








































Normblad taxatierapport commercieel vastgoed  
 
Inleiding  
Dit normblad geeft de contouren van die grenzen aan voor een reguliere taxatie op basis van het landelijk  
model: Taxatierapport commercieel vastgoed.  
Dit normblad is van toepassing voor zover niet nadrukkelijk in het rapport anders is vermeld.  
 
Waaruit bestaat deze Norm?  

1. Definitiebepalingen voor de basis van de waarde en waarderingsgrondslag 
2. Kwalificaties van de taxateur  
3. Bijzondere vereisten voor het taxatieproces (EVS4) voortvloeiend uit de taxatie opdracht  
4. Minimale onderzoekvereisten voor de uitvoering van de waardering  
5. Vereisten voor de verslaglegging (EVS5) in het taxatierapport  

 
1. Definitiebepalingen voor de basis van de waarde  
 
Marktwaarde  
Het geschatte bedrag waartegen vastgoed zou worden overgedragen op de waardepeildatum tussen een 
bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper in een zakelijke transactie, na behoorlijke marketing en 
waarbij de partijen zouden hebben gehandeld met kennis van zaken, prudent en niet onder dwang.  
 

1.1. Inleiding  
De basis voor de waarde geeft in de waardering het antwoord op de vraag welke waarde er wordt getaxeerd 
en op basis van welke (bijzondere) uitgangspunten en beperkingen.  
 

1.2. Waarde begrip als basis van de waarde 
Een waardering op basis van de EVS is uitsluitend gebaseerd op de Marktwaarde.  
 

Toelichting  
 

1.2.1. het geschatte bedrag; Bij de waardebepaling gaat het om een in geld uitgedrukte prijs die voor 
het vastgoed betaald moet worden als zijnde de meest waarschijnlijke prijs die redelijkerwijze 
onder de gegeven condities kan worden verkregen op de genoemde peildatum. 

1.2.2. vastgoed; In deze standaard gaat het om de waardebepaling van onroerende zaken en de 
zakelijke rechten die daarop betrekking hebben. Om juridische redenen heeft deze term de 
voorkeur boven de term “object”. Deze standaarden kunnen ook betrekking hebben op de 
financiële verslaggeving. Daarom kan de term “actief” voor een algemene toepassing van de 
definitie in de plaats van “vastgoed” gelezen worden. 

1.2.3. zou worden overgedragen; Het gaat om een geschat bedrag, niet een vooraf vastgesteld 
bedrag of een werkelijk tot stand gebrachte koopsom.  

1.2.4. op de waardepeildatum; De geschatte marktwaarde geldt slechts op een bepaalde dag. Dit is 
het gevolg van de omstandigheid dat markten continue aan veranderingen onderhevig zijn. De 
waardering zit dus op de waarde, feiten en omstandigheden in de markt op die specifiek 
benoemde dag.  

1.2.5. tussen een bereidwillige koper; Dit houdt in dat de koper onder de geldende 
marktomstandigheden gemotiveerd is om te kopen, maar daartoe niet verplicht is. De 
waardering dient dus geabstraheerd te zijn van de waan van de dag of irreële verwachtingen 
van de markt.  

1.2.6. bereidwillige verkoper; Dit houdt in dat de verkoper gemotiveerd is om te verkopen onder de 
geldende marktomstandigheden, maar daartoe niet verplicht is. Wel wil de verkoper onder de 
gegeven marktomstandigheden de hoogst haalbare prijs. Omdat de verkoper een 
“hypothetische” verkoper is, wordt zijn beslissing niet beïnvloed door feitelijke overwegingen.  

1.2.7. zakelijke transactie; De transactie tegen marktwaarde wordt geacht gesloten te zijn tussen 
partijen die onafhankelijk van elkaar zijn en zelfstandig (zonder last) handelen.  

1.2.8. na behoorlijke marketing; Dit houdt in dat het vastgoed op de meest geëigende wijze op de 
markt gepresenteerd zou zijn en wel zodanig dat het verkocht wordt tegen een in redelijkheid 
haalbare prijs.  

1.2.9. waarbij de partijen met kennis van zaken, prudent; Veronderstelt een ter zake deskundige 
koper en verkoper, die met kennis van de markt en de eigen belangen en marktpositie 
handelen, gericht op het verkrijgen van de beste prijs. Prudent in dit verband kan uitsluitend 
beoordeeld worden naar de situatie van het moment van de waardepeildatum en niet met 
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wijsheid achteraf. Uitgegaan moet worden van de beste marktinformatie die op de 
waardepeildatum van de waardering voorhanden was.  

1.2.10. niet onder dwang; Houdt in dat elke partij gemotiveerd is om de transactie aan te gaan en 
niet door fysiek of mentaal geweld of door dwangmaatregelen wordt genoodzaakt de transactie 
te sluiten.  

1.2.11. Marktwaarde k.k.; Wordt geacht te zijn geschat zonder rekening te houden met aan- of 
verkoopkosten en zonder tegemoetkoming voor enige met de koop of verkoop 
samenhangende belastingen.  

 
1.3. Bijzondere uitgangspunten en bepalingen 

De taxateur hanteert een bijzonder uitgangspunt wanneer hij uitgaat (of opdracht krijgt om uit te gaan) van 
een bepaald feit dat hem onbekend is, niet bekend kan zijn of dat redelijkerwijze niet door hem kan worden 
vastgesteld (EVS 5.10.1). 
Verder moet het waardeverschil, met de situatie zonder dit bijzondere uitgangspunt, aangegeven worden.  
Uitgangspunten en veronderstellingen dienen uitdrukkelijk verantwoord te worden in het taxatierapport.  
Zo dienen deze niet alleen – conform EVS – gemeld te worden, maar ook beschreven, toegelicht en in 
waarde uitgedrukt te worden. Indien mogelijk moet ook weergegeven worden op welke bron men een 
uitgangspunt baseert en of dit waarneembare marktinformatie is.  
De uitgangspunten hebben ook betrekking op de referentietransacties. Het impliciete uitgangspunt is immers 
dat deze vergelijkbaar zijn met een eventuele verkoop van het vastgoed. 
 
Een voorbeeld van een gebruikelijk uitgangspunt is dat er zonder bodemonderzoek wordt aangenomen dat 
de bodem vrij is van verontreinigingen. Er is – de omstandigheden laten het toe en er is geen contra-
indicatie – in de regel geen beletsel om dit soort aannames te doen. Bijzondere uitgangspunten daarentegen 
zijn ficties, waarvan het duidelijk is dat zij wezenlijk verschillen van de feiten op de peildatum. Een voorbeeld 
van een bijzonder uitgangspunt is dat een pand als verhuurd wordt aangemerkt, terwijl het in werkelijkheid 
leeg staat. Dergelijke aannames kunnen alleen gemotiveerd worden gedaan onder voorwaarde dat zij 
realistisch zijn en hun invloed op de waarde zonder die aanname wordt aangegeven. Bijzondere 
uitgangspunten moeten te allen tijde worden gemotiveerd. 
 

