum C10-C16 
diesel en gasolie C10-C28 
motorolie C20-C36 
stookolie C10-C36 

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard. 

0.12 

0.09 

0.06 

0.03 

0.4 0.9 
Cl 0 = 0.4 rnin. 

Cl 2 = 0.6 min. 

JU 
1.3 

C22= 1 min. 
C30 = 1.2 rnin. 

1.8 
C40 = 1.5min. 

Paraaf: 
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ALcontrol Laboratories ALcontrol B.V. 
Steenhouwerstraat 15 • 3194 AG Rotterdam 
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 • Fax: +31 (0)10 416 30 34 
www.alcontrol.nl 

Analyserapport 

BK Bodem BV 

M.E. van Alphen 

Postbus 264 

1970 AG IJMUIDEN 
Blad 1 van 10 

Uw projectnaam 
Uw projectnummer 
ALcontrol rapportnummer 

Havendreef te Heemstede 
130945 
11877590, versienummer: 1 

Rotterdam, 05-04-2013 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 130945. 
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend 
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project 
zijn overgenomen in dit analyserapport. 

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door 
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). 

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 10 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger 
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen 
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. 

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere 
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u 
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support. 

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn. 

Hoogachtend, 

an Duin 
Laboratory Manager 

ItSIH 
BlAll 
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M.E. van Alphen Analyserapport 
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Projectnaam 

Projectnummer 

Rapportnummer 

Havendreef te Heemstede 

130945 

11877590 " 1 

Orderdatum 28-03-2013 

Startdatum 28-03-2013 

Rapportagedatum 05-04-2013 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

001 Grond (AS3000) CM3 CM3 C018 (50-100) C019 (7-40) C022 (14-50) C021 (0-50) C020 (50-100) 

002 Grond (AS3000) CM1 CM1 C001 (7-50) C002 (0-30) C006 (0-50) C010 (7-50) C009 (30-60) C007 (7-30) C008 (7-15) 

003 Grond (AS3000) CM2 CM2 C004 (50-70) C014 (50-100) C015 (50-100) C017 (50-90) 

004 Grond (AS3000) CM4 CM4 C001 (100-150) C007 (100-150) C014 (130-150) C009 (90-140) C022 (90-140) C019 (80-100) 

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 

droge stof gew.-% s 87.6 91.0 81.9 80.7 
gewicht artefacten g s <1 <1 <1 <1 
aard van de artefacten g s geen geen geen geen 

organische stof (gloeiverlies) % vd DS s 3.0 1.1 0.6 1.8 

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS s 5.1 2.6 1.7 1.5 

METALEN 
barium mg/kgds s 43 24 <20 <20 
cadmium mg/kgds s <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 
kobalt mg/kgds s 11 2.6 3.2 4.1 
koper mg/kgds s 18 9.8 8.1 13 
kwik mg/kgds s 0.15 0.18 0.11 0.17 
lood mg/kgds s 49 46 26 44 
molybdeen mg/kgds s 0.6 <0.5 <0.5 <0.5 
nikkel mg/kgds s 9.7 5.9 5.8 8.1 
zink mg/kgds s 69 73 20 110 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kgds s 0.03 <0.01 0.01 0.01 
fenantreen mg/kgds s 0.30 0.28 0.04 0.13 
antraceen mg/kgds s 0.15 0.09 0.01 0.04 
fluoranteen mg/kgds s 0.69 0.68 0.05 0.18 
benzo(a)antraceen mg/kgds s 0.35 0.36 0.02 0.10 
chryseen mg/kgds s 0.35 0.33 0.03 0.09 
benzo(k)fluoranteen mg/kgds s 0.26 0.21 0.02 0.07 
benzo(a)pyreen mg/kgds s 0.49 0.40 0.03 0.14 
benzo(ghi)peryleen mg/kgds s 0.38 0.27 0.02 0.09 
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds s 0.34 0.27 0.02 0.08 
pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds s 3.3 " 2.9 " 0.25 " 0.95 " 
(0.7 factor) 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 pg/kgds s <1 <1 <1 <1 
PCB 52 pg/kgds s <1 <1 <1 <1 
PCB 101 pg/kgds s <1 <1 <1 <1 
PCB 118 pg/kgds s <1 <1 <1 <1 
PCB 138 pg/kgds s <1 <1 <1 <1 
PCB 153 pg/kgds s 1.4 2 1 <1 <1 <1 
PCB 180 pg/kgds s <1 <1 <1 <1 
som PCB (7) (0.7 factor) pg/kgds s 5.6 v 4.9 " 4.9 " 4.9 " 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de ASSOOO-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. 
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Projectnaam 
Projectnummer 
Rapportnummer 

Havendreef te Heemstede 

130945 

11877590 ' 1 

Orderdatum 28-03-2013 
Startdatum 28-03-2013 
Rapportagedatum 05-04-2013 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

001 Grond (AS3000) CM3 CM3 C018 (50-100) C019 (7-40) C022 (14-50) C021 (0-50) C020 (50-100) 
002 Grond (AS3000) CM1 CM1 C001 (7-50) C002 (0-30) C006 (0-50) C010 (7-50) C009 (30-60) C007 (7-30) C008 (7-15) 
003 Grond (AS3000) CM2 CM2 C004 (50-70) C014 (50-100) C015 (50-100) C017 (50-90) 
004 Grond (AS3000) CM4 CM4 C001 (100-150) C007 (100-150) C014 (130-150) C009 (90-140) C022 (90-140) C019 (80-100) 

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 
fractie C12-C22 
fractie C22 - C30 
fractie C30 - C40 
totaal olie C10-C40 

mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 

<5 
9 

75 
55 

140 

<5 

6 

19 

13 

40 

<5 

<5 

<5 

6 

<20 

<5 
23 
27 
11 
60 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een O. 
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Projectnaam 
Projectnummer 
Rapportnummer 

Havendreef te Heemstede 

130945 

11877590 " 1 

Orderdatum 28-03-2013 
Startdatum 28-03-2013 
Rapportagedatum 05-04-2013 

Monster beschrijvingen 

001 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 

002 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 

003 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 

004 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 

Voetnoten 

De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000 
Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting. 

Paraaf: 
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Projectnaam 
Projectnummer 

Rapportnummer 

Havendreef te Heemstede 

130945 

11877590 " 1 

Orderdatum 28-03-2013 
Startdatum 28-03-2013 
Rapportagedalum 05-04-2013 

Analyse Monstersoort Relatie tot norm 

droge stof 

gewicht artefacten 

aard van de artefacten 

organische stof (gloeiverlies) 

lutum (bodem) 

barium 

cadmium 

kobalt 

koper 

kwik 

lood 

Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, Grond (AS3000): conform AS3010-2 

Conform AS3000, NEN 5709 

Idem 

Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3Ü10 

Conform AS3010-4 

Conform AS3Ü10-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961. meting 
conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting 

conform ISO 22036). 

Idem 

Idem 

Idem 

Conform AS 3010-5 en conform NEN 5950 (ontsluiting conform NEN 6951, 
meting conform NEN-ISO 16772) 

Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting 
conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting 
conform ISO 22036). 

molybdeen Grond (AS30D0) Idem 

nikkel Grond (AS3000) Idem 

zink Grond (AS3000) Idem 

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6 

fenantreen Grond (AS3000) Idem 

antraceen Grond (AS3000) Idem 

fluoranteen Grond (AS3000) Idem 

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem 

chryseen Grond (AS3000) Idem 

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem 

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem 

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem 

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem 

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 Grond (AS3000) Idem 
factor) 

PCB 28 Grond (AS30C0) Conform AS3010-8 

PCB 52 Grond (AS300D) Idem 

PCB 101 Grond (AS3000) Idem 

PCB 118 Grond (AS3D00) Idem 

PCB 138 Grond (AS3000) Idem 

PCB 153 Grond (AS3000) Idem 

PCB 180 Grond (AS3000) Idem 

som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS30Q0) Idem 

totaal olie C 1 0 - C 4 0 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703 

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 

001 Y4262191 29-03-2013 28-03-2013 ALC201 
001 Y4262192 29-03-2013 28-03-2013 ALC201 
001 Y4262199 29-03-2013 28-03-2013 ALC201 
001 Y4262209 29-03-2013 28-03-2013 ALC201 
001 Y4262413 29-03-2013 28-03-2013 ALC201 
002 Y4008082 26-03-2013 26-03-2013 ALC201 Theoretische monsternamedatum 
002 Y4008133 26-03-2013 26-03-2013 ALC201 Theoretische monsternamedatum 
002 Y4262417 26-03-2013 26-03-2013 ALC201 Theoretische monsternamedatum 

IISIIN 
RvA III 
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Projectnaam 

Projectnummer 

Rapportnummer 

Havendreef te Heemstede 

130945 

11877590 " 1 

Orderdatum 28-03-2013 
Startdatum 28-03-2013 
Rapportagedatum 05-04-2013 

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 

002 Y4262428 26-03-2013 26-03-2013 ALC201 Theoretische monsternamedatum 
002 Y4262557 26-03-2013 26-03-2013 ALC201 Theoretische monsternamedatum 
002 Y4262857 26-03-2013 26-03-2013 ALC201 Theoretische monsternamedatum 
002 Y4263063 26-03-2013 26-03-2013 ALC201 Theoretische monsternamedatum 
003 Y4000461 27-03-2013 27-03-2013 ALC201 
003 Y4007415 27-03-2013 27-03-2013 ALC201 
003 Y4262139 29-03-2013 28-03-2013 ALC201 
003 Y4262555 26-03-2013 26-03-2013 ALC201 Theoretische monsternamedatum 
004 Y4007423 27-03-2013 27-03-2013 ALC201 
004 Y4262195 29-03-2013 28-03-2013 ALC201 
004 Y4262202 29-03-2013 28-03-2013 ALC201 
004 Y4262430 26-03-2013 26-03-2013 ALC201 Theoretische monsternamedatum 
004 Y4262865 26-03-2013 26-03-2013 ALC201 Theoretische monsternamedatum 
004 Y4263057 . 26-03-2013 26-03-2013 ALC201 Theoretische monsternamedatum 

IISIIN 
RvAlD2B 
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Projectnaam 

Projectnummer 
Rapportnummer 

Havendreef te Heemstede 

130945 

11877590 - 1 

Orderdatum 28-03-2013 
Startdatum 28-03-2013 
Rapportagedatum 05-04-2013 

Monsternummer: 
Monster beschrijvingen 

001 
CM3CM3 C018 (50-100) C019 (7-40) C022 (14-50) C021 (0-50) C020 (50-100) 

Karakterisering naar alkaantraject 

benzine C9-C14 

kerosine en petroleum C10-C16 

diesel en gasolie C10-C28 

motorolie C20-C36 

stookolie C10-C36 

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard. 

0.12 

0.09 

0.06 

0.03 

0.4 
Cl 0 = 0.4 min. 

C12= 0.6 min. 
C22 = 1 min. 

1.8 
C40 = 1.5 min. 

C30= 1.2 min. 

Paraaf: 

Qi 
[SUN 
RvA 10 

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO.IEC 17025:2005 ONCER NR. L 023 

Sr 



(fe ALcontrol Laboratories 

BK Bodem BV 
M.E. van Alphen Analyserapport 

Blad 8 van 10 

Projectnaam 
Projectnummer 
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Havendreef te Heemstede 

130945 

11877590 " 1 

Orderdatum 28-03-2013 
Startdatum 28-03-2013 
Rapportagedatum 05-04-2013 

Monsternummer: 
Monster beschrijvingen 

002 

CM1CM1 C001 (7-50) C002 (0-30) C006 (0-50) C010 (7-50) C009 (30-60) C007 (7-30) C008 
(7-15) 

Karakterisering naar alkaantraject 

benzine C9-C14 
kerosine en petroleum C10-C16 
diesel en gasolie C10-C28 
motorolie C20-C36 
stookolie C10-C36 

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard. 

0.12 

0.09 

0.06 

0.03 

0.4 
Cl 0 = 0.4 min. 

C12= 0.6 min. 
C22 = 1 rnin. 

C30= 1.2 min. 

1.8 
C40 = 1.5min. 
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Projectnaam 

Projectnummer 
Rapportnummer 

Havendreef te Heemstede 

130945 

11877590 " 1 

Orderdatum 28-03-2013 
Startdatum 28-03-2013 
Rapportagedatum 05-04-2013 

Monsternummer: 
Monster beschrijvingen 

003 
CM2CM2 C004 (50-70) C014 (50-100) C015 (50-100) C017 (50-90) 

Karakterisering naar alkaantraject 

benzine C9-C14 
kerosine en petroleum C10-C16 
diesel en gasolie Cl 0-C28 
motorolie C20-C36 
stookolie C10-C36 

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard. 

0.12 

0.09 

0.06 

0.03 

0.4 
C10 = 0.4min. 

C12= 0.6 min. 
C22=1min. C40 = 1.5min. 

C30 = 1.2 min. 
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Projectnaam 
Projectnummer 
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Havendreef te Heemstede 

130945 
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Orderdatum 28-03-2013 
Startdatum 28-03-2013 
Rapportagedatum 05-04-2013 

Monsternummer: 

Monster beschrijvingen 

004 
CM4CM4 C001 (100-150) C007 (100-150) C014 (130-150) C009 (90-140) C022 (90-140) C019 
(80-100) 

Karakterisering naar alkaantraject 

benzine C9-C14 
kerosine en petroleum C10-C16 
diesel en gasolie C10-C28 

motorolie C20-C36 
stookolie C10-C36 

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard. 

0.12 

0.09 

0.06 

0.03 

^ ^ ^ ^ ^ 
4 
0.9 

+ 
1.3 0.4 

C10 = 0.4 min. C22 = 1 min. C40 = 1.5 min. 
C12 = 0.6 min. C30=1.2 min. 

1.8 
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(S ALcontrol Laboratories ^ „ ^ 1 . , • 3,94AG R * ^ 
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 • Fax; +31 (0)10 416 30 34 
www.alcontrol.nl 

Ana lyse rappor t 

BK Bodem BV 

M.E. van Alphen 

Postbus 264 
1970 AG IJMUIDEN Blad 1 van 6 

Uw projectnaam : Havendreeft te Heemstede 
Uw projectnummer : 130945 
ALcontrol rapportnummer : 11879291, versienummer: 1 

Rotterdam, 10-04-2013 

Geachte heer/mevrouw. 

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 130945. 
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend 
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project 
zijn overgenomen in dit analyserapport. 

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door 
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). 

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger 
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen 
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. 

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere 
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u 
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support. 

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn. 

Hoogachtend, 

Laboratory Manager 

^ ^ j ^ ^ ALCONTROL B V IS GEACCRECHTEERQ VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISOIEC 17025 20OS ONDER NR L 028 
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Projectnummer 

Rapportnummer 

Analyserapport 

Havendreeft te Heemstede 

130945 

11879291 " 1 

Blad 2 van 6 

Orderdatum 04-04-2013 

Startdatum 04-04-2013 

Rapportagedatum 10-04-2013 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

001 

002 

003 

004 

Grondwater 
(AS3000) 

Grondwater 
(AS3000) 

Grondwater 
(AS3000) 

Grondwater 
(AS3000) 

A006-01-01 A006-01-01 A006 (200-300) 

C015-01-01 C015-01-01 C015(130-230) 

B009-1-01 B009-1-01 8009(200-300) 

C017-1-1 C017-1-1 C017(200-300) 

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 

METALEN 
barium pg/l s <45 45 45 55 
cadmium pg/l s <0.8 <0.8 <0.8 <0.8 
kobalt pg/l s <5 <5 <5 <5 
koper pg/l s <15 <15 <15 <15 
kwik van s <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 
lood pg/l s <15 <15 <15 <15 
molybdeen pg/i s <3.6 <3.6 <3.6 <3.6 
nikkel pg/i s <15 <15 <15 <15 
zink pg/l s <60 <60 <60 <60 

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen pg/i s <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 
tolueen pg/l s 0.66 0.45 1.1 <0.2 
ethylbenzeen pg/i s <0.2 <0.2 0.27 <0.2 
o-xyleen pg/i s 0.23 0.21 0.42 <0.1 
p- en m-xyleen pg/i s 0.54 0.45 0.97 <0.2 
xylenen (0.7 factor) pg/i s 0.77 0.66 1.4 0.21 
styreen pg/l s <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 
naftaleen pg/i s <0.05 <0.05 <0.30 " <0.05 

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan pg/i s <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 
1,2-dichloorethaan pg/l s <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 
1,1-dichlooretheen pg/i s <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 
cis-1,2-dichlooretheen pg/i s <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 
trans-1,2-dichlooretheen pg/i s <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 
som (cis.trans) 1,2- pg/i 0.14 0.14 0.14 0.14 
dichloorethenen (0.7 factor) 
dichloormethaan pg/l s <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 
1,1-dichloorpropaan pg/i s <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 
1,2-d ichloorpropaan pgi s <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 
1,3-dichloorpropaan pg/i s <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 
som dichloorpropanen (0.7 pg/i s 0.53 0.53 0.53 0.53 
factor) 
tetrachlooretheen pg/i s <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 
tetrachloormethaan pg/i s <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 
1,1,1-trichloorethaan pg/i s <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 
1,1,2-trichloorethaan pg/i s <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 
trichlooretheen pg/i s <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de ASSOOO-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. 

Paraaf: 

QL ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAO VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 



ALcontrol Laboratories 

BK Bodem BV 

M.E. van Alphen Analyserapport 
Blad 3 van 6 

Projectnaam 
Projectnummer 
Rapportnummer 

Havendreeft te Heemstede 

130945 

11879291 - 1 

Orderdatum 04-04-2013 
Startdatum 04-04-2013 
Rapportagedatum 10-04-2013 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

001 

002 

003 

004 

Grondwater 
(AS3000) 
Grondwater 
(AS3000) 
Grondwater 
(AS3000) 
Grondwater 
(AS3000) 

A006-01-01 A006-01-01 A006 (200-300) 

C015-01-01 C015-01-01 C015(130-230) 

B009-1-01 B009-1-01 6009(200-300) 

C017-1-1 C017-1-1 0017(200-300) 

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 

chloroform 
vinylchloride 
tribroommethaan 

pg/l 

pg/i 
pg/l 

<0.6 
<0.1 

<0.2 

<0.6 
<0.1 
<0.2 

<0.6 
<0.1 
<0.2 

<0.6 
<0.1 
<0.2 

MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 
fractie C12-C22 
fractie C22 - C30 
fractie C30 - C40 
totaal olie C10-C40 

pg/i 
pg/i 
pg/i 
pg/i 
pg/i 

<25 
<25 
<25 
<25 
<100 

<25 
<25 
<25 
<25 
<100 

<25 
<25 
<25 
<25 

<100 

<25 
<25 
<25 
<25 
<100 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. 

Paraaf: 

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAO VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 

iK lFN A L 0 N Z E WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING 
RVAi I 02B HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265235 SS' 



(fe ALcontrol Laboratories 

BK Bodem BV 
M.E. van Alphen Analyserapport 

Blad 4 van 6 

Projectnaam 

Projectnummer 
Rapportnummer 

Havendreeft te Heemstede 

130945 

11879291 " 1 

Orderdatum 04-04-2013 
Startdatum 04-04-2013 
Rapportagedatum 10-04-2013 

Monster beschrijvingen 

001 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 

002 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 

003 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 

004 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 

Voetnoten 

Verhoogde rapportagegrens i.v.m. storende matrix. 

Paraaf: 

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISOHEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 

IFIIFN A L 0 N Z E WERlCAAKIHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD SU DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING 

RVA l DZfl H W J D E L S a E G l s " r E F , : K V K ROTTERDAM 24265235 



(fe ALcontrol Laboratories 

BK Bodem BV Blad 5 van 6 

M.E. van Alphen Analyserapport 

Projectnaam Havendreeft te Heemstede Orderdatum 04-04-2013 

Projectnummer 130945 Startdatum 04-04-2013 

Rapportnummer 11879291 - 1 Rapportagedatum 10-04-2013 

Analyse Monstersoort Relatie tot norm 

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO 
11885) 

cadmium Grondwater (AS3Q00) Idem 

kobalt Grondwater (AS3000) Idem 

koper Grondwater (AS3000) Idem 

kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852 

lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO 
11885) 

molybdeen Grondwater (AS3000) Idem 

n •kul Grondwater (AS3000) Idem 

zink Grondwater (AS3000) Idem 

benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1 

tolueen Grondwater (AS3000) Idem 

ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem 

o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem 

p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem 

xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1 

styreen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1 

naftaleen Grondwater (AS3000) Idem 

1,1-dichloorethaan Grondwater (AS300D) Idem 
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem 

1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem 
cis-1,2-d ichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem 

trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem 

som (cis,trans) 1,2- Grondwater (AS3000) Idem 
dichloorethenen (0.7 factor) 
dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem 

1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem 

1,2-d ichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem 
1,3-d ichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem 
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem 
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem 
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem 
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem 
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem 
trichlooretheen Grondwater (AS30D0) Idem 
chloroform Grondwater (AS3000) Idem 
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem 
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem 
totaal olie C10-C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5 

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 

001 B1210475 05-04-2013 04-04-2013 ALC204 

001 G8411831 05-04-2013 04-04-2013 ALC236 

001 G8411836 05-04-2013 04-04-2013 ALC236 

002 BI210464 05-04-2013 04-04-2013 ALC204 

002 G8411825 05-04-2013 04-04-2013 ALC236 

002 G8411829 05-04-2013 04-04-2013 ALC236 

003 B1210471 05-04-2013 04-04-2013 ALC204 

003 G8411820 05-04-2013 04-04-2013 ALC236 

RvA IB 

Paraaf: 

ALCONTROL B V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR OE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM M M 1T0ÏS Z0OS ONDER NR L 023 



(fe ALcontrol Laboratories 

BK Bodem BV 
M.E. van Alphen Analyserapport 

Blad 6 van 6 

Projectnaam 
Projectnummer 

Rapportnummer 

Havendreeft te Heemstede 

130945 

11879291 " 1 

Orderdatum 04-04-2013 
Startdatum 04-04-2013 
Rapportagedatum 10-04-2013 

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 

003 G8411832 
004 B1210465 
004 G8411840 
004 G8438823 

05-04-2013 
05-04-2013 
05-04-2013 
05-04-2013 

04-04-2013 
04-04-2013 
04-04-2013 
04-04-2013 

ALC236 
ALC204 
ALC236 
ALC236 

Paraaf: 

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAO VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISOflEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WOT DEN UIT GE VOER 
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 2435285 



Bijlage 3.3 Analyserapporten asbest in grond 

Laboratorium : Fibrecount 
Certificaatnr(s). : 2013.011532, 
2013.011532.2,2013.012769 
Aantal pagina's: 6 



^ F I B R E C O U N T 
I n s p e c t i o n & T e s t i n g 

BK Ingenieurs BV 

t .a.v. Mev r . M.E. van A lphen 

Postbus 264 

1970 AG I jmu iden 

Analyse asbest in bodem 

Projectgegevens 

Ref. opdrachtgever 

Projectnaam 

Zeefmethode 

Monsterneming door 

Analysegegevens 

Ordernr. Fibrecount 

Analyse 

Datum aanlevering 

Datum analyse 

Monstergegevens 

Monsternummer 

Monster omschrijving 

Resultaten 

130945 

Havendreef te Heemstede 

Natte zeefmethode 

klant 

2013.011532 

conform NEN 5707 

29 maart 2013 

2 april 2013 

: 108342 

: MM2 

Massa monster (nat) 

Massa monster (droog) 

Droge stofgehalte 

11,63 kg 

6,74 kg 

58,0 % 

fractie percentage percentage soort soor t aantal materiaal concentratie 95% betrouwbaar bepalings

(mm) zeeffractie ondenocht asbest materiaal deeltjes hechtgebonden asbest t.o.v. heidsinterval grens 

t.o.v. ds. (m/m) (ja/nee) totale monster onder boven (mg/kgds) 

(m/m) (mg/kgds) grens grens 

• l i , 100 n.a. 

8 - 1 6 0.8 100 Chrysotiel vezelmassa 1 nee 65.0 43,8 81,3 

4 - 8 0,7 100 Chrysotiel vezelmassa 1 nee 44,5 55,6 

2 - 4 0,4 100 Chrysotiel vezelmassa 1 nee 21,3 15,3 27,2 

1 -2 0,3 100 Chrysotiel vetelmassa 1 10,0 7.5 12,5 

0 , 5 - 1 0,3 ; ; Chrysotiel vezelmassa : nee 2,4 1.8 3,0 

<0,5 96,9 0,2 (10 g) n 3. 

Totaal 100 Totaal 140 110 180 <0,1 

n.a. : niet aantoonbaar Tolaal Serpentijnasbest1 140 110 180 
1 Serpenrijnasbest : airysotid Tolaal Amfiboolasbest1 

J Amfiboolasbest ; Croctrfoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet Tolaal hechtgebonden 

Tolaal niet-hechtgebonden 140 110 i: 

Gewogen concentratie 140 110 1 - : 

Indien u nadere informatie wenst over dit analyserapport, kunt u contact opnemen met Fibrecount Inspection S Testing. De resultaten hebben uitsluitend betrekking het onderzochte 

monster. Fibrecount Inspection & Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan :ijn naar aanleiding van de verkregen resultaten. Alleen vermenigvuldiging 

van het gehele rapport is toegestaan. 

Opmerking: 

Autorisatie: De heer J. Buissant des Amorie 

Hoofd Laboratorium Binnendienst 

email: !aboratorium@fibrecount.conn 

Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door het hoofd laboratorium of diens vervanger. Indien twijfel bestaat over de echtheid van 
dit document kunt u dit verifiëren via verificatie<S)fibrecount.com ovv het certificaatnummer. 

De door Fibrecount Inspection & Testing uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L140. Een lijst van verrïchringen is opgenomen op de site van de Raad voor Accreditatie 

www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen. 

Rotterdam: Hongkongstraat 5, 3047 BR, t.: 010 2038400 

BANK: Rabobank 1532.73.75 - BIC: RABONL2U - IBAN; NL36RABO 0153 2737 63 - KVK: 24370015 

Niveau 3, bijlage 0858. versie 06. blad 6/3. 16 november 2012 



FIBRECOUNT 
I n s p e c t i o n & T e s t i n g 

BK Ingenieurs BV 

t .a.v. Mev r . M.E. van A lphen 

Postbus 264 

1970 AG I jmu iden 

Analyse asbest in bodem 

Projectgegevens 

Ref. opdrachtgever 

Projectnaam 

Zeefmethode 

Monsterneming door 

Analysegegevens 

Ordernr. Fibrecount 

Analyse 

Datum aanlevering 

Datum analyse 

Monstergegevens 

130945 

Havendreef te Heemstede 

Natte zeefmethode 

klant 

2013.011532 

conform NEN 5707 

29 maart 2013 

2 april 2013 

Mons te rnummer 

Monster omschri jving 

Resultaten 

: 108343 

: M M 4 

Massa monster (nat) 

Massa monster (droog) 

Droge stofgehalte 

10,35 kg 

8,73 kg 

84,3 % 

fractie 

(mm) 

percentage 

zeeffractie 

percentage 

onderzocht 

soort 

asbest 

soort 

materiaal 

aantal 

deeltjes 

materiaal 

hechtgebonden 

concentratie 

asbest t.o.v. 

95% betrouwbaar

heidsinterval 

bepalings

grens 

to .v . ds. 

( m / m ) 

(m/m) Hafnee) totale monster 

(mg/kgds) 

onder

grens 

boven

grens 

(mg/kgds) 

• i r . 100 - 3. 

8 - 16 1,0 100 Chrysotiel asbest cement 1 36,1 54,1 

4 - 8 1,5 100 Chr,:Gt>3! asbest cement 2 ia ; 5, / 29,4 44,1 

2 - 4 0.7 100 - 3. -
1 - 2 0,6 100 - n.a. -

0 , 5 - 1 0,5 100 - - n.a. -
<0.5 95,6 0,1 (10 g) n.a. 

T o t a a l 100 Totaal 82 66 98 <0,1 

n.a. : niet aantoonbaar Totaal Serpentijnasbest 82 66 93 
1 Serpentijnasbest : Chrysotiel Totaal Amfiboolasbest -
3 Amfiboolasbest : Crocidoliet, Amosiet, Anthofviliet. Tremoliet en Actinoliet Totaal hechtgebonden 82 66 98 

Tota 1 niet-hechtgebonden 

Gewogen concentratie 82 66 98 

Indien u nadere informatie wenst over dit analyserapport, kunt u contact opnemen met Fibrecount Inspection & Testing. De resultaten hebben uitsluitend betrekking het ondenochte 

monster. Fibrecount Inspection & Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen resultaten. Alleen vermenigvuldiging 

van het gehele rapport istoegestaan. 

O p m e r k i n g : 

Autorisatie: De heer J. Buissant des Amorie 

Hoofd Laboratorium Binnendienst 

email: laboratorium@fibrecount.com 

Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door het hoofd laboratorrum of diens vervanger. Indien twijfel bestaat over de echtheid 
van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie|Sfibrecount,com ow het certificaatnummer. 

De door Fibrecount Inspection & Testing uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L140. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor Accreditatie 

www.rva.nl- indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen. 

Rotterdam: Hongkongstraat 5, 3047 BR, t : 010 2088400 

BANK; Rabobank 1532.73.76 - BIC: RABONL2U - IBAN: NL36RABO 0153 2737 63 - KVK: 24370016 

Niveau 3, bijlage 0858. versie 06, blad 6/3, 16 november 2012 



0 Analyse asbest in bodem 

FIBRECOUNT 
I n s p e c t i o n Si T e s t i n g 

1 
II 

BK Ingenieurs BV 

t.a.v. Mevr. M.E. van Alphen 

Postbus 264 

1970 AG I jmu iden 

Projectgegevens 

Ref. opdrachtgever 

Projectnaam 

Zeefmethode 

Monsterneming door 

Analysegegevens 

Ordernr. Fibrecount 

Analyse 

Datum aanlevering 

Datum analyse 

Monstergegevens 

Monsternummer 

Monster omschrijving 

Resultaten 

130945 

Havendreef te Heemstede 

Natte zeefmethode 

klant 

2013.011532 

conform NEN 5707 

29 maart 2013 

2 april 2013 

: 108344 

: MM5 

Massa monster (nat) 

Massa monster (droog) 

Droge stofgehalte 

13,33 kg 

11,73 kg 

88,0 % 

f rac t ie percentage percentage soort soo r t aantal materiaal concentratie 95% betrouwbaar bepalings

( m m ) zeeffractie onderzocht asbest materiaal deeltjes hechtgebonden asbest t.o.v. heidsinterval grens 

t.o.v. ds. (m/m) (ja/nee) totale monster onder  boven (mg/kgds) 

(m/m) (mg/kgds) grens grens 

>1S 0,3 100 n.a. 

8 - 1 6 2,2 100 '" hr,' ••• • vezelmassa 1 nee - , I 4,3 8,0 

4 - 8 2,1 100 Chrysotiel vezelmassa 2 nee 5,1 3,8 5,3 

2 - 4 1.4 1CD Chrysotiel vezelmassa 2 nee 2,8 2,1 3.5 

1-2 1 1 100 Chrysotiel vezeimassa J . 1 1.6 2.6 

0 , 5 - 1 0,3 100 Chrysotiel vezelmassa 1 nee ),6 0,4 0,7 

<0,5 92,1 0,1 (10 g) n.a. 

Totaal 100 Totaal 17 13 21 <0,1 

n a. : niet aantoonbaar Totaal Serpentijnasbest 1 17 13 2 1 
1 Serpentijnasbest ; Chrysotiel Totaal Amfiboolasbest J 

Amfiboolasbest : Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet Totaal hechtgebonden 

Totaal niet-hechtgebonden 17 13 1\ 

Gewogen concentratie 17 13 1 

Indien u nadere informatie wenst over dit analyserapport, kunt u contact opnemen met fibrecount Inspection & Testing. De resultaten hebben uitsluitend betrekking het ondertochte 

monster. Fibrecount Inspection & Testing Is niet aansprakelijk voor interpretanes of conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen resultaten. Alleen vermenigvuldiging 

van het gehele rapport istoegestaan. 

Opmerking 

Autorisatie: De heer J. Buissant des Amorie 

Hoofd Laboratorium Binnendienst 

email: laboratorium@fibrecount.com 

Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door het hoofd laboratorium of diens vervanger. Indien twijfel bestaat over de echtheid 
van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie ̂ fibrecount.com ovv het certificaatnummer. 

De door Fibrecount Inspection & Testing uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L140. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor Accreditatie 

www.rva.nl, indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen. 

Rotterdam: Hongkongstraat 5, 3047 BR, t.: 010 2088400 

BANK: Rabobank 1532.73.76 - BIC RABONL2U • IBAN: N136RAB0 0153 2737 63 - KVK: 24370016 

Niveau 3, bijlage 0858, versie 05, blad 6/3, 16 november 2012 pag3 



FIBRECOUNT 
E N V I R O N M E N T A L C O N T R O L 

BK Ingenieurs BV 
Mevr. M.E. van Alphen 
Postbus 264 
1970 AG Ijmuiden 
Nederland 

Analyserapport verzamelmonster 

"VERTROUWELIJK* 

Rapport Datum rapportage 02-04-13 
Aantal pagina's 2 (inclusief deze) 

Uw ref. Opdrachtgever 
Referentie 
Object/Lokatie 

BK Ingenieurs BV 
130945 
Havendreef te Heemstede 

Ons ref. Ordemummer 2013.011532.2 

Analyse Op 
Ontvangst datum 
Monstername door 

asbest 
29-03-13 
Klant 

Er kan geen uitspraak worden gedaan betreffende de herkomst, representativiteit en 
veiligheid tijdens monstername. 

Aantal monsters 
Lokatie analyse 
Norm 

1 
Rotterdam 
NEN 5896 Kwalitatieve analyse van asbest in materiaal inclusief gewichtsbepaling. 

Indien u meer informatie wenst betreffende dit rapport, kan u contact met 
ons opnemen: 

Tel.:+3110437 8541 
Fax:+31 1043780 58 
e-mail: laboratorium@flbrecount.com 
URL: http://www.fibrecount.nl 

De resultaten hebben alleen betrekking op de aangeleverde monsters. 
Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd worden, behalve in zijn 
geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fibrecount B. V. 

Rapportage Dhr. J. Buissant des Amorie 
Hoofd Laboratorium 

Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door het hoofd laboratorium of diens vervanger. Indien twijfel bestaat over de echtheid van dit document 
kunt u dit verifiëren vla verificatiejanbrecountcom ow het certificaatnummer. 