1.4. Het concept van Highest and Best Use (HaBU) 
In zijn algemeenheid zal de Marktwaarde van een te taxeren vastgoed een weerspiegeling zijn van het 
meest doeltreffende en meest waarschijnlijke gebruik (HaBU), dat op de waardepeildatum is toegestaan en 
dat op grond van redelijke verwachtingen de hoogste waarde oplevert. Uit analyses blijkt dat hierdoor de 
verwachtingswaarde wordt uitgesloten die de markt kan hechten aan de potentiële mogelijkheden van het 
object die zich nu nog niet openbaren. Hoewel het hier gaat om een oordeel over het object op de 
waardepeildatum, is het geen oordeel over het beste gebruik dat de markt op die datum voor dat object 
redelijkerwijze voor mogelijk houdt (EVS 1 - 5.3.7). 
 
Dat is het gebruik, waarbij de maximale productiviteit van het vastgoed wordt gegenereerd, binnen de 
juridische, fysieke, financiële en feitelijke mogelijkheden van het vastgoed, waardoor de hoogste waarde 
wordt gegenereerd. Indien de (voorgenomen) aanwending (feitelijk, juridisch, financieel etc.) van het 
vastgoed als grondslag voor de waardering naar marktwaarde afwijkt van wat, naar professionele 
maatstaven, gezien mag worden als HaBU, dan dient de taxateur dit onderbouwd middels een EXPLAIN in 
de taxatie tot uitdrukking te brengen.  
 

1.5. Fair Value 
De definitie van Fair Value (Reële waarde) volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS) 
wijkt af van de gegeven definitie van Market Value (Marktwaarde). De definitie van Market Value wordt 
geacht in zijn algemeenheid gelijk te zijn van de definitie in de IFRS.  
 

1.6. Transactie kosten 
De marktwaarde k.k. is de geschatte waarde van een vastgoed, dus exclusief de bijkomende kosten die 
gepaard kunnen gaan met koop of verkoop, alsmede eventuele belasting over de transactie. De 
marktwaarde weerspiegelt de gevolgen van alle factoren die van invloed zijn op deelnemers op de markt, en 
aldus alle invloeden die transactiekosten en belastingen kunnen hebben. Als die moeten worden 
verantwoord, dienen ze echter als extra som bovenop de marktwaarde te worden vermeld. Deze factoren 
kunnen van invloed zijn op de waarde maar maken daarvan geen deel uit. 
 
 

1.7. Bedrijfsgerelateerde elementen (installaties) 
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Indien er bedrijfsgerelateerde elementen in de waardering zijn betrokken dienen deze middels een EXPLAIN 
duidelijk tot uitdrukking gebracht te worden. Als voorbeelden kunnen hier gelden kademuren,  
bovenloopkranen, weegbruggen etc.  
 
 
2. Kwalificaties van de taxateur  
 
Definitie – Een bevoegde taxateur (daaronder begrepen taxateurs die werken voor taxatiebureaus) die 
verantwoordelijk is voor het opstellen van taxaties, waarvoor hij verantwoordelijkheid draagt, dient een te 
goeder naam en faam bekendstaand persoon te zijn die de volgende competenties en/of kernwaarden bezit: 
 

2.1. Onafhankelijkheid / onpartijdigheid 
De taxateur staat, bij het uitbrengen van een taxatie volgens deze norm, in voor zijn onafhankelijkheid en 
onpartijdigheid.  

Toelichting  
2.1.1. Bij het uitbrengen van een taxatie staat de taxateur er, middels een verklaring in het 

taxatierapport ,voor in dat hij in alle vrijheid en onafhankelijkheid tot zijn waardeoordeel en de 
onderbouwing daarvan is kunnen komen. Dit geldt zowel ten opzichte van zijn eventuele 
werkgever, (direct) leidinggevende als de opdrachtgever of eventuele derden.  

2.1.2. De verklaring houdt mede in dat het bedrijf van de taxateur (al dan niet in loondienstverband) 
zodanig is ingericht (Chinese walls) dat beïnvloeding van de taxateur wordt voorkomen. 

2.1.3. De taxateur maakt direct bekend indien er sprake is van, of er een situatie ontstaat waarin hij 
niet meer op onafhankelijke wijze tot een waardeoordeel kan komen, dan wel indien zijn 
onpartijdigheid niet langer gewaarborgd is.  

2.1.4. Taxateurs dienen ervoor te zorgen dat zij voldoen aan de eisen van de opdracht, met 
professionele normen op het gebied van kennis, competentie en onafhankelijkheid. Hieruit 
volgt dat een taxateur, die wordt gevraagd een opdracht uit te voeren, eerst inlichtingen moet 
inwinnen bij de opdrachtgever over de aard van de opdracht en het doel van de taxatie. De 
taxateur moet zowel aan de eisen van de opdrachtgever kunnen voldoen als aan de regels, 
wetgeving en gedragscodes die van belang zijn voor de opdracht. 

 
2.2. Kwalificatie van de taxateur  

Elke taxatie waarop deze norm van toepassing is, moet worden opgesteld door een daartoe gekwalificeerd 
taxateur.  
 

2.3. Vertrouwelijkheid en geheimhouding  
Elke taxateur is ten aanzien van de aan hem verstrekte gegevens ten behoeve van de uitvoering van een 
taxatie gehouden tot geheimhouding en het op vertrouwelijke wijze behandelen, opslaan en archiveren van 
de aan hem verstrekte gegevens.  

Toelichting 
2.3.1.  De taxateur is gehouden tot geheimhouding en vertrouwelijkheid. Dit leidt slechts uitzondering 

indien deze geheimhouding en of vertrouwelijkheid opgeheven wordt op grond van een 
wettelijk voorschrift en/of indien er door het daartoe op grond van de wet bevoegd gezag 
rechtmatig informatie wordt gevraagd aan de taxateur. Deze vraag naar informatie moet 
uitdrukkelijk betrekking hebben op (het onderwerp van) de taxatie. Tevens kunnen in de 
opdrachtbrief overeengekomen uitzonderingen van toepassing zijn. 

2.3.2. De taxateur is gehouden zijn administratie zodanig in te richten en te houden dat door hem 
verkregen gegevens in het belang van een taxatie niet vrij toegankelijk zijn voor derden.  

 
2.4. Transparantie, verifieerbaarheid en onderbouwing 

De taxateur baseert zich bij de waardering op verifieerbare en controleerbare gegevens. Ingeval dit niet 
mogelijk is en de taxateur doet ter zake van bepaalde gegevens een aanname dan is hij gehouden dit te 
verklaren. De taxateur dient zijn waardering, aannames en conclusies in het rapport te onderbouwen. 

Toelichting  
2.4.1. In het kader van fraudebestrijding en integriteit is het voor de validiteit van een taxatie van het 

grootste belang dat opdrachtgevers en derden uit een taxatie af kunnen leiden hoe een 
taxateur tot een bepaalde conclusie is gekomen, of welke factoren op de waardering van 
invloed zijn geweest. 

2.4.2. Voor de door de taxateur te voeren administratie ter zake van zijn taxaties houdt dit in dat hij 
de gegevens, waarop hij zijn taxatie baseert, deugdelijk ordent, bewaart en gedurende een 
periode van zeven jaren ter beschikking houdt. 
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1.5 Eerdere betrokkenheid  

De taxateur, die een taxatie uitbrengt van een object waarvoor hij binnen een periode van twee jaar 
eerder een taxatie heeft uitgebracht, doet hiervan mededeling in het rapport onder vermelding van de datum 
van eerdere betrokkenheid en het doel waartoe destijds gewaardeerd is. 
 