De door Fibrecount environmental control uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L140. Een [ijst van venichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst 

kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen 

Rotterdam: Hongkongstraat 5, 3047 BR, t.: 010 2088400 
BANK: Rabobank 1532.73.76 - BIC: RABONL2U - IBAN: NL36RABO 0153 2737 63 - KVK: 24370016 

Niveau 3, bijlage 0814, versie 05, blad 1/2.30 november 2010 



FIBRECOUNT 
E N V I R O N M E N T A L C O N T R O L 

Projectgegevens 

Ordernummer: 2013.011532.2 

Referentie/Project; 130945 

Object/Locatie: Havendreef te Heemstede 

Monstername door: Klant 
Aantal monsters: 1 

Aanleverdatum: 29-03-13 

Analysegegevens 

Gehanteerde norm: NEN 5896 Kwalitatieve analyse 

Naam analist: Dhr. L. Cordero Vallejo 

Locatie analyse: Laboratorium Rotterdam 

Datum analyse: 02-04-13 

Datum rapportage: 02-04-13 

Monstergegevens 

Monsternummer: 108341 

Omschrijving: AVM2/G008 

Type materiaal 
Aantal 
deeltjes 

Soort 
asbest 

Massa 
groep (g) 

Asbestgohalte 
(%) 

Hechtgebonden? Gehalte 
asbest (g) 

Ondergrens 
(9) 

Bovengrens 
(g) 

plaat 4 chrysotiel 34,95 5- 10 hechtgebonden 2,62125 1.7475 3,495 

Totale hoeveelheid asbest aanget ro f fen: 2.62 g 

Indien u nadere informatie wenst over dit analyserapport, kunt u contact opnemen met Fibrecount Analyse. De resultaten hebbe n alleen betrekking op de aangeleverde monsters. 
Fibrecount analyse is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gemaakt zijn naar aanleiding van de verkregen resultaten. 
Dit rapport mag op geen enkele wijze gereproduceerd worden, behalve in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestem ming van Fibrecount analyse. 

De schatting van de hechtgebondenheid, indien asbest aanwezig, heeft uitsluitend betrekking op hel onderzochte monster. 

Niveau 3. bijlage 0814, versie 05. 30 november 2010 Pagina 2 van 2 



FIBRECOUNT 
I n s p e c t i o n & T e s t i n g 

Bk Ingenieurs BV 

t .a.v. Mev r . Van A lphen 

Postbus 1970 

1970 AG l imu iden 

Analyse asbest in bodem 

Projectgegevens 

Ref. opdrachtgever 

Projectnaam 

Zeefmethode 

Monsterneming door 

Analysegegevens 

Ordernr. Fibrecount 

Analyse 

Datum aanlevering 

Datum analyse 

Monstergegevens 

Monsternummer 

Monster omschrijving 

Resultaten 

130945 

Havendreef te Heemstede 

Natte zeefmethode 

klant 

2013.012769 

conform NEN 5707 

5 april 2013 

8 april 2013 

: 112084 

: MM1 

Massa monster (nat) 

Massa monster (droog) 

Droge stofgehalte 

11,43 kg 

10,88 kg 

95,2 % 

fractie 

(mm) 

percentage 

zeeffractie 

t.o.v. ds. 

(m/m) 

percentage 

onderzocht 

(m/m) 

soort 

asbest 

soort 

materiaal 

aantal 

deeltjes 

materiaal 

hechtgebonden 

(Ja/nee) 

concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds) 

95% betrouwbaar

heidsinterval 

bepalings

grens 

(mg/kgds) 

fractie 

(mm) 

percentage 

zeeffractie 

t.o.v. ds. 

(m/m) 

percentage 

onderzocht 

(m/m) 

soort 

asbest 

soort 

materiaal 

aantal 

deeltjes 

materiaal 

hechtgebonden 

(Ja/nee) 

concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds) 

onder

grens 

boven

grens 

bepalings

grens 

(mg/kgds) 

>16 < 0 , 1 100 n.a. 

8-15 O.S 100 - n 

4 -8 0,3 100 n i. 

2 -4 1.0 100 n.a. 

1-2 1,2 100 na . -
0,5-1 1 , : 100 n.a. - -
<0,5 0,1(10 6) n.a. 

Totaal 99,9/059081 Totaal n.a. - <ö,1 
n.a. ; niet aantoonbaar 

Serpentijnasbest : Chrysotiel 

3 Amfiboolasbest : Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet 

Totaal Serpentijnasbest1 n.a. ; niet aantoonbaar 

Serpentijnasbest : Chrysotiel 

3 Amfiboolasbest : Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet 

Totaal Amfiboolasbest2 

• 
n.a. ; niet aantoonbaar 

Serpentijnasbest : Chrysotiel 

3 Amfiboolasbest : Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet Totaal hechtgebonden -

n.a. ; niet aantoonbaar 

Serpentijnasbest : Chrysotiel 

3 Amfiboolasbest : Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet 

Totaal niet-hechtgebonden 

n.a. ; niet aantoonbaar 

Serpentijnasbest : Chrysotiel 

3 Amfiboolasbest : Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet 

Gewogen concentratie 

Indien u nadere informatie wenst over dit analyserapport, kunt u contact opnemen met Fibrecount Inspection & Testing. De resultaten hebben uitsluitend betrekicing hel ondenochte 

monster. Fibrecount Inspection & Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen resultaten. Alteen vermenigvuldiging 

van het gehele rapport is toegestaan. 

Opmerking: 

Autorisatie: De heer L Buissant des Amorie 

Hoofd Laboratorium Binnendienst 

email: laboratorium@fibrecount.com 

Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door het hoofd laboratorium of diens vervanger. Indien twijfel beslaat over de echtheid van 
dit document kunt u dit verifiëren via verificatieiS'fibrecount.com ovv het certificaatnummer. 

De door Fibrecount Inspection & Testing uitgevoerde analyses :ijn geaccrediteerd onder L140. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad voor Accreditatie 

www.rva nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen. 

Rotterdam: Hongkongstraat 5, 3047 BR, t.: 010 20SS400 

BANK: Rabobank 1532.73.76 - BIC; RABONL2U IBAN; NL36RABO 0153 2737 63 - KVK: 24370016 

Niveau 3, bi j lage 0858. versie 06. blad 6 / 1 , 16 november 2012 



T6STEN 
flvA LI40 FIBRECOUNT 

Inspection b Testing 

Analyserapport 
Kwalitatieve analyse van asbest met behulp van polarisatiemicroscopie conform NEN 5896 

2013.012769.2 

BK Ingenieurs B.V. 

Postbus 5011 

2900 EA Capellea/d IJssel 

Opdrachtgegevens 
ref. Opdrachtgever 

locatie monstername 

monsterneming door 

130945 
Havendreef te Heemstede 

Klant 

analyse conform 

ontvangst monsters 

aantal monsters 

NEN 5896 

05-04-2013 
1 

opdrachtnummer 

datum rapportage 

versie 

2013.012769.2 
08-04-2013 
1 

Resultaten 
FBCID beschrijving materiaal type soort asbest massa 

percentage 

binding 

112085 MM3 Grond geen asbest <0,1% n.v.t. 

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderachte monsters. Fibrecount is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn naar 
aanleiding van de verkregen resultaten. Alleen vermenigvuldiging van het gehele rapport is toegestaan. Bij monsterneming door "klant" kan geen uitspraak worden 
gedaan over de herkomst, representativiteit en veiligheid tijdens de monsterneming. 

Bij materiaaltype is de bevinding opgenomen die op het laboratorium van Fibrecount is geconstateerd. Als gevolg van de methode van bemonstering is het niet 
uitgesloten dat de laboratorium bevindingen afwijken van het materiaaltype welke in het veld is vastgesteld 

Bij binding is de bevinding opgenomen die op het laboratorium van Fibrecount is geconstateerd. Als gevolg van de methode van bemonstering alsmede de staat van het 
aangeboden monster is het niet uitgesloten dat de bevindingen van het laboratorium afwijken van de conclusie welke in het veld is vastgesteld. 

Wanneer in organische gebonden materialen (bijvoorbeeld colovinyltegels, kitten, teerlagen) of in kleefmonsters met de standaard analyse, stereo- en 
polarisatiemicroscopie (PLM) geen asbestvezels worden gedetecteerd, bevelen wij aan de monsters met scanning elektronen microscopie (SEM) te laten analyseren. 
Organisch gebonden materialen kunnen asbestvezels bevatten met een dusdanig kleine doorsnede en lengte dat ze met PLM niet gedetecteerd kunnen worden, en de 
analyseresultaten hierdoor vals negatief kunnen zijn. 

Autorisatie: De heer Joram Buissant des Amorie 

Hoofd Laboratorium Binnendienst 

Rotterdam: Hongkongstraat 5, 3047 BR, t: 010 2088400 

BANK: Rabobank 1532.73.75 - BIC: RABONL2U - IBAN: NL36RABO 0153 2737 63 - BTW: NL9196S57B01 - KVK: 24370016 

Niveau 3, bijlage 0860P, versie 05, blad 1/2, 5-9 september 2011 



TESTEN 
flvAL140 

2013.012769.2 it 
FIBRECOUNT 

Inspection St Testing 

Analyserapport 
Kwalitatieve analyse van asbest met behulp van polarisatiemicroscopie conform NEN 5896 

Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door het hoofd laboratorium of diens vervanger. Indien twijfel bestaat over de 
echtheid van dit document kunt u dit verifiëren vla verificatie^ifibrecount.com o w het certificaatnummer. 

Rotterdam: Hongkongstraat 5, 3047 BR, t: 010 2088400 

BANK: Rabobank 1532.73.76 - BIC: RABONL2U - IBAN; NL36RABO 0153 2737 63 - BTW: NL9196857B01 - KVK: 24370016 

Niveau 3, bijlage 0860P, versie 05, blad 2/2, 5-9 september 2011 



Bijlage 3.4 Analyserapport waterbodem 
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(fe ALcontrol Laboratories ALcontrol B.V. 
Steenhouwerstraat 15 • 3194 AG Rotterdam 
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 • Fax: +31 (0)10 416 30 34 
www.alcontrol.nl 

Analyserapport 

BK Bodem BV 

M.J. van der Meulen 

Postbus 264 

1970 AG IJMUIDEN 
Blad 1 van 8 

Uw projectnaam 
Uw projectnummer 
ALcontrol rapportnummer 

Havendreeft te Heemstede 
130945 
11878044, versienummer: 1 

Rotterdam, 08-04-2013 

Geachte heer/mevrouw. 

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 130945. 
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend 
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project 
zijn overgenomen in dit analyserapport. 

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door 
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). 

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger 
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen 
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. 

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere 
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u 
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support. 

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn. 

Hoogachtend, 

van Duin 
Laboratory Manager 

RvAlOïfl 

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAO VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESH-ABORATORIA COWFORM ISOrlEC 17025 2005ONDER NR L0Z9 

AL OIiZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE H M M M VOORWAARDEN GEDEPONEERD BU DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE M J I I I I I I M M INSCHRIJVING 
M A W O t U W I T W KVK ROTTERCAM I-J^Sras 42* 



ALcontrol Laboratories 

BK Bodem BV 

M.J. van der Meulen 

Projectnaam 

Projectnummer 

Rapportnummer 

Analyserapport 

Havendreeft te Heemstede 

130945 

11878044 " 1 

Blad 2 van 8 

Orderdatum 29-03-2013 

Startdatum 29-03-2013 

Rapportagedatum 08-04-2013 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

001 Waterbodem 
(AS3000) 

002 Waterbodem 
(AS3000) 

MM S BG S001 (260-270) S002 (300-320) S003 (320-340) S004 (320-350) S005 (260-270) S006 (270-290) 

MM S OG S001 (270-320) S002 (320-370) S003 (340-390) S004 (350-400) S005 (270-320) S006 (290-340) 

Analyse Eenheid Q 001 002 

droge stof gew.-% S 44.7 67.4 

gewicht artefacten 9 S 0 0 

aard van de artefacten g S geen geen 

organische stof (gloeiverlies) %vdDS s 5.3 2.3 
gloeirest % vd DS 94.7 97.5 

KORRELGROOTTEVERDELING 
min. delen <2um % vd DS s <1 1.9 

METALEN 
barium mg/kgds s 46 40 

cadmium mg/kgds s 0.39 0.33 

kobalt mg/kgds s 3.2 2.0 

koper mg/kgds s 26 20 

kwik mg/kgds s 0.23 0.26 

lood mg/kgds s 67 34 

molybdeen mg/kgds s <1.5 <1.5 

nikkel mg/kgds s 9.9 6.4 

zink mg/kgds s 160 140 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kgds s 0.05 0.04 
fenantreen mg/kgds s 0.83 0.18 

antraceen mg/kgds s 0.24 0.11 

fluoranteen mg/kgds s 6.8 0.94 
benzo(a)antraceen mg/kgds s 3.7 0.47 
chryseen mg/kgds s 3.0 0.47 
benzo(k)fluoranteen mg/kgds s 2.1 0.32 
benzo(a)pyreen mg/kgds s 3.5 0.49 
benzo(ghi)peryleen mg/kgds s 2.1 0.33 
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds s 2.3 0.35 

pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds s 25 3.7 
(0.7 factor) 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 pg/kgds s <1 4.3 2 1 

PCB 52 pg/kgds s 1.9 2.6 
PCB 101 pg/kgds s 2.2 3.4 
PCB 118 pg/kgds s 2.4 2.0 
PCB 138 pg/kgds s 4.5 4.0 

PCB 153 pg/kgds s 6.0 4.1 

PCB 180 pg/kgds s 2.4 2.7 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. 

Paraaf: 

QL 
usim 

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR OE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLASORATORIA CONFORM ISO/IEC 170;5;200S ONDER NR. L02B 



(fe ALcontrol Laboratories 

BK Bodem BV 

M.J. van der Meulen 

Projectnaam 
Projectnummer 

Rapportnummer 

Analyserapport 

Havendreeft te Heemstede 

130945 

11878044 " 1 

Blad 3 van 8 

Orderdatum 29-03-2013 
Startdatum 29-03-2013 
Rapportagedatum 08-04-2013 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

001 Waterbodem 
(AS3000) 

002 Waterbodem 
(AS3000) 

MM S BG S001 (260-270) S002 (300-320) S003 (320-340) S004 (320-350) S005 (260-270) S006 (270-290) 

MM S OG S001 (270-320) S002 (320-370) S003 (340-390) S004 (350-400) S005 (270-320) S006 (290-340) 

Analyse Eenheid Q 001 002 

som PCB (7) (0.7 factor) pg/kgds 

MINERALE OLIE 

fractie C10 - C12 mg/kgds 
fractie Cl2-C22 mg/kgds 
fractie C22 - C30 mg/kgds 
fractie C30 - C40 mg/kgds 
totaal olie C10-C40 mg/kgds 

20 

<5 
120 
340 
270 
720 

23 

<5 
260 
400 
250 
900 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. 

Paraaf: 

QL ALCONTROL B.V. IS GEACCREDTTEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAO VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISOflEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 

RvA 1019 



(fe ALcontrol Laboratories 

BK Bodem BV 
M.J. van der Meulen Analyserapport 

Blad 4 van 8 

Projectnaam 
Projectnummer 
Rapportnummer 

Havendreeft te Heemstede 

130945 

11878044 " 1 

Orderdatum 29-03-2013 
Startdatum 29-03-2013 
Rapportagedatum 08-04-2013 

Monster beschrijvingen 

001 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 

002 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 

Voetnoten 

De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000 
PCB 28 is mogelijk vals positief verhoogd door de aanwezigheid van PCB 31 

Paraaf: 

ALCONTROL B.V, IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISOIEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 

RvA L 071) 



ALcontrol Laboratories 

BK Bodem BV Blad 5 van 8 

M.J. van der Meulen Analyserapport 

Projectnaam Havendreeft te Heemstede Orderdatum 29-03-2013 

Projectnummer 130945 Startdatum 29-03-2013 

Rapportnummer 11878044 " 1 Rapportagedatum 08-04-2013 

Analyse Monstersoort Relatie tot norm 

droge stof Waterbodem (AS3000) Eigen methode (analyse gelijkwaardig aan NEN-ISO-11465), AS3000-
waterbodem: conform AS3210-1 en conform NEN-EN-12880 

organische stof (gloeiverlies) Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-2, gelijkwaardig aan NEN 5754 
gloeirest Waterbodem (AS3000) Gloeirest bepaling is gelijkwaardig aan NEN-EN 12879 
min. delen <2um Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-3 
barium Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-4, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting 

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting 
conform ISO 22036). 

cadmium Waterbodem (AS3000) Idem 
kobalt Waterbodem (AS3000) Idem 
koper Waterbodem (AS3000) Idem 
kwik Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-4, conform NEN 6950, ontsluiting conform NEN 6961, meting 

conform NEN-ISO 16772 
lood Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-4, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting 

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting 
conform ISO 22036). 

molybdeen Waterbodem (AS3000) Idem 
nikkel Waterbodem (AS3000) Idem 
zink Waterbodem (AS3000) Idem 
naftaleen Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-5 
fenantreen Waterbodem (AS3000) Idem 
antraceen Waterbodem (AS3000) Idem 
fluoranteen Waterbodem (AS3000) Idem 
benzo(a)antraceen Waterbodem (AS3000) Idem 
chryseen Waterbodem (AS3000) Idem 
benzo(k)fluoranteen Waterbodem (AS3000) Idem 
benzo(a)pyreen Waterbodem (AS3000) Idem 
benzo(ghi)peryleen Waterbodem (AS3000) Idem 
indeno(1,2,3-cd)pyreen Waterbodem (AS3000) Idem 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 Waterbodem (AS3000) Idem 
factor) 
PCB 28 Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-7 
PCB 52 Waterbodem (AS3000) Idem 
PCB 101 Waterbodem (AS3000) Idem 
PCB 118 Waterbodem (AS3000) Idem 
PCB 138 Waterbodem (AS3000) Idem 
PCB 153 Waterbodem (AS3000) Idem 
PCB 180 Waterbodem (AS3000) Idem 
som PCB (7) (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem 
totaal olie C10 -C40 Waterbodem (AS3000) Conform prestatieblad 3210-6 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703 