Toelichting  
2.5.1. Het kan zijn dat een taxateur een object binnen een periode van twee jaar eerder getaxeerd 

heeft. Niets verzet zich er tegen dit als feit bekend te maken in het uit te brengen rapport onder 
vermelding van datum en doel waarvoor destijds gewaardeerd is. Een dergelijke vermelding 
vermijdt de schijn van belangenverstrengeling. 

 
1.6 Integriteit/objectiviteit en verantwoord handelen 

Een taxateur staat, bij het uitbrengen van een taxatie, in voor zijn integriteit en objectiviteit en handelt bij het 
uitbrengen van de taxatie op verantwoorde wijze.  
 

Toelichting  
2.6.1. De taxateur geeft zich er rekenschap van dat hij zijn integriteit borgt. Met andere woorden, dat 

er geen feiten en omstandigheden zijn aangaande de persoon van de taxateur of diens directe 
omgeving die er de oorzaak van zouden kunnen zijn dat zijn waardeoordeel ten aanzien van 
het te waarderen object wordt beïnvloed. De taxateur vermijdt derhalve situaties van 
tegenstrijdige belangen of een conflict of interest.  

2.6.2. De taxateur stelt zijn (waarde)oordeel naar objectieve maatstaven en beargumenteerd vast. 
Het doen van aannames, mits voorzien van een argumentatie, is toegestaan.  

2.6.3. Het op verantwoorde wijze handelen bij het uitbrengen van een taxatie is een open norm die 
afgemeten zal worden naar hetgeen binnen de beroepsgroep als maatschappelijk betamelijk 
wordt gezien. 

2.6.4. De eisen, die aan de taxateur worden gesteld op het gebied van professionele objectiviteit, 
houden in dat hij zich bewust moet zijn van alles wat zou kunnen worden gezien als een 
belangenverstrengeling. Bij het vooraf inwinnen van inlichtingen dient hij de opdrachtgever om 
een opgave te vragen van alle andere belanghebbende of verbonden partijen, zodat hij kan 
vaststellen of er sprake is van een mogelijke belangenverstrengeling voor de taxateur, diens 
partners, mededirecteuren of naaste familieleden. 

2.6.5. Indien er sprake is van een dergelijke belangenverstrengeling dient dit schriftelijk te worden 
meegedeeld aan de opdrachtgever die vervolgens kan kiezen of hij de benoeming al dan niet 
wil bevestigen, onder voorbehoud van een duidelijke opgave van de omstandigheden in een 
door de taxateur over te leggen verklaring of rapport. 

2.6.6. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin de taxateur, ondanks de wensen van de 
opdrachtgever, toch de opdracht zal moeten weigeren. 

 
1.7 Ondertekening rapport 

De taxateur ondertekent persoonlijk het door hem uitgebrachte taxatierapport.  
 

Toelichting  
2.7.1. De taxateur geeft zich er rekenschap van dat hij zijn integriteit borgt. Met andere woorden, dat 

er geen feiten en omstandigheden zijn aangaande de persoon van de taxateur of diens directe 
omgeving die er de oorzaak van zouden kunnen zijn dat zijn waardeoordeel ten aanzien van 
het te waarderen object wordt beïnvloed. De taxateur vermijdt derhalve situaties van 
tegenstrijdige belangen of een conflict of interest.  
Met de persoonlijke ondertekening van het taxatierapport neemt de taxateur verantwoording 
voor het door hem uitgebrachte deskundigenbericht. 

2.7.2. Niets verzet zich er tegen als de organisatie waarvoor de taxateur in loondienst werk het 
rapport mede ondertekent ten blijken van het medeverantwoordelijkheid nemen voor het 
rapport en de inhoud daarvan. 

2.7.3. Een niet ondertekend rapport wordt geacht niet te bestaan en geen rechtskracht te hebben, 
ook al is het voorzien van een bedrijfslogo.  

 
 

1.8 Verzekering 
Een (Register-)taxateur dient zich te verzekeren:  
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 Conform de eisen van het NRVT. 
 Tegen de kosten van rechtsbijstand die voortkomen wegens het hiervoor omschreven risico.  
 Desgewenst overlegt de taxateur bij de aanvaarding van een opdracht een door de verzekeraar 

afgegeven dekkingsverklaring aan de opdrachtgever.  
 
 
2. Bijzondere vereisten voor het taxatieproces / de taxatie-opdracht  
 

3.1 Inleiding 
In de opdrachtbrief wordt de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en de taxateur vastgelegd.  
 

3.2 Opdrachtvoorwaarden 
Een opdracht tot taxatie dient door de taxateur schriftelijk aan de opdrachtgever bevestigd te worden, 
voordat enig rapport wordt uitgegeven. Deze opdrachtbevestiging dient minimaal de navolgende 
voorwaarden te omvatten: 
 
 
 

Voorwaarden  Opmerkingen  

1.  Benoeming van de 
opdrachtgever  

De opdrachtgever dient correct 
te worden benoemd. In het 
bijzonder wanneer het rapport 
opgedragen wordt door een 
andere juridische entiteit dan de 
eigenaar van het te taxeren 
object (bv. koper, financier, 
directeur groot aandeelhouder, 
curator etc.). 

2.  Benoeming van de taxateur  De taxateur dient correct te 
worden benoemd. Er dient 
duidelijk te blijken van welke 
organisatie er sprake is en wie 
in persoon de taxatie gaat 
uitvoeren.  

3.  Het doel van de taxatie  De basis van de waarde dient 
exact omschreven te worden, 
alsmede de opmerking dat de 
taxatie uitsluitend voor dat doel 
gebruikt mag worden.  

4.  Het onderwerp van de taxatie  Het te taxeren object of 
objecten dienen nauwkeurig 
afgebakend/omschreven te 
worden.  

5.  Het te taxeren belang  Het te taxeren belang dient in 
de opdracht omschreven te 
worden (bv. Niet limitatief; 
waardering ten behoeve van 
aankoop, verkoop, financiering, 
inbreng etc.). 

6.  Gebruik van het object of de 
classificatie van het object  

Per te taxeren object dient het 
gebruik te worden 
weergegeven. Daarnaast dient 
het object te worden 
geclassificeerd (bv. eigen 
gebruik, eigen grond, erfpacht). 

7. Basis van de waarde De basis van de waarde dient 
in de opdrachtbevestiging te 
worden weergegeven 
(Omschrijving waardebegrip). 
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8. Datum opname en inspectie Datum opdracht; 
Inspectiedatum; 
Waardepeildatum; 
Conceptrapportagedatum; 
Rapportagedatum. 

9. Verklaring van eerdere 
betrokkenheid 

De taxateur dient in de 
opdrachtbevestiging te 
verklaren of hij eerder op 
enigerlei wijze bij het te 
waarderen object betrokken is 
geweest. 

10. Verklaring omtrent de status 
van de taxateur 

In de opdrachtbevestiging dient 
te worden aangegeven of de 
taxateur als intern (in 
loondienstverband) of extern 
taxateur optreedt. 

11. Valuta In de opdrachtbevestiging dient 
de valuta, waarin getaxeerd 
wordt, vermeld te worden. 

12. Bijzondere uitgangspunten of 
beperkingen 

Deze dienen in de 
opdrachtbevestiging 
beschreven en toegelicht te 
worden. Ook wanneer die 
uitgangspunten gewoonlijk 
worden gehanteerd. 

13. Opschorting verslaggeving Opdrachtgever en taxateur 
geven zich er rekenschap van 
dat, zolang de taxateur niet 
beschikt over de benodigde 
gegevens, hij niet gehouden 
kan worden de gevraagde 
rapportage uit te brengen. 

14. Gegevens verstrekt door de 
opdrachtgever 

Indien de opdrachtgever 
gegevens verstrekt en daarvoor 
inhoudelijk de 
verantwoordelijkheid neemt, 
dienen deze expliciet vermeld 
te worden. 

15. Beperkingen/uitsluitingen 
aansprakelijkheid 

In de opdrachtbevestiging dient 
aangegeven te worden waar de 
aansprakelijkheid van de 
taxateur jegens opdrachtgever 
of derden eindigt of zich 
beperkt. 

16. Publicatie In de opdrachtbevestiging dient 
te worden aangegeven dat 
schriftelijke toestemming van 
de taxateur is vereist voor 
reproductie, publicatie of 
verwijzing van en naar de 
taxatie of het rapport. 

17. Norm In de opdracht bevestiging dient 
te worden bevestigd dat de 
taxatie zal worden uitgevoerd 
overeenkomstig deze norm. 

18. Kwalificatie taxateur In de opdrachtbevestiging wordt 
blijk gegeven dat de taxateur 
over de benodigde 
kwalificatie(s) beschikt voor de 
uitvoering van de taxatie. 
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19. Basis voor de berekening van 
het honorarium 

In de opdrachtbevestiging wordt 
aangegeven wat de grondslag 
is voor de berekening van het 
honorarium. 

20. Tuchtrecht Indien op de taxateur of diens 
organisatie een tuchtrecht of 
klachtenregeling van 
toepassing is, wordt deze in de 
opdrachtbevestiging vermeld. 

 
3.3 Marketing beperkingen en gedwongen verkopen 

Indien de taxateur en of de opdrachtgever constateren dat de taxatie een feitelijke of te voorziene beperking 
van de marketing moet weerspiegelen, dient deze beperking onderbouwd met de opdrachtgever te worden 
overeengekomen en worden vermeld in de opdrachtvoorwaarden. De term ‘executiewaarde’ mag niet 
worden gebruikt. 
 

3.4 Beperkte informatie 
Indien een taxateur wordt verzocht een taxatie uit te voeren op basis van beperkte informatie, dient dit in de 
opdrachtbevestiging te worden vermeld en aan de opdrachtgever te worden bevestigd voordat over de 
taxatie wordt gerapporteerd. 
De taxateur dient vooraf te overwegen of een beperking redelijk is in het licht van het doel van de taxatie. 
Indien de taxateur van mening is, dat het op basis van de beperkte informatie niet mogelijk is een taxatie te 
leveren, dient de opdracht te worden afgewezen. 
 

3.5 Hertaxatie zonder bezichtiging 
Het kan zich voordoen dat, indien een object met regelmatige tussenpozen voor dezelfde opdrachtgever 
wordt getaxeerd, het niet noodzakelijk is opnieuw het object te bezichtigen. Zulks kan alleen indien ten 
genoegen van de taxateur is vastgesteld dat per waardepeildatum er zich geen wijzigingen hebben 
voorgedaan aan het gebouw in vergelijk tot de voorgaande taxatie. Zowel in de opdracht als in het rapport 
wordt hiervan mededeling gedaan. 
 

3.6 Second opinion (kritische controle) 
Een taxateur mag geen kritische controle maken of second opinion geven van een door een derde 
opgemaakte taxatie, die bedoeld is voor openbaarmaking, indien de taxateur niet beschikt over alle feiten en 
informatie waarop de eerste taxateur zich baseerde. 
Een taxateur kan volledig terecht betrokken zijn bij een controle van dossiers, een controle van methoden, 
een onderzoek naar de onderbouwing van geleverde taxaties, of bespreking met andere taxateurs over de 
gehanteerde methodiek. Indien deze controle echter een ander doel dient dan de interne doelen van de 
opdrachtgever, dient de taxateur zich terughoudend op te stellen. 
 
 
3. Minimale onderzoeksvereisten voor de waardering 
 

4.1 Bezichtiging en onderzoek 
Voor een taxatie moeten, voor zover noodzakelijk in relatie van het doel van de taxatie, bezichtiging en 
onderzoek altijd worden uitgevoerd. Indien bezichtiging en onderzoek beperkt zijn, dient hiervan rekenschap 
gegeven te worden in een argumentatie in de rapportage en opdrachtbevestiging. 
 

4.2 Verificatie van informatie 
De taxateur dient naar redelijkheid al die stappen te ondernemen om de informatie, waarop hij zich bij de 
waardering baseert, te verifiëren en indien dit niet mogelijk is beargumenteerd in de rapportage aan te geven 
welke uitgangspunten hij heeft gehanteerd. 
 

4.3 Onderzoeksgebieden 
Onderzocht worden tenminste en niet limitatief de navolgende gebieden: 
 

No Onderzoeksgebied   
1. Juridische aspecten 

van het vastgoed 
Privaatrechtelijke aspecten Eigendomssituatie, erfpacht, 

kadastrale kaart, kadastraal 
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uittreksel en overige informatie en 
belemmeringen. 

  Publiekrechtelijke status van 
het vastgoed 

Bestemmingplan, 
voorbereidingsbesluit, omgevings- 
vergunning, exploitatieplannen etc.  

  Fiscale status van het 
vastgoed en de onderliggende 
(huur)overeenkomsten 

Status ten aanzien van B.T.W., 
(herzieningsperiode), 
overdrachtsbelasting, nieuw 
vervaardigd onroerend goed etc. 

2. Gebruik van het object Ruimten Diverse oppervlakten van het 
vastgoed volgens de methodiek 
van de NEN 2580. 

   Geef aan in hoeverre het object 
alternatief aanwendbaar is. Indien 
daar sprake van is schets de 
uitpondmogelijkheden en de 
bijbehorende scenario’s. 

  Huurders Huurovereenkomsten, looptijden, 
bijzondere verplichtingen, 
zekerheden, andere 
gebruiksrechten en of 
voorkeursrechten van koop door 
bijv. de huurder. 

  Locatieaspecten Zaken in de omgeving van het 
vastgoed die van invloed zijn op de 
waarde, zoals stand, ligging, 
bereikbaarheid, parkeren, (sociale) 
veiligheid, winkels etc. 

 Technische 
eigenschappen 

Beperkte technische 
omschrijving 

Geef een omschrijving op 
hoofdlijnen van de belangrijkste 
technische aspecten van het 
getaxeerde object. 

  Bouw- en/of renovatie- en/of 
uitbreidingsplannen 

Omschrijving van voorgenomen 
bouw-, renovatie- of 
uitbreidingsplannen, kosten en 
status. 

  Voorzieningen behorende tot 
het vastgoed 

Die installaties en apparatuur die 
vastgoed gebonden zijn en van 
invloed (kunnen) zijn op de 
waarde. Bijvoorbeeld WKO-
installaties 
klimaatbeheersingsinstallaties etc. 