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 

001 J0825871 29-03-2013 29-03-2013 ALC264 Theoretische monsternamedatum 

001 J0825872 29-03-2013 29-03-2013 ALC264 Theoretische monsternamedatum 

001 J0825873 29-03-2013 29-03-2013 ALC264 Theoretische monsternamedatum 

001 J0825881 29-03-2013 29-03-2013 ALC264 Theoretische monsternamedatum 

001 J0825882 29-03-2013 29-03-2013 ALC264 Theoretische monsternamedatum 

001 J0827384 29-03-2013 29-03-2013 ALC264 Theoretische monsternamedatum 

002 Y4008250 28-03-2013 28-03-2013 ALC201 Theoretische monsternamedatum 

002 Y4008252 29-03-2013 29-03-2013 ALC201 Theoretische monsternamedatum 

QL 
ÏÏSIEN 
RvA LD 

Paraaf: 

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLAGORATORIA CONFORM ISO.IEC 17025:2005 ONDER KR. L 028 

AL ONZE WERKZAAMHEDEN W03DEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD 5IJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING 
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAf.i :4:6528S 



(fe ALcontrol Laboratories 

BK Bodem BV 

M.J. van der Meulen Analyserapport 
Blad 6 van 8 

Projectnaam 
Projectnummer 
Rapportnummer 

Havendreeft te Heemstede 

130945 

11878044 " 1 

Orderdatum 29-03-2013 
Startdatum 29-03-2013 
Rapportagedatum 08-04-2013 

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 

002 Y4008254 
002 Y4262772 
002 Y4262775 
002 Y4262829 

28-03-2013 28-03-2013 ALC201 Theoretische monsternamedatum 
28- 03-2013 28-03-2013 ALC201 Theoretische monsternamedatum 
29- 03-2013 29-03-2013 ALC201 Theoretische monsternamedatum 
29-03-2013 29-03-2013 ALC201 

Paraaf: 

ALCONTROL. B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS OE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISOflEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 

""ïflTFN A L O N Z E WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BU OE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTER DAW INSCHRIJVING 
RVA l DZS HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24X5^6 



ALcontrol Laboratories 

BK Bodem BV 

M.J. van der Meulen Analyserapport 
Blad 7 van 8 

Projectnaam 
Projectnummer 
Rapportnummer 

Havendreeft te Heemstede 

130945 

11878044 - 1 

Orderdatum 29-03-2013 
Startdatum 29-03-2013 
Rapportagedatum 08-04-2013 

Monsternummer: 

Monster beschrijvingen 
001 

MM S BGS001 (260-270) S002 (300-320) S003 (320-340) S004 (320-350) S005 (260-270) 
S006 (270-290) 

Karakterisering naar alkaantraject 

benzine C9-C14 
kerosine en petroleum C10-C16 
diesel en gasolie C10-C28 

motorolie C20-C36 
stookolie C10-C36 

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard. 

0.12 

0.09 

0.06 

0.03 

0.4 
C10= 0.4 min. 

C12= 0.6 min. 
C22 = 1 min. 

C30= 1.2 min. 

1.8 
C40 = 1.5 min. 

Paraaf: 

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISOJIEC 17025:2005 ONDER NR. L 023 

RvAl m 



(fe ALcontrol Laboratories 

BK Bodem BV 
M.J. van der Meulen Analyserapport 

Blad 8 van 8 

Projectnaam 
Projectnummer 

Rapportnummer 

Havendreeft te Heemstede 

130945 

11878044 - 1 

Orderdatum 29-03-2013 
Startdatum 29-03-2013 
Rapportagedatum 08-04-2013 

Monsternummer: 

Monster beschrijvingen 

002 
MM S OGS001 (270-320) S002 (320-370) S003 (340-390) S004 (350-400) S005 (270-320) 
S006 (290-340) 

Karakterisering naar alkaantraject 

benzine C9-C14 
kerosine en petroleum C10-C16 
diesel en gasolie C10-C28 

motorolie C20-C36 
stookolie C10-C36 

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard. 

0.12 

0.09 

0.06 

0.03 

0.4 
Cl 0= 0.4 min. 

C12= 0.6 min. 
C22= 1 min. 

C30= 1.2 min. 
C40 = 1.5min. 

Paraaf: 

IISIIN 
RvA ID 
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Projectnaam 
Projectcode 

Havendreef te Heemstede 
130945 

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

Monstercode 

Bodemtype' 1 

A006-04' A M I 2 AM2 3 

1 2 3 

A001-3 (70-
100) 4 

4 

droge stof(gew.-%) 76,9 - 92,1 - 89,0 -- 73,6 
gewicht artefaclen(g) <1 -- <1 -- <1 -- <1 
aard van de artefacten(g) Geen - Geen - Geen - Geen 

organische stof (gloeiverlies)(% 
vd DS) 
organische stof (gloeiveriies)(% 3,9 -
vd DS) 

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem)(% vd DS) 1,7 -

METALEN 
barium* 
cadmium 
kobalt 
koper 
kwik 
lood 
molybdeen 
nikkel 
zink 

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen 
tolueen 
ethylbenzeen 
o-xyleen 
p- en m-xyleen 
xylenen (0.7 factor) 
totaal BTEX (0.7 factor) 
naftaleen 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

6,8 -

1,4 -

1,2 

<20 
<0,2 

3,3 
9 ^ 

29 
<0.5 

5,6 
30 

naftaleen <0,ü1 
fenantreen 0,02 
antraceen <0,01 
fluoranteen 0,05 
benzo(a)antraceen 0,05 
chryseen 0,05 
benzo(k)fluoranteen 0,05 
benzo(a)pyreen 0,08 
benzo(ghi)peryleen 0,10 
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,09 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 0,50 
factor) 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28(pg/kgds) <1 
PCB 52(pg/kgds) <1 
PCB 101Cpg/kgds) 2,3 
PCB 118(pg/kgds) 3,5 
PCB 138(pg/kgds) 4,7 
PCB 153(pg/kgds) 4,8 
PCB 180(pg/kgds) 6,6 
som PCB (7) (0.7 
factor)(Mg/kgds) 

MINERALE OLIE 
fractie C I C - C 1 2 <5 
fractie C l 2 - C 2 2 <5 
fractie C22 - C30 <5 
fractie C30 - C40 <5 
totaal olie C 1 0 - C 4 0 <20 

0,02 
0,49 
0,10 
0,89 
0,33 
0,29 
0,18 
0,33 
0,24 
0,23 

<1 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1 

4,9 

<5 
14 

9 
<5 
20 

2,5 

4,0 -

<20 
<0,2 

2,5 
9,6 
0,10 

<0,5 
5,7 

42 

0,04 
0,46 
0,10 
0,83 
0,39 
0,36 
0,22 
0,42 
0,27 
0,27 

<1 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1 

4,9 

<5 
25 
9 
6 

'n 

<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 -
<0,1 -

0,105 
0,21 -

<0,1 -

<5 
14 
7 

<5 
20 

Monstercode en monstertraject 
11877072-001 A006-0-4 A006-04 A006 (100-150) 

2 11877072-002 AMI AM 1 A001 (5-50) A007 (-1-50) 



3 11877072-003 AM2 AM2 A002 (15-50) A003 (0-50) A005 (7-50) A004 (0-50) A006 (0-
50) 

4 11877072-004 A001-3 (70-100) 

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vernield in de Circulaire Bodemsanering 
2009, zoals gewijzigd op 3 april 2012 en voorde achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 
december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB 
(per 30-07-2008) (www.Sentemovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009. 
De gehalten die de betreffende achtergrondwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
* het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het 

gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en 

kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde 
*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde 

geen toetsingswaarde voor opgesteld 
niet geanalyseerd 

# verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
' gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen 

achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-
eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn. 

" gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde 
vooropgesteld), en groter dan deAS3000 rapporfagegrens-eis. 
De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake 
is van antropogene verontreiniging en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en 
baggerspecie. 

11 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: 
(als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en 
organische stof = 10%.) 
1: lutum 1.7%; humus 3.9% 
2: lutum 1.2%; humus 1-4% 
3: lutum 4%; humus 2.5% 
4: lutum 25%; humus 6.8% 



Projectnaam 
Projectcode 

Havendreef te Heemstede 
130945 

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

Monstercode 
Bodemtype1' 

B006a-04' 
5 

B0 1 2-032 BM13 

6 7 
BM24 

8 

droge stof(gew.-%) 78,6 -- 78,3 - 93,9 -- 93,0 -
gewicht arlefacten(g) <1 <1 <1 <1 
aard van de artefacten(g) Geen Geen Geen Geen 

organische stof (gloeiverlies)(% _ _ 0,8 - 0,7 -
vd DS) 
organische stof (gloeiverlies)(% 1,5 - 1,4 -- - -
vd DS) 

K O R R E L G R O O I IbVERDELING 
lutum (bodem)(% vd DS) - - 1,6 -- 1,5 -

METALEN 
barium* _ - <20 <20 
cadmium - - <0,2 <0,2 
kobalt - - 2,0 2,6 
koper - - 5,8 7,8 
kwik - - 0,06 0,09 
lood - - 15 22 
molybdeen - - <0,5 <0,5 
nikkel - - 4,6 5,7 
zink - - 21 22 

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen <0,05 <0,05 - -
tolueen <0,05 <0,05 - -
ethylbenzeen <0,05 <0,05 - -
o-xyleen <0,05 - <0,05 - - -
p- en m-xyleen <0,1 -- <0,1 -- -
xylenen (0.7 factor) 0,105 a 0,105' - -
totaal BTEX (0.7 factor) 0,21 - 0,21 -- - -
naftaleen <0,1 -- <0,1 - - -

P O L Y C Y C L I S C H E AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen - - <0,01 - 0,01 -
fenantreen - - 0,03 - 0,03 -
antraceen - - 0,01 -- <0,01 --
fluoranteen 0,09 -- 0,08 --
benzo(a)antraceen - 0,06 - 0,06 -
chryseen - • 0,05 -- 0,05 -
benzo(k)fluoranteen - - 0,04 - 0,05 -
benzo(a)pyreen - - 0,08 -- 0,08 -
benzo(ghi)peryleen - - 0,06 - 0,08 -
indeno(1,2,3-cd)pyreen - - 0,05 - 0,07 -
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 - - 0,48 0,53 
factor) 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28(pg/kgds) - - <1 <1 
PCB 52(pg/kgds) - - <1 <1 
PCB 101(jjg/kgds) - - <1 <1 
PCB 118(pg/kgds) - - <1 <1 
PCB 138(pg/kgds) - - <1 <1 
PCB 153(pg/kgds) - - <1 <1 
PCB 180(pg/kgds) - - <1 <1 
som PCB (7) (0.7 - - 4,9 a 4,9 ' 
factor)(pg/kgds) 

MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 20 <5 <5 <5 
fractie C 1 2 - C 2 2 310 220 <5 <5 
fractie C22 - C30 30 76 <5 7 
fractie C30 - C40 <5 12 <5 <5 
totaal olie C10 -C40 • <20 <20 

Monstercode en monstertraject 
11877529-001 B006a-04 B006a-04 B006a (140-200) 
11877529-002 B012-03 6072-03 B0f2 (100-150) 



3 11877529-003 BM1 BM1 BO01 (7-50) B002 (7-50) B004 (7-50) 8006a (7-60) B005 (7-
50) B003 (7-50) 

4 11877529-004 BM2 BM2 B007 (7-50) B010 (7-50) B012 (7-50) B011 (4-50) B013 (0-
50) B009 (7-50) B008 (20-70) 

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 
2009, zoals gewijzigd op 3 april 2012 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 
december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB 
(per 30-07-2008) (www.Sentemovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009. 
De gehalten die de betreffende achtergrondwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
* het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het 

gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en 

kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde 
*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde 

geen toetsingswaarde voor opgesteld 
niet geanalyseerd 

* verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
3 gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen 

achtergrondwaarde vooropgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-
eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn. 

6 gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde 
voor opgesteld), en groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis. 

* De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake 
is van antropogene verontreiniging en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en 
baggerspecie. 

11 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: 
(als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en 
organische stof = 10%.) 
5: lutum 25%; humus 1.5% 
6: lutum 25%; humus 1.4% 
7: lutum 1.6%; humus 0.8% 
8: lutum 1.5%; humus 0.7% 



Projectnaam 
Projectcode 

Havendreef te Heemstede 
130945 

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

Monstercode 
Bodemtype'' 

BM31 

9 
BM4 
10 

CM33 

11 
CM14 

12 

droge stof(gew.-%) 76,4 -- 79,6 - 87,6 -- 91,0 
gewicht artefacten(g) <1 - <1 - <1 - <1 
aard van de artefacten(g) Geen -- Geen -- Geen -- Geen 

organische stof (gloeiverlies)(% <0,5 
vd DS) 

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem)(% vd DS) 12 

METALEN 
barium* <20 
cadmium <0,2 
kobalt <1,5 
koper <5 
kwik <0,05 
lood <10 
molybdeen <0,5 
nikkel 4,9 
zink <20 

0,7 

<1 

<20 
<0,2 

1,6 
<5 
<0,05 

<0,5 
4,5 

<20 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 

3,0 -

5,1 --

1.1 

2,6 --

naftaleen <0,01 -- <0,01 - 0,03 - <0,01 -
fenantreen <0,01 - <0,01 -- 0,30 -- 0,28 --
antraceen <0,01 - <0,01 -- 0,15 - 0,09 --
fluoranteen <0,01 -- 0,02 - 0,69 - 0,68 -
benzo(a)antraceen <0,01 - <0,01 -- 0,35 - 0,36 --
chryseen <0,01 - <0,01 -- 0,35 - 0,33 --
benzo(k)fluoranteen <0,01 - <0,01 - 0,26 - 0,21 -
benzo(a)pyreen <0,01 -- 0,01 -- 0,49 - 0,40 --
benzo{ghi)peryleen <0,01 -- 0,01 - 0,38 - 0,27 -
indeno(1,2,3-cd)pyreen <0,01 - <0,01 -- 0,34 - 0,27 -
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 0,07 0,09 3 3 * 2 9 * 
factor) 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28(ug/kgds) <1 <1 < i < i 
PCB 52(pg/kgds) <1 <1 < i < i 
PCB 101(pg/kgds) <1 <1 < i < i 
PCB 118(pg/kgds) <1 <1 < i < i 
PCB 138(pg/kgds) <1 <1 < i < i 
PCB 153(pg/kgds) <1 <1 1.4 - < i 
PCB 180(pg/kgds) <1 <1 <1 < i 
som PCB (7) (0.7 4,9 a 4,9 a 5.6 4,9 a 

factor)((jg/kgds) 

MINERALE OLIE 
fractie C I O - C 1 2 <5 <5 <5 <5 
fractie C l 2 - C 2 2 <5 <5 9 6 
fractie C22 - C30 <5 <5 75 19 
fractie C30 - C40 <5 <5 55 13 
totaal olie C 1 0 - C 4 0 «20 <20 140 ' 40 

Monstercode en monstertraject 
' 11877529-005 BM3 BM3 B002 (350-400) B004 (370-420) B007 (350-400) B010 (350-

400) B012 (350-400) 
2 11877529-006 BM4 BM4 B002 (70-100) B005 (90-120) B007 (100-150) B010 (70-100) 

6077 (100-140) B014A (50-100) 
3 11877590-001 CM3 CM3 C018 (50-100) C019 (7-40) C022 (14-50) C021 (0-50) C020 

(50-100) 
4 11877590-002 CM1 CM1 C001 (7-50) C002 (0-30) C006 (0-50) C010 (7-50) C009 (30-

60) C007 (7-30) C008 (7-15) 

De resultaten zijn voorde interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 
2009, zoals gewijzigd op 3 april 2012 en voorde achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 
december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB 
(per 30-07-2008) (www.Senternovern.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009. 
De gehalten die de betreffende achtergrondivaarden en inteiventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 



het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het 
gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en 
kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde 
het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
geen toetsingswaarde vooropgesteld 
niet geanalyseerd 
verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen 
achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-
eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn. 
gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde 
vooropgesteld), en groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis. 
De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake 
is van antropogene verontreiniging en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en 
baggerspecie. 