  Onderhoudstoestand De taxateur vormt zich een beeld 
van de onderhoudstoestand en die 
factoren die daarbij van invloed 
kunnen zijn op de waardering. Dit 
geschiedt op basis van een 
steekproefsgewijze inspectie. Het 
oordeel van de taxateur is nimmer 
een garantie voor de aan- of 
afwezigheid van gebreke. 

  Milieu (vervuiling) Milieufactoren die van invloed zijn 
op de waarde, zoals bodem, 
grondwater, geluid, licht, stank etc. 
Of toepassing van materialen die 
gevaarlijk of milieu belastend (bijv. 
asbest). 

  Duurzaamheid Welke duurzaamheidcategorie 
vertegenwoordigt het vastgoed en 
welke maatregelen zijn aanwezig? 
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 Risico’s Geef een inschatting van de 
risico’s voor de eigenaar en/of 
de financier die samenhangen 
met het object, de markt en of 
de voorgenomen 
ontwikkelingen 

 

 Marktomstandigheden: 
de EVS schrijven voor 
dat een taxateur geen 
onrealistische 
uitgangspunten mag 
formuleren over 
marktomstandigheden, 
of een marktwaarde 
mag veronderstellen die 
boven een redelijkerwijs 
te verkrijgen niveau ligt 
(EVS 1 - 5.4.3). 

Geef een omschrijving van de 
markt waarin het te taxeren 
object zich bevindt en van de 
belangrijkste kansen en 
bedreigingen. 

 

 
4.4 Specifieke aanvulling voor winkels 

Het is niet reëel om bij een taxatie van een winkelruimte en andere ruimten ex artikel 7:290BW te rekenen 
met de markthuur, wanneer deze markthuur vanwege een mogelijke art. 7:303 BW procedure niet haalbaar 
is. Bij winkels dient de taxateur dan ook naast de markthuur een herzieningshuurwaarde vast te stellen. 
Deze wordt doorgaans, conform art 7:303 BW, bepaald als het gemiddelde van de huurprijzen van 
vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse die zich hebben voorgedaan in de vijfjaarsperiode voorafgaande aan 
het moment van de huurherziening.  
Het vaststellen van de herzieningshuurwaarde wordt beschouwd als de deskundigheid van de taxateur. De 
richtlijn (ROZ) luidt om een inzichtelijke onderbouwing (referenties) te geven van de gehanteerde 
herzieningshuurwaarde. 
 

4.5 Privaatrechtelijke aspecten 
Teneinde inzicht te krijgen in de juridische gesteldheid van het object wordt de taxateur geacht op de hoogte 
te zijn van de inhoud van het kadastraal plan, kadastraal uittreksel en het meest recente eigendomsbewijs 
(en splitsingsakte bij appartementsrechten). Afschriften daarvan worden door de taxateur bij het rapport 
gevoegd. Aan de hand daarvan wordt in hoofdlijnen een beeld gegeven van de eigendomsrechten, 
eventuele zakelijke rechten en andere rechten en verplichtingen.  
Bij appartementsrechten doet de taxateur onderzoek naar het bestaan van de belangrijkste periodieke en 
eenmalige bijdragen. In de regel zal de administrateur/bestuurder van de betreffende vereniging of recente 
(financiële ) bescheiden van de vereniging als informatiebron dienen. 
Bij erfpachtrechten zal de taxateur zich op hoofdlijnen vergewissen van de erfpachtvoorwaarden, waaronder: 

 Betreft het een tijdelijk recht of voortdurend/eeuwigdurend recht van erfpacht; 
 De einddatum (bij een tijdelijk recht van erfpacht) of de expiratiedatum (bij een voortdurend recht van 

erfpacht); 
 Het actuele canonbedrag per jaar; 
 Herziene canon. Erfpachtcanons zijn vast of zijn geïndexeerd. Aan het einde van de erfpachtperiode 

wordt echter de canon geheel opnieuw vastgesteld; 
 Wanneer er sprake is van een vast canonbedrag, welke vanaf de datum van taxatie binnen 10 jaar 

zal worden herzien, dient er een inschatting te worden gemaakt van de nieuwe herziene canon die 
dan van toepassing zal zijn. Verhogingen kunnen per regio enorm verschillen. Deze vergoeding is 
gebaseerd op een rentepercentage van de grondwaarde. Vervolgens dient deze nieuwe herziene 
canon te worden gehanteerd in de taxatie. Aan het eind kan de contante waarde van het 
canonvoordeel (herziene canon minus huidige lage canon) bij de waarde worden opgeteld. Ofwel de 
nieuwe canon en het verschil tussen de oude canon en de nieuwe canon tot het moment dat de 
nieuwe canon ingaat, kan als voordeel worden opgeteld bij de waarde; 

 Afgekochte canon. Als de erfpachtcanon is afgekocht voor nog minimaal 10 jaar dan hoeft met de 
erfpacht geen rekening te worden gehouden en kan worden volstaan met het invullen van de datum 
tot wanneer de canon is afgekocht. Als deze afkooptermijn binnen 10 jaar afloopt, dient te worden 
gerekend met de nieuwe (herziene) canon en een contante waarde van het voordeel tot die datum; 

 Vaste canon. Als er sprake is van een vast canonbedrag tot een bepaalde datum, dient deze datum 
te worden aangegeven; 
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 Er wordt bij een vaste canon van uitgegaan dat deze geïndexeerd is, bijvoorbeeld elke 5 jaar. Als dit 
niet het geval is dan dient dit te worden vermeld; 

 De uitgever van het erfpachtrecht of bloot eigenaar. Melding van de gemeente die de grond heeft 
uitgegeven. In geval van uitgifte in erfpacht door particulieren, openbare lichamen (zoals 
waterschappen, hoogheemraadschappen, spoorwegen etc.):graag vermelden wie grondeigenaar is. 

 
4.6 Publiekrechtelijke aspecten 

De taxatie kan geen uitputtend planologisch onderzoek bevatten. De gegevens in het rapport mogen niet als 
volledig worden beschouwd en zijn uitsluitend gebaseerd op de genoemde informatiebronnen. Vermeld dient 
te worden welke instantie(s) en welke functionaris(sen) is (zijn) geraadpleegd. De publiekrechtelijke 
vereisten voor vestiging, gebruik en/of (ver)bouw (waaronder vergunningen) worden niet onderzocht, tenzij 
nadrukkelijk anders met de opdrachtgever is overeengekomen. Wel dient minimaal te worden vastgesteld of 
het huidige gebruik past binnen de publiekrechtelijke mogelijkheden. Ingeval er concrete aanleiding bestaat 
voor nader onderzoek naar de publiekrechtelijke gesteldheid van het object of zijn omgeving zal de taxateur 
daarvan melding maken. 
 

4.7 Onderhoudstoestand 
Ten behoeve van de waardering vormt de taxateur zich een beeld van de onderhoudstoestand van het 
object. Dit gebeurt op basis van een visuele -steekproefsgewijze- inspectie. Dit betekent dat geen oordeel 
wordt gevormd over elk onderdeel afzonderlijk, noch over elementen die aan het zicht onttrokken zijn. 
Nadrukkelijk is geen sprake van een bouwkundige keuring. Het oordeel van de taxateur is derhalve geen 
garantie voor het aan- of afwezig zijn van gebreken. Uitgegaan dient te worden van uitvoering op basis van 
door een professionele partij uit te voeren werkzaamheden. 
Bij de beoordeling van de onderhoudstoestand staan de waarde bij vervreemding en het eventueel bestaan 
van buitengewone instandhoudingkosten centraal. Gebreken, die hierop niet van wezenlijke betekenis zijn, 
blijven buiten beschouwing.  
De taxateur zal een nader (bouwkundig) onderzoek adviseren als naar zijn oordeel twijfel of onduidelijkheid 
bestaat over de bouwkundige of onderhoudstoestand. 
 

4.8 Verontreiniging 
De taxateur verricht geen technisch onderzoek naar de aanwezigheid van stoffen in grond of grondwater, of 
naar materialen die schadelijk zijn voor mens, milieu of gebouwen, of naar de aanwezigheid van stoffen die 
de waarde (kunnen) beïnvloeden. Er is uitsluitend gebruik gemaakt van de in het rapport vermelde bronnen. 
In het rapport wordt een globale indicatie van de milieutoestand van het object gegeven, gebaseerd op 
visuele inspectie, plaatselijke bekendheid van de taxateur en de door de taxateur geraadpleegde 
informatiebron(nen). 
De taxateur dient bij eigenaar, gebruiker, koper en verkoper te vragen naar eventuele bodemrapporten en 
het gebruik in het verleden. De taxateur raadpleegt in ieder geval het Kadaster en de bron(nen) waarnaar 
het Kadaster in verband met de betreffende locatie verwijst, alsmede het Bodemloket. 
Indien er geen melding wordt gemaakt van een negatief milieuaspect, betekent dit niet dat er geen negatieve 
milieuaspecten zijn. Het feit dat er negatieve milieuaspecten worden vermeld, betekent niet altijd dat deze 
milieuaspecten bewezen zijn. Verder onderzoek kan gewenst zijn. 
In met name oudere objecten kan sprake zijn van asbestverdachte materialen, die niet altijd bij een taxatie 
kunnen worden opgemerkt en/of als zodanig worden herkend. 
Indien de taxateur verontreiniging en/of asbestverdachte materialen aanwezig acht, dient de taxateur aan te 
geven op welke plaatsen deze verontreiniging en/of asbestverdachte materialen aanwezig (kunnen) zijn. 
 
Marktwaarde als waarderingsgrondslag editie 2010 Prof. Dr. T.M. Berkhout MRE MRICS, Prof. Dr. A.C. 
Hordijk MRICS. 
 
 
4. Vereisten voor de verslaglegging in het Taxatierapport 

 
5.1 Algemene uitgangspunten 

Het taxatierapport vormt de verslaglegging van de door de taxateur uitgevoerde waardering. Een 
taxatierapport dient vanuit dat perspectief en in zijn geheel ondubbelzinnig, eenduidig en niet multi-
interpretabel te zijn. Daarnaast dient in het taxatierapport geborgd te zijn dat deze voldoet aan het doel van 
de taxatie, zoals dat met de opdrachtgever is overeengekomen. 
Indien in het taxatierapport wordt afgeweken van de hieronder omschreven minimumvereisten, dient dit te 
worden aangetekend en voorzien van een door de taxateur onderbouwde argumentatie. 
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In het kader van de bestrijding van fraude dient gestreefd te worden naar maximale transparantie in de 
verslaglegging. Indien er gegevens niet openbaar gemaakt (mogen) worden in de verslaglegging dient 
hiervan aantekening gemaakt te worden in het rapport, voorzien van een argumentatie. Bijvoorbeeld een 
bedrijfseconomisch belang van de opdrachtgever, maar wel ingezien door de taxateur. 
 

5.2 Minimumvereisten taxatierapport 
Naast het feit dat het rapport moet voldoen aan de in de vorige paragraaf geformuleerde algemene 
beginselen, dient het inhoudelijk minimaal aan de onderstaande vereisten te voldoen: 
 

1. Benoeming van de opdrachtgever Het rapport moet gericht zijn aan de opdrachtgever. Voor het 
overige dienen die eisen in acht genomen worden die gelden 
voor opdrachtverlening en identificatie in het rechtsverkeer. 

2. Duiding van de taxateur Het rapport moet duidelijk herkenbaar zijn als afkomstig van 
een met naam en toenaam genoemde taxateur (natuurlijk 
persoon) alsmede van zijn professionele kwalificatie(s). 
Daarnaast de gegevens van het bedrijf of de organisatie 
waaraan de taxateur verbonden is 

3. Datum opname en inspectie De opnamedatum dient in het taxatierapport te worden 
vermeld. 

4. Peildatum van de waarde De peildatum voor de waardering dient in het taxatierapport 
apart te worden vermeld ook al is deze gelijk aan de 
opnamedatum. 

5. Object/ onderwerp van de taxatie Het object/ onderwerp/object van de taxatie dient voldoende 
omschreven te zijn en juridisch geduid door de kadastrale 
aanduiding. 

6. Het te taxeren belang Het juridisch belang in het te taxeren object dient geduid te 
worden. Bijvoorbeeld taxatie ten behoeve van koop/ huur / 
financiering. 

7. De basis van de waarde De basis van de waarde dient te worden vermeld, aangevuld 
met een uitgeschreven definitie van de betreffende waarde. 
De basis van de waarde dient in overeenstemming te zijn met 
die zoals gedefinieerd in deze norm (zie ook 5.3). 

8. Bijzondere uitgangspunten/ 
afwijkingen en voorbehouden 

De taxateur onderbouwt uitgebreid en gemotiveerd welke 
bijzondere uitgangspunten, uitsluitingen en of aannames er 
door hem zijn gehanteerd. 

9. Verklaring intern/extern De taxateur verklaart of deze tot de organisatie van de 
opdrachtgever behoort, dan wel een onafhankelijke derde is. 

10. Verklaring van eerdere 
betrokkenheid bij het object 

De taxateur verklaart of deze het object de afgelopen twee 
jaren eerder getaxeerd heeft en met welk doel. 

11. Openbaarmaking of uitsluiting van 
de betrokkenheid van de taxateur 
bij de opdrachtgever of het object 

De taxateur verklaart in welke verhouding hij tot de 
opdrachtgever staat, dan wel het object. Is er uitsluitend 
sprake van een verhouding opdrachtgever-opdrachtnemer of 
zijn er ander verbanden of belangen van de taxateur bij 
opdrachtgever of object? 

12. Verklaring van de kwalificatie(s) 
van de taxateur 

Hier geeft de taxateur aan op grond van welke kwalificaties hij 
van mening is in staat te zijn deze taxatie uit te voeren. 
Bijvoorbeeld ingeschreven in het register ….. 

13. Verklaring van toepassing zijnde 
tuchtrecht 

De taxateur verklaart welk tuchtrecht van toepassing is op 
hem en de uitgevoerde taxatie. 

14. Gebruikt valuta In het taxatierapport wordt verklaard in welke valuta de 
waardering is uitgebracht. Indien waardecomponenten uit een 
andere valuta zijn gebruikt, wordt aangegeven welke 
wisselkoers per peildatum is gehanteerd ten opzichte van de 
hoofdvaluta en wat de bron is waaruit is geput. 

15. Bevestiging door de taxateur van 
de gehanteerde norm 

De taxateur verklaart overeenkomstig welke norm hij voor de 
taxatie heeft gehanteerd. 