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: 
(als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en 
organische stof = 10%.) 
9: lutum 12%; humus 0.5% 
10: lutum 1%; humus 0.7% 
11: lutum 5.1%; humus 3% 
12: lutum 2.6%; humus 1.1% 



Projectnaam Havendreef te Heemstede 
Projectcode 130945 

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

Monslercode CM2 1 CM4 2 

Bodemtype" 13 14 

droge stof(gew.-%) 81,9 - 80,7 -
gewicht artefacten(g) <1 -- <1 
aard van de artefacten{g) Geen -- Geen 

organische slof (gloeiverlies)(% 0,6 -- 1,8 --
vd DS) 

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem)(% vd DS) 1,7 - 1,5 --

METALEN 
barium + 

cadmium 
kobalt 
koper 
kwik 
lood 
molybdeen 
nikkel 
zink 

P O L Y C Y C L I S C H E AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen 0,01 -- 0,01 -
fenantreen 0,04 •- 0,13 -
antraceen 0,01 -- 0,04 --
fluoranteen 0,05 -- 0,18 -
benzo(a)antraceen 0,02 -- 0,10 --
chryseen 0,03 -- 0,09 -
benzo(k)fluoranteen 0,02 -- 0,07 --
benzo(a)pyreen 0,03 -- 0,14 -
benzo(ghi)peryleen 0,02 - 0,09 --
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,02 -- 0,08 --
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 0,25 0,95 
factor) 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28(pg/kgds) <1 - <1 
PCB 52(pg/kgds) <1 -- <1 
PCB 101(pg/kgds) <1 - <1 
PCB 118(pg/kgds) <1 - <1 
PCB 138(pg/kgds) <1 - <1 
PCB 153(pg/kgds) <1 - <1 
PCB 180(pg/kgds) <1 -- <1 
som PCB (7) (0.7 4,9 a 4,9 ' 
factor)(pg/kgds) 

MINERALE OLIE 
fractie C 1 0 - C 1 2 <5 - <5 
fractie C 1 2 - C 2 2 <5 - 23 
fractie C22 - C30 <5 -- 27 
fractie C30 - C40 6 -- 11 
totaal olie C10 -C40 <20 

Monstercode en monstertraject 
' 11877590-003 CM2 CM2 C004 (50-70) C014(50-100) C015 (50-700) 0017(50-90) 

2 11877590-004 CM4 CM4 C001 (100-150) €007 (100-150) C014 (130-150) €009 (90-
140) €022 (90-140) €019 (80-100) 

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 
2009. zoals gewijzigd op 3 april 2012 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit. Staatscourant 20 
december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB 
(per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging In de Staatscourant 67 van 7 april 2009. 
De gehalten die de betreffende achtergrondwaarden en Interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 

het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het 
gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 

** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en 
kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde 

*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde 



geen toetsingswaarde vooropgesteld 
n/ef geanalyseerd 
verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen 
achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-
eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn. 
gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde 
vooropgesteld), en groter dan deAS3000 rapportagegrens-eis. 
De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake 
is van antropogene verontreiniging en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en 
baggerspecie. 

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: 
(als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en 
organische stof = 10%.) 
13: lutum 1.7%; humus 0.6% 
14: lutum 1.5%; humus 1.8% 



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (l&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 

Toetsingswaarden1' AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 

METALEN 
barium 237 49 
cadmium 0,38 4,3 8,2 0,38 
kobalt 4,3 29 54 4,3 
koper 21 59 98 21 
kwik 0,11 13 25 0,11 
lood 33 191 349 33 
molybdeen 1,5 96 190 1,5 
nikkel 12 23 34 12 
zink 62 190 318 62 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 1,5 21 40 1,0 
factor) 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 199 390 19 
factor)(pg/kgds) 

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 74 1012 1950 74 

AW achtergrondwaarde 
1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
I interventiewaarde 
AS3000 laboratoriumanalyses voorgrond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; 

grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 4,25juni 2008. 

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type: 
1: lutum 1.7%; humus 3.9% 

Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (l&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 

Toetsingswaarden1' AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 

METALEN 
barium 237 49 
cadmium 0,35 4,0 7,6 0,35 
kobalt 4,3 29 54 4,3 
koper 19 56 92 19 
kwik 0,10 13 25 0,10 
lood 32 184 337 32 
molybdeen 1,5 96 190 1,5 
nikkel 12 23 34 12 
zink 59 181 303 59 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 1,5 21 40 1,0 
factor) 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 4,0 102 200 9,8 
factor)(pg/kgds) 

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 38 519 1000 38 

AW achtergrondwaarde 
1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
I interventiewaarde 
AS3000 laboratoriumanalyses voorgrond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; 

grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 4,25 juni 2008. 

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type: 
2: lutum 1.2%; humus 1.4% 



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (l&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 

Toetsingswaarden1' AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 

METALEN 
barium 297 61 
cadmium 0,37 4,2 8,0 0,37 
kobalt 5,2 36 66 5,2 
koper 21 60 100 21 
kwik 0,11 13 26 0,11 
lood 33 193 352 33 
molybdeen 1,5 96 190 1,5 
nikkel 14 27 40 14 
zink 66 202 338 66 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 1,5 21 40 1,0 
factor) 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 5,0 128 250 12 
factor)(pg/kgds) 

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 48 649 1250 48 

AW achtergrondwaarde 
1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
I interventiewaarde 
AS3000 laboratoriumanalyses voorgrond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; 

grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 4,25 juni 2008. 

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type: 
3: lutum 4%; humus 2.5% 

Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (l&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 

Toetsingswaarden" AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen 0,14 0,44 0,75 0,17 
tolueen 0,14 11 22 0,17 
ethylbenzeen 0,14 37 75 0,17 
xylenen (0.7 factor) 0,31 5,9 12 0,36 

MINERALE OLIE 
totaal olieC10-C40 129 1765 3400 129 

AW achtergrondwaarde 
1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
I interventiewaarde 
AS3000 laboratoriumanalyses voorgrond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; 

grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 4,25juni 2008. 

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type: 
4: lutum 25%; humus 6.8% 

Tabel: Toetsingswaarden voorgrond (asSOOO) (l&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 

Toetsingswaarden" AW 1/2(AW+I) I ASSOOO eis 

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen 0,040 0,13 0,22 0,050 
tolueen 0,040 3,2 6,4 0,050 
ethylbenzeen 0,040 11 22 0,050 



xylenen (0.7 factor) 0,090 1,7 3,4 0,10 

MINERALE OLIE 
totaal olie CIO-C40 38 519 1000 38 

AW achtergrondwaarde 
1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
I interventiewaarde 
AS3000 laboratoriumanalyses voorgrond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; 

grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 4,25 juni 2008. 

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type: 
5: lutum 25%; humus 1.5% 

Tabel: Toetsingswaarden voorgrond (as3000) (l&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 

Toetsingswaarden1' AW 1/2(AW+I) I AS3000eis 

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen 0,040 0,13 0,22 0,050 
tolueen 0,040 3,2 6,4 0,050 
ethylbenzeen 0,040 11 22 0,050 
xylenen (0.7 factor) 0,090 1.7 3,4 0,10 

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 38 519 1000 38 

AW achtergrondwaarde 
1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
I interventiewaarde 
AS3000 laboratoriumanalyses voorgrond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; 

grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 4,25juni 2008. 

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type: 
6: lutum 25%; humus 1.4% 



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (l&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 

Toetsingswaarden" AW 1/2(AW+I) I ASSOOO eis 

METALEN 
barium 237 49 

cadmium 0,35 4,0 7,6 0,35 
kobalt 4,3 29 54 4,3 
koper 19 56 92 19 
kwik 0,10 13 25 0,10 
lood 32 184 337 32 
molybdeen 1,5 96 190 1,5 
nikkel 12 23 34 12 
zink 59 181 303 59 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 1,5 21 40 1,0 
factor) 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 4,0 102 200 9,8 
factor)(pg/kgds) 

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 38 519 1000 38 

AW achtergrondwaarde 
1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
I interventiewaarde 
AS3000 laboratoriumanalyses voorgrond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; 

grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 4,25 juni 2008. 

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type: 
7: lutum 1.6%; humus 0.8% 

Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (l&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 

Toetsingswaarden" AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 

METALEN 
barium 237 49 
cadmium 0,35 4,0 7,6 0.35 
kobalt 4,3 29 54 4,3 
koper 19 56 92 19 
kwik 0,10 13 25 0,10 
lood 32 184 337 32 
molybdeen 1,5 96 190 1,5 
nikkel 12 23 34 12 
zink 59 181 303 59 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 1,5 21 40 1,0 
factor) 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 4,0 102 200 9,8 
factor)(pg/kgds) 

MINERALE OLIE 
totaal olieC10-C40 38 519 1000 38 

AW achtergrondwaarde 
1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
I interventiewaarde 
AS3000 laboratoriumanalyses voorgrond-, waterbodem- en grondwateronderzoek: 

grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 4,25juni 2008. 

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type: 
8: lutum 1.5%; humus 0.7% 



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (l&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 

Toetsingswaarden" AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 

METALEN 
barium 534 110 
cadmium 0,40 4,6 8,7 0,40 
kobalt 8,9 61 113 8,9 
koper 26 75 124 26 
kwik 0,12 15 29 0,12 
lood 38 218 399 38 
molybdeen 1,5 96 190 1,5 
nikkel 22 42 63 22 
zink 89 273 458 89 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 1,5 21 40 1,0 
factor) 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 4,0 102 200 9,8 
factor)(pg/kgds) 

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 38 519 1000 38 

AW achtergrondwaarde 
1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
I interventiewaarde 
AS3000 laboratoriumanalyses voorgrond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; 

grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 4,25 juni 2008. 

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type: 
9: lutum 12%; humus 0.5% 

Tabel: Toetsingswaarden voorgrond (as3000) (l&M-toetsingskader). Het betreft gehalten In mg/kgds, tenzij anders 

Toetsingswaarden" AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 

METALEN 
barium 237 49 
cadmium 0,35 4,0 7,6 0,35 
kobalt 4,3 29 54 4,3 
koper 19 56 92 19 
kwik 0,10 13 25 0,10 
lood 32 184 337 32 
molybdeen 1,5 96 190 1,5 
nikkel 12 23 34 12 
zink 59 181 303 59 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 1,5 21 40 1,0 
factor) 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 4,0 102 200 9,8 
factor)(pg/kgds) 

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 38 519 1000 38 

AW achtergrondwaarde 
1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
I interventiewaarde 
AS3000 laboratoriumanalyses voorgrond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; 

grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 4,25 juni 2008. 

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type: 
10: lutum 1%: humus 0.7% 



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (asSOOO) (l&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 

Toetsingswaarden11 AW 1/2(AW+l) I ASSOOO eis 

METALEN 
barium 329 68 
cadmium 0,38 4,3 8,3 0,38 
kobalt 5,7 39 72 5,7 
koper 22 63 105 22 
kwik 0,11 13 27 0,11 
lood 34 198 362 34 
molybdeen 1,5 96 190 1,5 
nikkel 15 29 43 15 
zink 70 214 359 70 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 1,5 21 40 1.0 
factor) 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 6,0 153 300 15 
factor)((jg/kgds) 

MINERALE OLIE 
totaal olieC10-C40 57 778 1500 57 

' ; AW achtergrondwaarde 
1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
I interventiewaarde 
AS3000 laboratoriumanalyses voorgrond-, waterbodem-en gmndwateronderzoek; 

grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 4,25 juni 2008. 

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type: 
11: lutum 5.1%; humus 3% 

Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (l&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 

Toetsingswaarden1' AW 1/2(AW+I) I ASSOOO eis 

METALEN 
barium 255 53 
cadmium 0,35 4,0 7.6 0,35 
kobalt 4,5 31 58 4,5 
koper 20 57 94 20 
kwik 0,11 13 25 0,11 
lood 32 186 340 32 
molybdeen 1,5 96 190 1,5 
nikkel 13 24 36 13 
zink 61 187 313 61 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 1,5 21 40 1,0 
factor) 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 4,0 102 200 9,8 
factor)(pg/kgds) 

MINERALE OLIE 
totaal olieC10-C40 38 519 1000 38 

AW achtergrondwaarde 
1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
I interventiewaarde 
AS3000 laboratoriumanalyses voorgrond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; 

grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 4,25juni 2008. 

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type: 
12: lutum 2.6%; humus 1.1% 



Tabel: Toetsingswaarden voorgrond (as3000) (l&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 

Toetsingswaarden" AW 1/2(AW+I) I ASSOOO eis 

METALEN 
barium 237 49 
cadmium 0,35 4,0 7,6 0,35 
kobalt 4,3 29 54 4,3 
koper 19 56 92 19 
kwik 0,10 13 25 0,10 
lood 32 184 337 32 
molybdeen 1,5 96 190 1,5 
nikkel 12 23 34 12 
zink 59 181 303 59 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 1,5 21 40 1,0 
factor) 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 4,0 102 200 9,8 
factor)(pg/kgds) 

MINERALE OLIE 
totaal olie C10-C40 38 519 1000 38 

AW achtergrondwaarde 
1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
I interventiewaarde 
AS3000 laboratoriumanalyses voorgrond-, waterbodem- en gmndwateronderzoek; 

grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 4,25juni 2008. 

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type: 
13: lutum 1.7%; humus 0.6% 

Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (l&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 

Toetsingswaarden" AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 

METALEN 
barium 237 49 
cadmium 0,35 4,0 7,6 0,35 
kobalt 4,3 29 54 4,3 
koper 19 56 92 19 
kwik 0,10 13 25 0,10 
lood 32 184 337 32 
molybdeen 1,5 96 190 1,5 
nikkel 12 23 34 12 
zink 59 181 303 59 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 1,5 21 40 1,0 
factor) 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 4,0 102 200 9,8 
factor)(pg/kgds) 

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 38 519 1000 38 

AW achtergrondwaarde 
1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
I interventiewaarde 
ASSOOO laboratoriumanalyses voorgrond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; 

grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 4,25 juni 2008. 

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type: 
14: lutum 1.5%: humus 1.8% 



Bijlage 4.2 Getoetste analyseresultaten en toet
singstabel grondwater 

Aantal pagina's: 2 



Projectnaam 
Projectcode 

Havendreef te Heemstede 
130945 

Tabel: Analyseresultaten grondwater (asSOOO) monsters (gehalten in pg/l, tenzij anders aangegeven) 

Monstercode A006-01-01 1 C015-01-01 2 B009-1-01 3 C O ^ - l - l ' 

METALEN 
barium <45 45 45 |-
cadmium <0,8 a <0,8 a <0,8 a <0,8 .1 

kobalt <5 <5 <5 <5 
koper <15 <15 <15 <15 
kwik <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
lood <15 <15 <15 <15 
molybdeen <3,6 <3,6 <3,6 <3,6 
nikkel <15 <15 <15 <15 
zink <60 <60 <60 <60 

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 
tolueen 0,66 0,45 1.1 <0,2 
ethylbenzeen <0,2 <0,2 0,27 <0,2 
o-xyieen 0,23 -- 0,21 - 0,42 - <0,1 — 
p- en m-xyleen 0,54 -- 0,45 - 0,97 - <0,2 -
xylenen (0.7 factor) 0 66 ' 1,4 * 0,21 8 

styreen <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 
naftaleen <0,05 ' <0,05 a <0,30 *#" <0,05 1 

G E H A L O G E N E E R D E KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 
1,2-dichloorethaan <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 
1,1-dichlooretheen <0,1 a <0,1 a <0,1 a <0,1 a 

cis-1,2-dichlooretheen <0,1 -- <0,1 -- <0,1 - <0,1 
trans-1,2-dichlooretheen <0,1 -- <0,1 - <0,1 -- <0,1 -
som (cis,trans) 1,2- 0,14 a 0,14 a 0,14 a 0,14 a 

dichloorethenen (0.7 factor) 
dichloormethaan <0,2 a <0,2 ' <0,2 a <0,2 a 

1,1-dichloorpropaan <0,25 - <0,25 - <0,25 - <0,25 -
1,2-dichloorpropaan <0,25 -- <0,25 -- <0,25 -- <0,25 — 
1,3-dichloorpropaan <0,25 - <0,25 -- <0,25 - <0,25 — 
som dichloorpropanen (0.7 0,53 0,53 0,53 0,53 
factor) 
tetrachlooretheen <0,1 a <0,1 a <0,1 a <0,1 a 

tetrachloormethaan <0,1 a <0,1 ' <0,1 a <0,1 a 

1,1,1-trichloorethaan <0,1 3 <0,1 a <0,1 a <0,1 a 

1,1,2-trichloorethaan <0,1 a <0,1 a <0,1 a <0,1 a 

trichlooretheen <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 
chloroform <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 
vinylchloride <0,1 ' <0,1 a <0,1 ' <0,1 a 

tribroommethaan 0 , 2 <0,2 <0,2 <0,2 

MINERALE OLIE 
fractie C 1 0 - C 1 2 <25 <25 <25 <25 -
fractie C12 - C22 <25 <25 <25 <25 — 
fractie C22 - C30 <25 <25 <25 <25 -
fractie C30 - C40 <25 <25 <25 <25 — 
totaal olie C10 -C40 <100 <100 <100 <100 a 

Monstercode en monstertraject 
' 11879291-001 A006-01-01 A006-01-01 A006 (200-300) 

11879291-002 C015-01-01 C015-01-01 C015 (130-230) 
11879291-003 B009-1-01 8009-1-01 B009 (200-300) 
11879291-004 C017-1-1 C017-1-1 €017(200-300) 

De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire Bodemsanering 2009. zoals gewijzigd op 3 april 
2012. 
De gehalten die de betreffende streefwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
* het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van 

de streef- en interventiewaarde 
** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner 

dan of gelijk aan de intetventiewaarde 
*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde 



geen toetsingswaarde vooropgesteld 
niet geanalyseerd 
verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde 
voor opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag 
verondersteld worden kleiner dan de streefwaarde te zijn. 
gecorrigeerd gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor 
opgesteld), en groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis. 

Tabel: Toetsingswaarden voor grondwater (as3000) 

1) S 1/2(S+I) 1 AS3000 

METALEN 
barium 50 338 625 50 
cadmium 0,40 3,2 6,0 0,80 
kobalt 20 60 100 20 
koper 15 45 75 15 
kwik 0,050 0,18 0,30 0,050 
lood 15 45 75 15 
molybdeen 5,0 152 300 5,0 
nikkel 15 45 75 15 
zink 65 432 800 65 

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen 0,20 15 30 0,20 
tolueen 7,0 504 1000 7,0 
ethylbenzeen 4,0 77 150 4,0 
xylenen (0.7 factor) 0,20 35 70 0,21 
styreen 6,0 153 300 6,0 
naftaleen 0,01 35 70 0,050 

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan 7,0 454 900 7,0 
1,2-dichloorethaan 7,0 204 400 7,0 
1,1-dichlooretheen 0,01 5,0 10 0,10 
dichloormethaan 0,01 500 1000 0,20 
som (cis.trans) 1,2- 0,01 10 20 0,20 
dichloorethenen (0.7 factor) 
som dichloorpropanen (0.7 0,80 40 80 0,52 
factor) 
tetrachlooretheen 0,01 20 40 0,10 
tetrachloormethaan 0,01 5,0 10 0,10 
1,1,1-trichloorethaan 0,01 150 300 0,10 
1,1,2-trichloorethaan 0,01 65 130 0,10 
trichlooretheen 24 262 500 24 
chloroform 6,0 203 400 6,0 
vinylchloride 0,01 2,5 5,0 0,20 
tribroommethaan 630 2,0 

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 50 325 600 100 

S streefwaarde 
1/2(S+I) gemiddelde van streef- en interventiewaarde 
I interventiewaarde 
AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem-en 

grondwateronderzoek; grondwaterprotocollen 3110 t/m 3190 
versie 3,25 juni 2008. 



Bijlage 4.3 Getoetste analyseresultaten en toet
singstabel waterbodem 
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T o e t s i n g volgens: Verspreiden op aangrenzend p e r c e e l 
Datum t o e t s i n g : 17-04-2013 
Meetpunt: MM S BG S001 (260-270) S 
Datum monstername: 29-03-2013 
Beheerder: ONBEKEND 
X-coordinaat: 0 
Maaiveld t.o.v. NAP (m): 0 
Laag boven (cm): 0 

(Bbk) Towabo 4.0.202 

T i j d monstername: 0:00:00 

Y-coordinaat: 0 
Compartiment: Bodem/Sediment 
Laag onder (cm): 0 

G e b r u i k t e standaardisatiemethode: PAF 

Gebruikte grootheid voor s t a n d a a r d i s a t i e : 

-ais org.stofgehalte 
-als lutumgehalte : 

5,30 % 
0,70 % 

Parameter hoe. eenheid gemeten gestand. oordeel melding % 
gehalte gehalte oversch 

METALEN 
cadmium dg mg/ kg 0,390 0,583 Ja -
cadmium PAF % 0,390 0,000 -
anorganisch kwik PAF % 0,230 0,003 -
koper PAF % 26,000 0,000 -
n i k k e l PAF % 9,900 0,000 -
lood PAF % 67,000 1,343 -
zink PAF % 160,000 45,763 -
cobalt dg mg/kg 3,200 11,250 Ja -
molybdeen dg mg/kg < 1,500 1,050 Ja 

PAK 
naftaleen PAF % 0,050 0,019 -
anthraceen PAF % 0,240 0,258 -
fenantreen PAF % 0,830 2,624 -
fluorantheen PAF % 6,800 10,172 -
benz(a)anthraceen PAF % 3,700 2,861 -
chryseen PAF % 3,000 2,673 -
benzo(k)fluorantheen PAF % 2,100 0,765 -
benzo(a)pyreen PAF % 3,500 6,411 -
benzo(ghi)peryleen PAF % 2,100 2,541 -
indenopyreen PAF % 2,300 5,845 -

OVERIGE STOFFEN 
minerale o l i e GC dg mg/kg 720,000 1358,491 Ja -

PCB 
PCB-28 PAF % < 0,001 0,000 -
PCB-52 PAF % 0,002 0,000 -
PCB-101 PAF % 0,002 0,000 -
PCB-118 PAF % 0,002 0,000 -
PCB-138 PAF % 0,004 0,000 -
PCB-153 PAF % 0,006 0,000 -
PCB-180 PAF % 0,002 0,000 -

MEERSOORTEN POTENTIEEL AANGETASTE FRACTIE (msPAF) 
msPAF metalen PAF % - 46,493 Ja -
msPAF org.verbindingen PAF % - 33,420 Nee 67,10 

Aantal parameters: 26 

Sindoordeel: Niet verspreidbaar 

Meldingen: 
* I n d i c a t i e f toetsresultaat 
Er ontbreken enkele parameters i n de somparameter msPAFmet 
Er ontbreken enkele parameters i n de somparameter msPAForg 
Het gemeten gehalte voor de berekening van PAF-waarden wordt weergegeven i n de eenheid mg/kg en 

hoedanigheid dg 
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Toetsing volgens: Verspreiden op aangrenzend perceel (Bbk 
Datum toetsing: 17-04-2013 
Meetpunt: MM S OG S001 (270-320) S 
Datum monstername: 29-03-2013 
Beheerder: ONBEKEND 
X-coordinaat: 0 
Maaiveld t.o.v. NAP (m): 0 
Laag boven (cm): 0 

Towabo 4.0.202 

T i j d monstername: 0:00:00 

Y-coordinaat: 0 
Compartiment: Bodem/Sediment 
Laag onder (cm): 0 

Gebruikte standaardisatiemethode: PAF 

Gebruikte grootheid voor standaardisatie: 
-als org.stofgehalte 
-als lutumgehalte : 

2,30 % 
1,90 % 

Parameter hoe. eenheid gemeten gestand. oordeel melding % 
gehalte gehalte oversch 

METALEN 
cadmium dg mg/kg 0,330 0,560 Ja -
cadmium PAF % 0,330 0,000 -
anorganisch kwik PAF % 0,260 0,007 -
koper PAF % 20,000 0,000 -
n i k k e l PAF % 6,400 0,000 -
lood PAF % 34,000 0,000 -
zink PAF % 140,000 0,000 -
cobalt dg mg/kg 2,000 7,031 Ja -
molybdeen dg mg/kg < 1,500 1, 050 Ja * _ 

PAK 
naftaleen PAF % 0,040 0,075 -
anthraceen PAF % 0,110 0,286 -
fenantreen PAF % 0,180 0,905 -
fluorantheen PAF % 0,940 2,433 -
benz(a)anthraceen PAF % 0,470 0,399 -
chryseen PAF % 0,470 0,532 -
benzo(k)fluorantheen PAF % 0,320 0,109 -
benzo(a)pyreen PAF % 0,490 1,344 -
benzo(ghi)peryleen PAF % 0,330 0,502 -
indenopyreen PAF % 0,350 1,359 -

OVERIGE STOFFEN 
minerale o l i e GC dg mg/kg 900,000 3913,043 Nee 30,43 

PCB 
PCB-28 PAF % 0,004 0,000 -
PCB-52 PAF % 0,003 0,000 -
PCB-101 PAF % 0,003 0,000 -
PCB-118 PAF % 0,002 0,000 -
PCB-138 PAF % 0,004 0,000 -
PCB-153 PAF % 0,004 0,000 -
PCB-180 PAF % 0,003 0,000 -

MEERSOORTEN POTENTIEEL AANGETASTE FRACTIE (msPAF) 
msPAF metalen PAF % - 0,007 Ja -
msPAF org.verbindingen PAF % - 15,996 Ja -

Aantal parameters: 26 

Eindoordeel: Niet verspreidbaar 

Meldingen: 
* Indicatief toetsresultaat 
Er ontbreken enkele parameters in de somparameter msPAFmet 
Er ontbreken enkele parameters in de somparameter msPAForg 
Het gemeten gehalte voor de berekening van PAF-waarden wordt weergegeven i n de eenheid mg/kg en 

hoedanigheid dg 
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Einde uitvoerverslag 
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Toetsing volgens: Toepassen i n oppervlaktewater (Bbk) 
Datum toetsing: 17-04-2013 
Meetpunt: MM S BG S001 (260-270) S 
Datum monstername: 29-03-2013 
Beheerder: ONBEKEND 
X-coordinaat: 0 
Maaiveld t.o.v. HAP (m): 0 
Laag boven (cm): 0 

Towabo 4.0.202 

T i j d monstername: 0:00:00 

ï-coordinaat: 0 
Compartiment: Bodem/Sediment 
Laag onder (cm): 0 

Gebruikte standaardisatiemethode: Bbk 

Gebruikte grootheid voor standaardisatie: 
-als org.stofgehalte 
-als lutumgehalte : 

5,30 % 
0,70 % 

Parameter hoe. eenheid gemeten gestand. oordeel melding % 
gehalte gehalte oversch. 

METALEN 
cadmium dg mg/kg 0,390 0,583 <=AW -
anorganisch kwik dg mg/kg 0,230 0,322 A 114,57 
koper dg mg/kg 26,000 48,297 A 20,74 
ni k k e l dg mg/kg 9,900 28,875 <=AW -
lood dg mg/kg 67,000 99,389 A 98,78 
zink dg mg/kg 160,000 350,274 A 150,20 
cobalt dg mg/kg 3,200 11,250 <=AW _ 
molybdeen dg mg/kg < 1,500 1,050 <=AW * _ 

PAK 
som PAK 10 (VROM) dg mg/kg 24,620 24,620 B 173,56 

OVERIGE STOFFEN 
minerale o l i e GC dg mg/kg 720,000 1358,491 B 8,68 

PCB 
PCB-28 dg ug/kg < 1,000 1,321 <=AW * _ 
PCB-52 dg ug/kg 1,900 3,585 . A 79,25 
PCB-101 dg ug/kg 2,200 4,151 A 176,73 
PCB-118 dg ug/kg 2,400 4,528 A 0,63 
PCB-138 dg ug/kg 4,500 8,491 A 112,26 
PCB-153 dg ug/kg 6,000 11,321 A 223,45 
PCB-180 dg ug/kg 2,400 4,528 A 81,13 
som PCB 7 dg ug/kg 20,100 37,925 A 89,62 

Aantal getoetste parameters: 18 

Eindoordeel: Klasse B 

Meldingen: 
* Indicatief toetsresultaat 
De maximale waarde bodemfunctieklasse industrie wordt voor één of meer stoffen overschreden. 0 dient 

hier rekening mee te houden 
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Toetsing volgens: Toepassen i n oppervlaktewater (Bbk) 
Datum toetsing: 17-04-2013 
Meetpunt: MM S OG S001 (270-320) S 
Datum monstername: 29-03-2013 
Beheerder: ONBEKEND 
X-coordinaat: 0 
Maaiveld t.o.v. NAP (m): 0 
Laag boven (cm): 0 

Towabo 4.0.202 

T i j d monstername: 0:00:00 

Y-coordinaat: 0 
Compartiment: Bodem/Sediment 
Laag onder (cm): 0 

Gebruikte standaardisatiemethode: Bbk 

Gebruikte grootheid voor standaardisatie: 

-als org.stofgehalte 
-als lutumgehalte : 

2,30 % 
1,90 % 

Parameter hoe. eenheid gemeten gestand. oordeel melding % 
gehalte gehalte oversch. 

METALEN 
cadmium dg mg/kg 0,330 0,560 <=AW -
anorganisch kwik dg mg/kg 0,260 0,373 A 148,43 
koper dg mg/kg 20,000 40,956 A 2,39 
ni k k e l dg mg/kg 6,400 18,667 <=AW -
lood dg mg/kg 34,000 53,223 A 6,45 
zink dg mg/kg 140,000 329,689 A 135,49 
cobalt dg mg/kg 2,000 7,031 <=AW -
molybdeen dg mg/kg < 1,500 1,050 <=AW * _ 

PAK 
som PAK 10 (VROM) dg mg/kg 3,700 3,700 A 146,67 

OVERIGE STOFFEN 
minerale o l i e GC dg mg/kg 900,000 3913,043 B 213,04 

PCB 
PCB-28 dg ug/kg 4,300 18,696 B 33,54 
PCB-52 dg ug/kg 2,600 11,304 A 465,22 
PCB-101 dg ug/kg 3,400 14,783 A 885,51 
PCB-118 dg ug/kg 2,000' 8,696 A 93,24 
PCB-138 dg ug/kg 4,000 17,391 A 334,78 
PCB-153 dg ug/kg 4,100 17,826 A 409,32 
PCB-180 dg ug/kg 2,700 11,739 A 369,57 
som PCB 7 dg ug/kg 23,100 100,435 A 402,17 

Aantal getoetste parameters: 18 

Eindoordeel: Klasse B 

Meldingen: 
* I n d i c a t i e f toe ts resul taa t 

De maximale waarde bodemfunctieklasse i ndus t r i e wordt voor één of meer s t o f f e n overschreden, ü dient 
h i e r rekening mee te houden 

Einde u i t v o e r v e r s l a g 
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Bijlage 4.4 Toetsing Besluit Bodemkwaliteit 

Aantal pagina's: 6 



Besluit bodemkwaliteit - generiek beleid 

Monsteromschrijving; 
Laboraloriumcode: 
Analysemclhode: 
Analysodalum 
Partij: 

130945 Havendreef le Heemstede 
11877072 
NEN 5740 
3-4-2013 
Bovengrond openbare weg (deellocalie A) 

Monsters AMI AM2 Gemiddeld ^ bodem 

droogrest(%) 
oroanische stof % (m/m) 
lutum % (m/m) 

92,10 
2,00 
2,00 

89,00 90,55 
2,50 2,25 
4,00 3,00 

Conclusie: Wonen 

Ccmponcntcn Eis Eis Bü 
mq/kg ds mg/kg ds mg/kg ds gemiddeld AW overschrijding Wonen overschrijding Industrie overschriiding 

Minerale olie ió.óö 4Ó.ÓÖ 98,N 30.00 VÖLBÖET 4 l , « VÖLBÖET I l i , 5 VÓLBÖÜT 
PCB's (som 7) 0,0049 0,0049 0,0049 0,0049 0,0045 9% 0,0045 AFGEKEURD 0,1125 VOLDOET 

Metalen 
Barium Ba 20,00 20.00 20,00 20,00 55,16 VOLDOET 159,7 VOLDOET 267,1 VOLDOET 
Cadmium Cd 0,20 0,20 0,20 0,20 0,36 VOLDOET 0,7 VOLDOET 2,6 VOLDOET 
Cobalt Co 3,30 2,50 2,90 2,90 4,73 VOLDOET 11,0 VOLDOET 60,0 VOLDOET 
Koper Cu 9,20 9,60 9,40 9,40 20,17 VOLDOET 27,2 VOLDOET 95,8 VOLDOET 
Kwik Hg 0,13 0,10 0,12 0,12 0,11 8% 0,6 VOLDOET 3,4 VOLDOET 
Lood Po 29,00 34,00 31,50 31,50 32,50 VOLDOET 136,5 VOLDOET 344,5 VOLDOET 
Molybdeen Mo 0,50 0,50 0,50 0.50 1,50 VOLDOET 88,0 VOLDOET 190,0 VOLDOET 
Nikkel Nl 5,60 5,70 5,65 5.65 13,00 VOLDOET 14,5 VOLDOET 37,1 VOLDOET 
Zink Zn 30,00 42,00 36,00 36,00 62,38 VOLDOET 89,1 VOLDOET 320,8 VOLDOET 

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
Som 10 PAK's 3.10 3,40 3,25 3.25 1,50 AFGEKEURD>100% 6,80 VOLDOET 40,00 VOLDOET 

Opmerking: Aangezien de individuele PCB's niet boven de detectiegrens uitkomen, voldoet deze partij aan de klasse achtergrondwaarde. 

Voor PCB's geldt: indien de individuele PCB's niet zijn aangetoond (kleiner dan de detectielimiel, is hier de aantoonbaarheidsgrens) voldoet de som-parameter aan de toetsingseis voor kwaliteitsklasse AW. 

Wijziging RBK dd 1^1-2009: 

- Aanpassing van de loetsingsregel voor de Achtergrondwaarde voor nikkel (art. 4.2.2 lid 5). Indien de gemiddelde concentratie voor nikkel voldoet aan maximaal tweemaal de toetsingseis voor kwaliteitsklasse 
Achtergrondwaarde, vindt per 1 april 2009 geen toetsing meer plaats aan de maximale waarde voor kwaliteilsklasse wonen. 
- De normen voor barium zijn tijdelijk buiten werking gesteld. Als verhoogde bariumgehalten het gevolg zijn van een antropogene bron, dan kan het bevoegd gezag dit beoordelen op basis van de voormalige 
interventiewaarden (920 mg/kg ds). 

Wijziging RBK dd 19-11-2010: 
- Aanpassing van de loetsingsregel voor PCB's. Indien de gemiddelde concentratie voor som PCB voldoet aan maximaal tweemaal de toetsingseis voor kwaliteitsklasse Achtorgrondwaarde, vindt per 19 november 2010 
geen toetsing meer plaats aan de maximale waarde voor kwaliteitsklasse wonen. 