16. Verklaring beperking geldigheid “ Deze taxatie is uitsluitend bestemd voor het genoemde doel 
(te taxeren belang) en de genoemde opdrachtgever etc. “ 

17. De taxatie vermeldt de omvang 
van de uitgevoerde recherche, de 

De taxateur beschrijft welke recherches door hem in het kader 
van de taxatie zijn uitgevoerd. Ook maakt hij uitputtend 
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aard en de geraadpleegde bronnen 
van informatie 

melding van de geraadpleegde bronnen en de omvang van de 
verkregen en gehanteerde informatie. 

18. De vastgestelde waarde dient te 
worden weergegeven in cijfers en 
in woorden met toevoeging van de 
gehanteerde valuta 

Indien er sprake is van meerdere objecten dienen deze 
individueel gewaardeerd te worden. 

19. Het rapport dient te worden 
ondertekend en voorzien van een 
datum van ondertekening 

 

20. Visuele object presentatie Het taxatierapport bevat tenminste een presentatie met 
afbeeldingen van het vastgoed waardoor een goed 
totaalbeeld van het vastgoed kan worden verkregen. Hierbij 
wordt bij voorkeur ook de omgeving in beeld gebracht, 
alsmede een plattegrond waaruit de ligging van het object 
blijkt (zie ook 5.5). 

 
5.3 Onderbouwing waardeoordeel 

Het rapport bevat een onderbouwing van de waardering. De taxateur geeft uitleg over de gehanteerde 
methodieken en waarom hij deze heeft gehanteerd. Van iedere gehanteerde methode wordt een berekening 
bijgevoegd, welke is voorzien van een onderbouwing van de gebruikte marktgegevens 
(kapitalisatiefactoren/vergelijkingsobjecten/etc.). Bij de berekeningen wordt voor de vloeroppervlakten NEN 
2580 gehanteerd. 
In de berekening dienen een onderbouwing van de kapitalisatiefactor, de economische huurwaarde en de 
exploitatielasten terug te vinden zijn. 
 

5.4 Referentiepanden 
Huidige richtlijn ROZ: 
De richtlijn luidt om in het taxatierapport minimaal drie referentietransacties op te geven, voor zowel de 
markthuren (per m²) als de BAR (NAR). Van de referentietransacties moet onderbouwd worden dat dit 
vergelijkbare objecten en transacties zijn. In het geval van een kleine markt of geringe activiteit mag ook 
gebruik gemaakt worden van transacties in vergelijkbare steden of transacties uit het verleden (maximaal 
drie jaar terug met toelichting). 
Verwijzing naar marktrapporten worden, evenals referenties/transacties uit de eigen portefeuille, óók als 
referentie geaccepteerd (mits er aandacht wordt besteed aan vergelijkbaarheid van het marktbeeld en het te 
taxeren object). Indien het niet mogelijk is om bruikbare referenties te geven, dient dit expliciet te worden 
toegelicht. 
In het taxatierapport dient de taxateur de afwijking tussen de getaxeerde waarde en de modelwaarden nader 
toe te lichten. De afwijking kan bijvoorbeeld ontstaan doordat de onroerende zaak qua gebruik afwijkt van de 
referentieobjecten. Dit dient u per referentieobject aan te geven. 
 

5.5 Visuele objectpresentatie 
Het taxatierapport bevat tenminste een presentatie met afbeelding van het object waardoor een goed 
totaalbeeld van het object kan worden verkregen, waarbij bij voorkeur ook de omgeving in beeld wordt 
gebracht, alsmede een plattegrond waaruit de ligging van het object blijkt. 
Het taxatierapport bevat ten minste vier afbeeldingen per object waarbij minstens de voor- en achterkant van 
het object, het straatbeeld en het interieur in beeld worden gebracht. De foto’s dienen de actuele situatie zo 
goed mogelijk weer te geven. 
 

5.6 Taxatierichtlijn, specifieke aanvulling voor winkels 
Het is niet reëel om bij een taxatie van een winkelruimte (en andere bedrijfsruimte ex artikel 7:290 BW) te 
rekenen met de markthuur wanneer deze markthuur vanwege een mogelijke art. 7:303 procedure niet 
haalbaar is. Bij winkels dient de taxateur dan ook naast de markthuur een herzieningshuurwaarde vast te 
stellen. Deze wordt doorgaans, conform art. 7:303 bepaald als het gemiddelde van de huurprijzen van 
vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse, die zich hebben voorgedaan in de vijfjaarsperiode voorafgaande aan 
het moment van huurherziening. Het vaststellen van deze herzieningshuurwaarde wordt beschouwd als de 
deskundigheid van de taxateur. De richtlijn luidt om een inzichtelijke onderbouwing (referenties) te geven van 
de gehanteerde herzieningshuurwaarde. 
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Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 28 juni 2017
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDR00&sectie=E&perceelnummer=8473&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: DEN HELDER  E  9824 28-6-2017
 Middenweg 174  1782 BL DEN HELDER 12:32:58
Uw referentie: Middenweg 174
Toestandsdatum: 27-6-2017

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: DEN HELDER E 9824
 Grootte: 24 a 35 ca
 Coördinaten: 112810-552381
 Omschrijving kadastraal object: BEDRIJVIGHEID (KANTOOR) ERF - TUIN
 Locatie: Middenweg  172   
 1782 BL  DEN HELDER
 Middenweg  172  B 
 1782 BL  DEN HELDER
 Middenweg  174   
 1782 BL  DEN HELDER
 Koopsom: € 1.384.029 Jaar: 2003  
 Ontstaan op: 14-1-2000
 
 Ontstaan uit: DEN HELDER E 8649
 
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de

Basisregistratie Kadaster.
 

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDR00&sectie=E&perceelnummer=9824&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDR00&sectie=E&perceelnummer=8649&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AM
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Betreft: DEN HELDER  E  9824 28-6-2017
 Middenweg 174  1782 BL DEN HELDER 12:32:58
Uw referentie: Middenweg 174
Toestandsdatum: 27-6-2017

Gerechtigde
EIGENDOM

 Gemeente Den Helder
 Drs. F. Bijlweg  20   
 1784 MC  DEN HELDER
 Postadres: Postbus: 36
 1780 AA  DEN HELDER
 Zetel: DEN HELDER
 KvK-nummer: 37160613 (Bron: Handelsregister)
 Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.
 