Toetsing BK AP04 Versie 5.0 19-11-2010 



Besluit bodemkwaliteit - generiek beleid 

Monsteromschrijving: 
Laboratoriumcode: 
Analysemethode: 
Analysedalum 
Partij: 

Monsters 

droogrest(%) 
organische stof % (m/m) 
lutum % (m/m) 

130945 Havendreef te Heemstede 
11877072 
NEN 5740 
3-4-2013 
Ondergrond openbare weg (deellocatie A) 

A006-04 

76,90 
3,90 
2,00 

A006-04 Gemiddeld bodem 

76,90 
3,90 
2,00 

76,90 
3,90 
2,00 

Conclusie: Industr ie 

Componenten Els EiS Eis 
mg/kq ds mg/kg ds mg/kg ds gemiddeld AW overschrijding Wonen overschrijding Industrie overschrijding 

Minerale oüe 20,00 Jö.óó aff.M 74,10 VÖLMET VÖL&ÖÉT 1Ü5 vOLDOti 
PCB's (som 7) 0,0230 0,0230 0,0230 0,0230 0,0078 AFGEKEURD>100% 0,0078 AFGEKEURD 0,195 VOLDOET 

Metalen 
Banuii 28,00 28,00 28,00 28.00 49,03 VOLDOET 141,9 VOLDOET 237,4 VOLDOET 
Cadmium Cd 0,20 0,20 0,20 0.20 0,38 VOLDOET M VOLDOET 2,7 VOLDOET 
Cobalt Co 6,40 6,40 6,40 6.40 4,27 50% 10,0 VOLDOET 54,0 VOLDOET 
Koper Cu 25,00 25,00 25,00 25.00 20,60 21% 27,8 VOLDOET 97,9 VOLDOET 
Kwik HO 0,32 0,32 0,32 0,32 0,11 AFGEKEURDE 00% 0,6 VOLDOET 3,4 VOLDOET 
Lood Pb 62,00 62,00 62,00 62,00 32,88 89% 138,1 VOLDOET 348,6 VOLDOET 
Molybdeen Mo 0.50 0,50 0,50 0.50 1,50 VOLDOET 88,0 VOLDOET 190,0 VOLDOET 
Nikkel tv 8.10 8,10 8,10 8,10 12,00 VOLDOET 13,4 VOLDOET 34,3 VOLDOET 
Zink Zn 37,00 37,00 37,00 37,00 61,85 VOLDOET 88,4 VOLDOET 318,1 VOLDOET 

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
So.-n 10 PAK's 0,50 0,50 0,50 0.50 1,50 VOLDOET 6,80 VOLDOET 40,00 VOLDOET 

Opmerking: 0 

Voor PCB's geldt: indien de individuele PCB's niet zijn aangetoond (kleiner dan de delectielimiet, is hier de aantoonbaarheidsgrens) voldoet de som-parameter aan de toetsingseis voor kwaliteitsklasse AW. 

Wijziging RBK dd 1-4-2009: 

- Aanpassing van de loetsingsregel voor de Achtergrondwaarde voor nikkel (art. 4.2.2 lid 5). Indien de gemiddelde concentratie voor nikkel voldoet aan maximaal tweemaal de toetsingseis voor kwaliteitsklasse 
Achtergrondwaarde, vindt per 1 april 2009 geen toetsing meer plaats aan de maximale waarde voor kwaliteitsklasse wonen, 
- De normen voor barium zijn tijdelijk buiten werking gesteld. Als verhoogde bariumgehalten het gevolg zijn van een antropogene bron, dan kan het bevoegd gezag dit beoordelen op basis van de voormalige 
interventiewaarden (920 mg/kg ds). 

Wijziging RBK dd 19-11-2010: 
-Aanpassing van de loetsingsregel voor PCB's. Indien de gemiddelde concentratie voor som PCB voldoet aan maximaal tweemaal de toetsingseis voor kwaliteitsklasse Achtergrondwaarde, vindt per 19 november 2010 
gcon toetsing meer plaats aan de maximale waarde voor kwaliteitsklasse wonen. 

Toetsing BK AP04 Versie 5.0 19-11-2010 



Besluit bodemkwaliteit - generiek beleid 

Monsteromschrijving: 
Laboraloriumcode: 
Analysemethode: 
Analysedatum 
Partij: 

130945 Havendreef le Heemstede 
11877529 
NEN 5740 
8-4-2013 
Bovengrond parkeergarage (deellocatie B) 

Monsters BM1 BM2 Gemiddeld ^ bodem 

droogresl(%) 
organische stof % (m/m) 
lutum % (m/m) 

93,90 
2,00 
2,00 

93,00 93,45 
2,00 2,00 
2,00 2,00 

Conclusie: Achtergrondwaarde 

Componenten lis Eis Eis' 
mg/kg ds mg/kg ds mg/kg ds gemiddeld AW overschrijding Wonen overschrijding Industrie overschrijding 

Minerale olie 20,00 20,00 20.00 38,00 VOLDOET iè VOLDOET 100 
PCB's (som 7} 0,0049 0,0049 0,0049 0,0049 0,0040 23% 0,0040 AFGEKEURD 0,1 VOLDOET 

Metalen 
Barium 20,00 20,00 20,00 20,00 49,03 VOLDOET 141,9 VOLDOET 237,4 VOLDOET 
Cadmium Cd 0,20 0,20 0,20 0,20 0,35 VOLDOET 0.7 VOLDOET 2.5 VOLDOET 
Cobalt Cc 2,00 2,60 2,30 2,30 4,27 VOLDOET 10,0 VOLDOET 54,0 VOLDOET 
Koper Cu 5,80 7,80 6,80 6,80 19,33 VOLDOET 26.1 VOLDOET 91,8 VOLDOET 
Kwik Hg 0,06 0,09 0,08 0,08 0,10 VOLDOET 0,6 VOLDOET 3,3 VOLDOET 
Lood PD 15,00 22,00 18,50 18,50 31,76 VOLDOET 133.4 VOLDOET 336,7 VOLDOET 
Molybdeen Mo 0,50 0,50 0.50 0,50 1,50 VOLDOET 88,0 VOLDOET 190.0 VOLDOET 
Nikkel Ni 4,60 5,70 5,15 5,15 12,00 VOLDOET 13.4 VOLDOET 34,3 VOLDOET 
Zink Zn 21,00 22,00 21,50 21,50 59,00 VOLDOET 84,3 VOLDOET 303,4 VOLDOET 

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
Scm 10 PAK's 0.48 0,53 0,51 0.51 1,50 VOLDOET 6,80 VOLDOET 40,00 VOLDOET 

Opmerking; Aangezien de individuele PCB's niet boven de detectiegrens uitkomen, voldoet deze partij aan de klasse achtergrondwaarde. 

Voor PCB's geldt: indien de individuele PCB's niet zijn aangetoond (kleiner dan de detectieiimiet, is hier de aantoonbaarheidsgrens) voldoet de som-parameter aan de toetsingseis voor kwaliteitsklasse AW. 

Wijziging RBK dd 1-4-2009: 

- Aanpassing van de loetsingsregel voor de Achtergrondwaarde voor nikkel (art. 4.2.2 lid 5). Indien de gemiddelde concentratie voor nikkel voldoet aan maximaal tweemaal de toetsingseis voor kwaliteilsklasse 
Achlorgrondwaarde, vindt per 1 april 2009 geen toetsing meer plaats aan de maximale waarde voor kwaliteitsklasse wonen. 
- De normen voor barium zijn lijdelijk builen werking gesteld. Ais verhoogde bariumgehalten hel gevolg zijn van een antropogene bron, dan kan het bevoegd gezag dit beoordelen op basis van de voormalige 
inleivenliewaarden (920 mg/kg ds). 

Wijziging RBK dd 19-11-2010: 
- Aanpassing van de loetsingsregel voor PCB's. Indien de gemiddelde concentratie voor som PCB voldoet aan maximaal tweemaal de toetsingseis voor kwaliteitsklasse Achtergrondwaarde, vindt per 19 november 2010 
geen toetsing meer plaats aan do maximale waarde voor kwaliteitsklasse wonen. 

Toetsing BK AP04 Versie 5.0 19-11-2010 



Besluit bodemkwaliteit - generiek beleid 

MonGteromGChrijving; 
Laboratonumcode: 
Analysemethode: 
Analysedatum 
Partij: 

130945 Havendreef te Heemslede 
11877529 
NEN 5740 
8-4-2013 
Ondergrond parkeergarage (deellocatie B) 

Monsters BM3 BM4 Gemiddeld b o d e m 

droogrest(%) 
organische slof % (m/m) 
lutum % (m/m) 

76.40 
2,00 

12,00 

79,60 78,00 
2,00 2.00 
2,00 7,00 

Conclusie: Achtergrondwaarde 

Componenten Eis Eis Eis 
mg/kg ds mg/kg ds mg/kg ds gemiddeld AW overschrijding Wonen overschrijding Industrie overschrijding 

Minerale olie Só.öö 20,60 ió.óö 20,00 38,00 VÖLBÖET 38 VÖL&ÖtT 10Ó votreef PCB's (som 7) 0.0049 0,0049 0,0049 0.0049 0,0040 23% 0.0040 AFGEKEURD 0,1 VOLDOET 

Metalen 
Barium Ba 20.00 20,00 20,00 20,00 79,68 VOLDOET 230,6 VOLDOET 385,8 VOLDOET 
Cadmium Co 0.20 0,20 0,20 0,20 0,38 VOLDOET 0.8 VOLDOET 2,7 VOLDOET 
Cobalt Co 1,50 1,60 1,55 1,55 6,60 VOLDOET 15,4 VOLDOET B3,6 VOLDOET 
Koper Cu 5.00 5,00 5,00 5,00 22,67 VOLDOET 30,6 VOLDOET 107,7 VOLDOET 
Kwik Hg 0,05 0,05 0,05 0,05 0,11 VOLDOET 0,6 VOLDOET 3,6 VOLDOET 
Lood P-o 10,00 40,00 25,00 25,00 34,71 VOLDOET 145,8 VOLDOET 367,9 VOLDOET 
Molybdeen Mo 0,50 0,50 0,50 0,50 1,50 VOLDOET 88,0 VOLDOET 190,0 VOLDOET 
Nikkel Ni 4,90 4,50 4,70 4.70 17.00 VOLDOET 18,9 VOLDOET 48,6 VOLDOET 
Zink Zn 20,00 20,00 20,00 20.00 74,00 VOLDOET 105,7 VOLDOET 380,6 VOLDOET 

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
Scm 10 PAK's 0,07 0,09 0,08 0,08 1,50 VOLDOET 6,80 VOLDOET 40,00 VOLDOET 

Opmerking: Aangezien de individuele PCB's niet boven de detectiegrens uitkomen, voldoet deze partij aan de klasse achtergrondwaarde. 

Voor PCB's geldt: indien de individuele PCB's niet zijn aangetoond (kleiner dan de detectielimiel, is hier de aantoonbaarheidsgrens) voldoet de som-parameter aan de toetsingseis voor kwaliteitsklasse AW. 

Wijziging RBK dd 1^1-2009: 

- Aanpassing van de loetsingsregel voor de Achtergrondwaarde voor nikkel (art. 4,2,2 lid 5). Indien de gemiddelde concentratie voor nikkel voldoet aan maximaal tweemaal de toetsingseis voor kwaliteitsklasse 
Achtergrondwaarde, vindt per 1 april 2009 geen toelsing meer plaats aan de maximale waarde voor kwaliteitsklasse wonen, 
- De normen voor barium zijn tijdelijk buiten werking gesteld. Als verhoogde bariumgehalten het gevolg zijn van een antropogene bron, dan kan het bevoegd gezag dit beoordelen op basis van de voormalige 
mlervenliewaarden (920 mg/kg ds). 

Wijziging RBK dd 19-11-2010: 
- Aanpassing van de loetsingsregel voor PCB's. Indien de gemiddelde concentratie voor som PCB voldoet aan maximaal tweemaal de toetsingseis voor kwaliteilsklasse Achtergrondwaarde, vindt per 19 november 2010 
geen toelsing meer plaats aan de maximale waarde voor kwaliteitsklasse wonen. 

Toetsing BK AP04 Versie 5,0 19-11-2010 



Besluit bodemkwaliteit - generiek beleid 

Monsteromschrijving: 
Laboratoriumcode: 
Analysemethode: 
Analysedalum 
Partij: 

130945 Havendreef te Heemstede 
11877072 
NEN 5740 
3^1-2013 
Bovengrond overig terrein (deellocatie C) 

Monsters CM3 CM1 Gemiddeld 

droogrest(%) 37,60 91,00 89,30 
organische stof % (m/m) 3,00 2,00 2,50 Conclusie'. Industrie 
lulum % (m/m) 5,10 2.6C 3.85 

b o d e m 

Componenten 
mg/kg ds mg/kg ds mg/kg ds gemiddeld 

Eis 
AW overschrijding 

Eis 
Wonen overschrijding 

Eis 
Industrie overschrijding 

Minerale olie 140.00 40,00 90.00 90.00 47,50 47,5 —AFSÊ EURD VÖLBÖET 
PCB's (som 7) 0,0056 0,0049 0,0053 0,0053 0,0050 5% 0,0050 AFGEKEURD 0,125 VOLDOET 

Metalen 
üarium Ba 43,00 24,00 33,50 33,50 60,37 VOLDOET 174,8 VOLDOET 292,3 VOLDOET 
Cadmium Cd 0,20 0,20 0,20 0,20 0,37 VOLDOET 0,7 VOLDOET 2,6 VOLDOET 
Cobalt Co 11,00 2,60 6,80 6,80 5,13 33% 12,0 VOLDOET 65,0 VOLDOET 
Koper Cu 18,00 9,80 13,90 13,90 20,90 VOLDOET 28,2 VOLDOET 99,3 VOLDOET 
Kwik Hg 0,15 0,18 0,17 0,17 0,11 53% 0,6 VOLDOET 3,5 VOLDOET 
Lood Pb 49,00 46,00 47,50 47,50 33,15 43% 139,2 VOLDOET 351,4 VOLDOET 
Molybdeen Mo 0,60 0,50 0,55 0,55 1,50 VOLDOET 88,0 VOLDOET 190,0 VOLDOET 
Nikkel Ni 9,70 5,90 7.80 7,80 13,85 VOLDOET 15,4 VOLDOET 39,6 VOLDOET 
Zink Zn 69,00 73,00 71,00 71,00 65,30 9% 93,3 VOLDOET 335,8 VOLDOET 

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
Som 10 PAK's 3.30 2.90 3,10 3,10 1,50 AFGEKEURDE 00% 6,80 VOLDOET 40.00 VOLDOET 

Opmerking: 0 

Voor PCB's geldt: indien de individuele PCB's niet zijn aangetoond (kleiner dan de detectieiimiet, is hier de aantoonbaarheidsgrens) voldoet de som-parameter aan de toetsingseis voor kwaliteitsklasse AW. 

Wijziging RBK dd 1-4-2009: 

- Aanpassing van de loetsingsregel voor de Achtergrondwaarde voor nikkel (art. 4.2.2 lid 5). Indien de gemiddelde concentratie voor nikkel voldoet aan maximaal tweemaal de toetsingseis voor kwaliteitsklasse 
Achtergrondwaarde, vindt per 1 apnl 2009 geen toelsing meer plaats aan de maximale waarde voor kwaliteitsklasse wonen. 
- De normen voor barium zijn tijdelijk buiten werking gesteld. Als verhoogde bariumgehalten het gevolg zijn van een antropogene bron, dan kan het bevoegd gezag dit beoordelen op basis van de voormalige 
interventiewaarden (920 mgikg ds). 

Wijziging RBK dd 19-11-2010: 
- Aanpassing van de loetsingsregel voor PCB's. Indien de gemiddelde concentratie voor som PCB voldoet aan maximaal tweemaal de toetsingseis voor kwaliteitsklasse Achtergrondwaarde, vindt per 19 november 2010 
geen toetsing meer plaats aan de maximale waarde voor kwaliteitsklasse wonen. 

Toetsing BK AP04 Versie 5.0 19-11-2010 



Besluit bodemkwaliteit - generiek beleid 

Monsteromschrijving: 
Laboratoriumcode: 
Analysemethode: 
Analysedatum 
Partij: 

130945 Havendreef te Heemstede 
11877072 
NEN 5740 
3-4-2013 
Ondergrond overig terrein (deellocatie C) TO 

Monsters CM2 CM4 Gemiddeld b o d e m 

drQogrest(%} 
organische stof % (m/m) 
lutum % (m/m) 

81,90 
2,00 
2,00 

80,70 81,30 
2,00 2,00 
2,00 2,00 

Conclusie: Industr ie 

Componenten Eis Els Eis 
mq/kg ds mg/kg ds mg/kg ds gemiddeld AW overschrijding Wonen overschrijding Industrie overschrijding 

Minerale olie 4Ö,ÖÖ 40,00 36,00 5% ié AFGEKEÜR!") IH VÖLBoET 
PCB's (som 7) 0,0049 0,0049 0,0049 0.0049 0,0040 23% 0,0040 AFGEKEURD 0,1 VOLDOET 

Metalen 
Barium U J 20,00 20,00 20,00 20,00 49,03 VOLDOET 141,9 VOLDOET 237,4 VOLDOET 
Cadmium Cd 0,20 0,20 0,20 0,20 0,35 VOLDOET 0,7 VOLDOET 2,5 VOLDOET 
Cobalt Co 3,20 4,10 3,65 3,55 4,27 VOLDOET 10,0 VOLDOET 54,0 VOLDOET 
Koper Cu 8,10 13,00 10,55 10,55 19,33 VOLDOET 26,1 VOLDOET 91,8 VOLDOET 
Kwik Hg 0,11 0,17 0,14 0,14 0,10 34% 0,6 VOLDOET 3,3 VOLDOET 
Lood Pb 26,00 44,00 35,00 35,00 31,76 10% 133,4 VOLDOET 336,7 VOLDOET 
Molybdeen Mo 0,50 0,50 0,50 0,50 1,50 VOLDOET 88,0 VOLDOET 190,0 VOLDOET 
Nikkel Ni 5,80 8,10 6,95 6,95 12,00 VOLDOET 13,4 VOLDOET 34,3 VOLDOET 
Zink Zn 20,00 110,00 65,00 65,00 59,00 10% 84,3 VOLDOET 303,4 VOLDOET 

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
Som 10 PAK's 0.25 0.95 0.60 0,60 1.50 VOLDOET 6,80 VOLDOET 40.00 VOLDOET 

Opmerking: 0 

Voor PCB's geldt: indien de individuele PCB's niet zijn aangetoond (kleiner dan de detectieiimiet, is hier de aantoonbaarheidsgrens) voldoet de som-parameter aan de toetsingseis voor kwaliteitsklasse AW. 

Wijziging RBK dd 1-4-2009: 

- Aanpassing van de loetsingsregel voor de Achtergrondwaarde voor nikkel (art. 4.2.2 lid 5). Indien de gemiddelde concentratie voor nikkel voldoet aan maximaal tweemaal de toetsingseis voor kwaliteilsklasse 
Achtergrondwaarde, vindt per 1 april 2009 geen toetsing meer plaats aan de maximale waarde voor kwaliteitsklasse wonen. 
- De normen voor barium zijn tijdelijk buiten werking gesteld. Als verhoogde bariumgehalten het gevolg zijn van een antropogene bron, dan kan het bevoegd gezag dit beoordelen op basis van de voormalige 
interventiewaarden (920 mg/kg ds). 

Wijziging RBK dd 19-11-2010: 
- Aanpassing van de loetsingsregel voor PCB's. Indien de gemiddelde concentratie voor som PCB voldoet aan maximaal tweemaal de toetsingseis voor kwaliteitsklasse Achtergrondwaarde, vindt per 19 november 2010 
geen toetsing meer plaats aan de maximale waarde voor kwaliteilsklasse wonen. 

Toetsing BK AP04 Versie 5.0 19-11-2010 
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BULAGE 5 Oveizlcht(land)bodemnormen 

Toetsingswaarden voor grond en grondwater 

Op 3 april 2012 is de gewijzigde Circulaire Bodemsanering 2009 (Staatscourant 2012, nr. 6563, 
3 april 2012) gepubliceerd en op 1 juli 2008 is het Besluit bodemkwaliteit (Staatsblad 2007, 469) 
in werking getreden. In bijlage 1 bij deze circulaire zijn de streefwaarden (S) grondwater en de 
herziene interventiewaarden (I) voor grond en grondwater opgenomen. 

In het Besluit bodemkwaliteit zijn de achtergrondwaarden (AW) en de Maximale Waarden 
Wonen (WO) en Industrie (IND) voor grond opgenomen. Deze achtergrondwaarden vervan
gen de streefwaarden voor grond. Een toelichting op de Maximale Waarden is opgenomen 
In de Regeling bodemkwaliteit (Staatscourant 2007, nr. 247). 

Interventiewaarde asbest en INEV's 
In bijlage 1 van de circulaire Is ook de in de Beleidsbrief asbest (Tweede Kamer, 2004, 28 663 
en 28 199, nr. 15) aangekondigde interventiewaarde voor asbest opgenomen. 
Ook zijn de indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging (INEV's) voor een aantal veront
reinigende stoffen In grond en grondwater in de circulaire opgenomen. Het betreffen stoffen 
van de tweede, derde en vierde tranche afleiding interventiewaarden. Op basis van twee 
redenen is een indicatief niveau voor ernstige verontreiniging aangegeven en geen interven
tiewaarde: 

1. er zijn geen gestandaardiseerde meet- en analysevoorschriften beschikbaar of binnenkort
te verwachten. 

2. de ecotoxlcologlsche onderbouwing van de Interventiewaarde is niet aanwezig of mini
maal en in het laatste geval lijkt het erop dat de ecotoxlcologlsche effecten kritischer zijn 
dan de humaantoxlcologlsche effecten. 
De ecotoxlcologlsche onderbouwing dient te voldoen aan de volgende criteria: 
a. er dienen minimaal vier toxiciteitsgegevens beschikbaar te zijn voor minimaal twee 

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

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

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

Indien aan een of meer van deze criteria niet is voldaan en Indien ecotoxlcologlsche 
effecten kritischer zijn dan humaantoxlcologlsche effecten, wordt volstaan met het 
vaststellen van een indicatief niveau voor ernstige verontreiniging. 

De indicatieve niveaus hebben een grotere mate van onzekerheid dan de Interventiewaar
den. De status van de indicatieve niveaus is daarom niet gelijk aan de status van de interven
tiewaarde. Over- of onderschrijdlng van de indicatieve niveaus heeft derhalve niet direct 
consequenties voor wat betreft het nemen van een beslissing over de ernst van de verontrei
niging door het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag dient daarom naast de Indicatieve 
niveaus ook andere overwegingen te betrekken bij de beslissing of er sprake Is van ernstige 
verontreiniging. 

Havendreef te Heemstede 
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Bodemfuncties en bodemflinctleklassen 

Er zijn zeven bodemfuncties geclusterd tot drie bodemfunctieklassen. Voor elke bodemfunc

tieklasse is één generieke norm afgeleid voor blijvende geschiktheid, op basis van het meest 

gevoelige scenario binnen de bodemfunctieklasse. De indeling van de bodemfuncties in 

bodemfunctieklassen is hieronder weergegeven. Tevens is de naam van de generieke norm 

voor blijvende geschiktheid weergegeven. 

indeling in bodemfunctieklassen en naam bodemnorm 

afgeleide generieke bodemnorm voor 
blijvende geschiktheid (bovengrond) 

bodemflinctles die één bodemfunctieklasse vormen 

Achtergrondwaarden 
(klasse AW) 

1. landbouw 
2. natuur 
3. moestuinen-volkstuinen 

Maximale Waarde wonen (klasse WO) 4. wonen met tuin 
5. plaatsen waar kinderen spelen 
6. groen met natuurwaarden 

Maximale Waarde industrie (klasse IND) 7. ander groen, bebouwing, infrastructuur, industrie 

Tussenwaarde 

In de NEN 5740:2009 Is het criterium voor nader bodemonderzoek, de zogenoemde tussen

waarde (T), gedefinieerd als het gemiddelde van de achtergrondwaarden en de interven

tiewaarden voor grond. Voor grondwater Is de tussenwaarde gedefinieerd als het gemiddel

de van streef- en interventiewaarden voor grondwater. Als een gehalte van een verontreini

gende parameter in grond of de concentratie in grondwater de tussenwaarde overschrijdt, 

behoort In beginsel nader onderzoek (NO) te worden uitgevoerd, omdat het vermoeden van 

ernstige bodemverontreiniging bestaat. 

Samenvatting (lancl)bodemnormering 

Grond 

>AW gehalte groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan 
of gelijk 
aan de tussenwaarde 

licht verontreinigd 

>WO gehalte groter dan de maximale waarde wonen 
>IND gehalte groter dan de maximale waarde industrie 
>T gehalte groter dan de tussenwaarde (AW + 1) / 2) en klei

ner dan of gelijk aan de interventiewaarde 
matig verontreinigd 

> l gehalte groter dan de interventiewaarde sterk verontreinigd 
>INEV gehalte groter dan het indicatieve niveau voor ernstige 

verontreiniging 
sterk verontreinigd 

Grondwater 

>s concentratie groter dan de streefwaarde en kleiner dan of 
gelijk aan de tussenwaarde (licht verontreinigd) 

licht verontreinigd 

>T concentratie groter dan de tussenwaarde ((S +1) / 2) en 
kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde (matig 
verontreinigd) 

matig verontreinigd 

> l concentratie groter dan de interventiewaarde (sterk ver
ontreinigd) 

sterk verontreinigd 

>INEV concentratie groter dan het indicatieve niveau voor ern
stige verontreiniging 

sterk verontreinigd 

Havendreef te Heemstede 
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Bijzonderheden toetslngsregels 
De achtergrondwaarden, de maximale waarden grond en de streefwaarden grondwater 
voor een aantal stoffen kunnen lager zijn dan de vereiste rapportagegrens in AS3000 (richtlijn 
waarin de kwaliteitseisen voor laboratoria zijn vastgelegd voor al het milieuhygiënisch bo
demonderzoek). 

Dit betekent dat deze toetsingswaarden strenger zijn dan het niveau waarop betrouwbaar 
(routinematig) kan worden gemeten. De laboratoria moeten minimaal voldoen aan de ver
eiste rapportagegrens In AS3000. Het hanteren van een strengere rapportagegrens mag ook, 
mits de gehanteerde analysemethode voldoet aan AS3000. 

Geen 0,7-regel 
Bij het beoordelen van het meetresultaat '< rapportagegrens AS3000' mag de beoordelaar 
ervan uitgaan dat de kwaliteit van de grond/het grondwater voldoet aan de toetsingswaar
den (achtergrondwaarden en maximale waarden grond en de streefwaarden grondwater). 

Wel 0,7-regel 
Indien het laboratorium een waarde '< verhoogde rapportagegrens' aangeeft (hoger dan 
de rapportagegrens ASSOOO), dan dient de betreffende verhoogde rapportagegrens te wor
den vermenigvuldigd met 0,7. De zo verkregen waarde wordt getoetst aan de toetsings
waarden (achtergrondwaarden en maximale waarden grond en de streefwaarden grond- • 
water). Een dergelijke verhoogde rapportagegrens kan optreden bij de analyse van een zeer 
sterk verontreinigd monster of een monster met afwijkende samenstelling. 

Havendreef te Heemstede 
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BULAGE 6 Overzicht wet- en regelgeving bodem 

Wetgeving 
Wet van 15 september 2005 tot wijziging van de Wet bodembescherming (overgang taken Ser
vice Centrum Grond), Staatsblad 2005, 482. 
Wet van 15 december 2005, houdende wijziging van de Wet bodembescherming en enkele 
andere wetten in verband met wijzigingen in het beleid inzake bodemsaneringen. Staatsblad 
2005, 680 en zoals gewijzigd Staatsblad 2007, 115 en Staatsblad 2007, 349. 
Wet inrichting landelijk gebied (investeringsbudget) Staatsblad 2006, 666, 

Besluiten en ministeriële regelingen 
Besluit overige nlet-meldingplichtige gevallen bodemsanering, besluit van 29 november 1994, 
laatstelijk gewijzigd 23 juli 2000, Staatsblad 2000, 331. 
Besluit verplicht bodemonderzoek bedrijfsterreinen, besluit van 25 september 1993, Staatsblad 
1993, 602, laatstelijk gewijzigd 7 juni 2005, Staatsblad 2005, 302. 
Besluit aanwijzing bevoegdgezaggemeenten Wet bodembescherming, besluit van 12 decem
ber 2000, laatstelijk gewijzigd 8 september 2004, Staatsblad 2004, 477. 
Besluit financiële bepalingen bodemsanering (incl. subsidieregeling bedrijfsterreinen). Staatsblad 
2005, 681, laatstelijk gewijzigd (draagkrachtregeling) Staatsblad 2006, 637. 
Regeling financiële bepalingen bodemsanering 2005, Staatscourant 2005, 250 laatstelijk gewij
zigd Staatscourant 2007, 91. 
Besluit uniforme saneringen (BUS), Staatsblad 2006, 54. 
Regeling uniforme saneringen. Staatscourant 2006,29, laatstelijk gewijzigd Staatscourant 2007, 
87 en Staatscourant 2008, 167. 
Besluit bodemkwaliteit Staatsblad 2007, 469. 
Regeling bodemkwaliteit Staatscourant 2007, nr. 247, laatstelijk gewijzigd 27 Juni 2008, Staatscou
rant 2008, 122. 
Regeling beperkingenregistratie Wet bodembescherming. Staatscourant 2007, 120. 
Regeling Inrichting landelijk gebied (investeringsbudget). Staatscourant 2006, 249 (rectificatie 
Staatscourant 2007, 8). 

Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006, Staatscourant 2006, 145. 

Circulaires Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 2012, 6563. 
Circulaire landsdekkend beeld van 20 november 2001, Staatscourant 2002,14. 
Beleidsregel kostenverhaal, artikel 75 Wet bodembescherming. Staatscourant 2007,90 en gerec
tificeerd Staatscourant 2007, 93. 

• Toepassing zorgplicht Wet bodembescherming bij MTBE- en ETBE-verontreinigingen, Staatscou
rant 2008, 246. 

Alle hierboven genoemde publicaties zijn verkrijgbaar vla www.overheld.nl 

Onderzoeksnormen 

• NEN 5707:2003: 'Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem' (mei 2003). 
• NEN 5897:2005 nl: 'Monsterneming en analyse van asbest In onbewerkt bouw- en sloopafval en 

recyclinggranulaat' (december 2005). 
• NEN 5717:2009 'Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij ver

kennend en nader onderzoek'. 
• NEN 5720:2009 'Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend onderzoek 

- Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van waterbodem en baggerspecie'. 
• NEN 5725:2009 'Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij ver

kennend en nader onderzoek' (januari 2009). 
• NEN 5740:2009 'Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemon

derzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit vgn bodem en grond' (januari 2009). 

Alle hierboven genoemde onderzoeksnormen zijn tegen betaling verkrijgbaar via www.nen.nl 

Havendreef te Heemstede 
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Schets te verkopen gemeente Havendreef 

27-03-2074 
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Bijlage 13: Kostenverhaal, d.d. 21 maart 2014 

Parafen: O/twikkelaar 



Kostenverhaal 

Met de ontwikkelaar van het plangebied, Havendreef BV, is een anterieure overeenkomst gesloten, waarin onder 
meer is vastgelegd dat de ontwikkelaar de openbare ruimte binnen het plangebied, zoals aangegeven in de bij de 
overeenkomst behorende bijlage 1, voor zijn rekening en risico zal realiseren. 

Tevens is overeengekomen dat de binnen het plangebied gelegen gemeentelijke kavel zal worden verkocht en gele
verd in de huidige staat. In de met de ontwikkelaar overeengekomen koopsom van de kavel is rekening gehouden 
met: 

o De kosten van het bouw- en woonrijpmaken inclusief de kosten van watercompensatie van het gemeentelijk per
ceel alsmede een evenredig aandeel in de kosten van het bouw- en woonrijpmaken binnen het plangebied, de 
kosten van gemeentelijk toezicht inbegrepen 

o De gemeentelijke plankosten met betrekking tot de ontwikkeling van het plangebied ten bedrage van € 150.000 
• De kosten van afkoop van het (permanent) onderhoud van de te leveren openbare ruimte binnen het plangebied 

ten bedrage van € 50.000 

De ontwikkelaar voldoet conform de Planning stapsgewijs aanbetalingen van de koopsom oplopend tot 20% 
(€ 280.000) op het moment dat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden. De levering van de gemeentelijke 
kavel en de betaling van het restantbedrag van 80% (€ 1.120.000) vindt conform de overeenkomst plaats direct voor
afgaande aan het moment dat de ontwikkelaar start met de uitvoering van werken en/of het treffen van voorzieningen 
op de gemeentelijke kavel. Als uiterste leveringsdatum is overeengekomen 31 december 2017. Als aanvullende ze
kerheid zal door de ontwikkelaar een combinatie van een concerngarantie alsmede een hypotheekrecht worden ver
strekt op het moment dat aangevangen wordt met de sloopwerkzaamheden binnen het plangebied. 

Gelet op bovenstaande is het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plangebied begrepen 
(gemeentelijke) gronden anderszins verzekerd en behoeft de gemeenteraad geen exploitatieplan conform 
artikel 6.12 , lid 2a Wro vast te stellen. Deze conclusie maakt onderdeel uit van het door de gemeenteraad te nemen 
ruimtelijk besluit ten behoeve van de ontwikkeling van het plangebied. 

21-03-2014 

10 - 20140321 - kostenverhaal Havendreef 



Bijlage 14: Globale planning, d.d. 4 juli 2014 

Parafen: meente V «ntwikkelaar 



Globale planning 

Gebeurtenis Moment Actie 
Termijnen 

Garantie 

Ondertekening anterieure 
overeenkomst & 
start procedure bestemmingsplan 

Juli 2014 Betaling le termijn koopsom (5%) €70.000 

Bestemmingsplan vaststellen 30 april 2015 Betaling 2e termijn koopsom (10%) €140.000 

Bestemmingsplan onherroepelijk augustus 2015 Betaling 3e termijn koopsom (5%) €70.000 Indien geen beroep Raad van State 

Start sloop werkzaamheden le fase PM 
Verstrekken concemgarantie 
Vestiging hypotheekrecht n.t.b. OG 

€1.100.000 

| 

Start woningbouw le fase / laatste fase PM Toets permanente parkeeroplossing 
1 
1 
i 

Start werken / treffen voorzieningen 
op gemeentelijk perceel 

PM 
Betaling4e termijn koopsom (BOX) 
Levering gemeentelijk perceel 

€1.120.000 
1 
1 
1 

Oplevering openbare ruimte le fase / 
laatste fase 

PM 
Evenredige afname garanties tot 
minimaal 10% 

€110.000 

1 

Uiterste afnamedatum gemeentelijk 
perceel 

31-12-2017 
Betaling 4e termijn koopsom (80%) 
indien niet eerder geleverd 

1 
1 
1 

Oplevering plangebied PM Vrijgeven garanties €0 

€ 1.400.000 

04-07-2014 
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