 Recht ontleend aan: HYP4  11244/190  reeks ALKMAAR  

   d.d. 11-11-2003 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
DEN HELDER  E  9824

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:
 HYP4  70939/188      d.d. 27-6-2017 
 HYP4  70939/101      d.d. 26-6-2017 
 HYP4  70922/172      d.d. 22-6-2017 
 HYP4  5824/60  reeks ALKMAAR      d.d. 8-6-1989 
 AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
 HYP4  5963/47  reeks ALKMAAR  

   d.d. 29-12-1989 
 AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
 HYP4  6901/24  reeks ALKMAAR      d.d. 19-4-1993 
 AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
 HYP4  11162/192  reeks ALKMAAR  

   d.d. 10-2-2003 
 AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
 HYP4  63971/154      d.d. 19-2-2014 
 AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=184004770&subjectnummer=1100076037&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Gemeente Den Helder&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AM
http://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=37160613
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=11244&nummer=190&reeks=AMR&z=HYPERLINK STUK&bewcode=AM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=70939&nummer=188&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=70939&nummer=101&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=70922&nummer=172&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=5824&nummer=60&reeks=AMR&z=HYPERLINK STUK&bewcode=AM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=5963&nummer=47&reeks=AMR&z=HYPERLINK STUK&bewcode=AM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=6901&nummer=24&reeks=AMR&z=HYPERLINK STUK&bewcode=AM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=11162&nummer=192&reeks=AMR&z=HYPERLINK STUK&bewcode=AM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=63971&nummer=154&z=HYPERLINK STUK








GËBRUIKSOVEREENKOMST KANTOOR- EN BEDRIJFSRUIMTE 

Betreffende: Middenweg 172-174 (gedeeltelijk) 

te Den Helder 

Stuknummer: AI12.04127 



Ondergetekenden: 

Gemeente Den Helder, gevestigd aan de Drs. F. Bijlweg 20 te Den Helder, te dezen 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw dr. H. Kaag - van der Boon, op grond 
van artikel 171, lid 2 van de Gemeentewet, boek 3 titel 3 van het Burgerlijk Wetboek en 
artikel 10:12 van de Algemene Wet Bestuursrecht, 

hierna te noemen "ter beschikkingsteller" 

en 

De heerR. Scholte, woonachtig aan de Slotweg 3c; 1934 CM te Egmond a/d Hoef 

hierna te noemen "Gebruiker", 

ZIJN OVEREENGEKOMEN. 

Het ter beschikkingqestelde, bestemming 

1.1 Ter beschikkingsteller geeft gebruiker een persoonlijk recht van gebruik voor een 
deel van de bedrijfsruimte, hierna "het ter beschikkinggestelde" genoemd, gele-
gen aan de 

Middenweg 172-174 
(op bijgevoegde tekening aangegeven als Middenweg 174, 1782 BL te 
Den Helder, gearceerde gedeelte) 

en kadastraal bekend als gemeente Den Helder, sectie E, nummer 9824, welke 
bedrijfsruimte nader is aangegeven op de als bijlagen bij deze overeenkomst ge-
voegde en daarvan deeluitmakende door partijen geparafeerd proces-verbaal van 
oplevering. 

1.2 Het ter beschikkinggestelde zal door de gebruiker uitsluitend worden bestemd als 
expositieruimte zoals in artikel 14 van deze overeenkomst omschreven. Het op-
slaan/gebruiken van gevaarlijke en/of brandbare stoffen en aankleding waardoor ri-
sico voor de gebruiker, omgeving of het opstal van de ter beschikkingsteller zal ont-
staan, is niet toegestaan. De ontsluiting van het ter beschikkinggestelde kan ge-
schieden via de hoofdingang van Middenweg 174. 

1.3 Het is gebruiker niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
ter beschikkingsteller een andere bestemming aan het ter beschikkinggestelde te 
geven dan omschreven in 1.2. 

1.4 De hoogst toelaatbare belasting van de vloeren van het ter beschikkinggestelde 
bedraagt 250 kg/m 2 . 

Paraaf ter beschikkingsteller: ^ j d 1 Paraaf gqbruiker(s) 



Duur en opzegging 

2.1 Deze overeenkomst gaat in per 16 januari 2012. 

2.2 Deze overeenkomst kan door ter beschikkingsteller, zonder opgaaf van redenen, 
aan gebruiker op elk moment worden opgezegd, met inachtneming van een opzeg-
termijn van drie maanden. 

2.3 Deze overeenkomst kan door gebruiker worden opgezegd met inachtneming van 
een opzegtermijn van achtentwintig dagen (28). 

2.4 Opzegging dient te geschieden bij deurwaardersexploot of per aangetekend 
schrijven. 

Gebruiksvergoeding. betalingsverplichting, betaalperiode 

3 De aanvangsvergoeding van het ter beschikkinggestelde bedraagt per maand: 
€0,00 

zegge: gebruik om niet. 

Beheerder 

4.1 Totdat ter beschikkingsteller anders meedeelt, treedt als beheerder op: 

Grontmij Vastgoedmanagement BV 
Postbus 4090 
3502 HB UTRECHT 
Tel: 088 336 37 38 
Fax: 088 336 37 12 
e-mail; vgm.servicecentertialcjrontmii.nf 

4.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient gebruiker zich voor wat betreft de 
inhoud en alle verdere aangelegenheden betreffende deze gebruiksovereenkomst 
met de beheerder te verstaan. 

Onderhoud en wijzigingen 

5.1 Voor rekening van de gebruiker is al het groot en klein onderhoud aan de binnen-
zijde van het ter beschikkinggestelde. De gebruiker zal slechts dat onderhoud 
plegen, voor zover dat voor het gebruik noodzakelijk is. 
Voor schade aan de buitenzijde van het pand dient de gebruiker contact op te 
nemen met de beheerder. Ter beschikkingsteller zal slechts onderhoud plegen 
voor zover dat voor het gebruik redelijkerwijs noodzakelijk is. 

5.2 Aan en/of in het ter beschikkinggestelde mogen geen bouwkundige, technische of 
installatietechnische wijzigingen worden aangebracht dan na overleg met en schrif-
telijke goedkeuring van de beheerder. 

5.3 Het aanbrengen van reclame-uitingen, opschriften en andere aanduidingen 
aan/op het ter beschikkinggestelde is slechts toegestaan in overleg en na schrifte-
lijke toestemming van de beheerder, met uitzondering van het voor het gebruik 
noodzakelijke. In geval er vergunningen nodig zijn dienen deze door de gebruiker 
te worden aangevraagd. 

Paraaf gdbruikerls} Paraaf ter beschikkingsteller: 2 



NUTS voorzieningen 

6.1 Het gebruik van het ter beschikkinggestelde is exclusief levering van gas, water 
en elektra. Hiervoor dient maandelijks een voorschot servicekosten te worden 
voldaan van € 500,00 (zegge: vijfhonderd euro). Verrekening vindt jaarlijks plaats 
op basis van het werkelijke verbruik. 

6.2 Het onder 6.1 genoemde voorschot zal maandelijks worden gefactureerd en kan, 
indien noodzakelijk, jaarlijks worden herbepaald aan de hand van de jaarafreke-
ning van het voorgaande jaar. 

6.3 Het werkelijke verbruik zal worden gemeten middels een nog te plaatsen tussen-
meter. De kosten voor het plaatsen van de tussenmeter zijn voor rekening van de 
gebruiker. 

Belastingen 

7.1 De krachtens de wet of verordening aan gebruikers van onroerend goed opgelegde 
belastingen zijn niet voor rekening van de gebruiker. 

Schade en aansprakelijkheid 

8.1 Gebruiker doet bij voorbaat afstand van en vrijwaart eigenaar voor alle aanspraken 
op vergoeding van schade, welke als gevolg van het gebruik van het ter beschik-
kinggestelde, op welke wijze dan ook, zou kunnen ontstaan. 

8.2 Gebruiker is verplicht zelf zorg te dragen voor het afsluiten van een deugdelijke 
glas-, inboedel en aansprakelijkheidsverzekering. Binnen 1 maand na onderteke-
ning van de overeenkomst dienen kopieën van de bij de verzekering behorende po-
lissen aan de beheerder toegestuurd te worden. 

Beëindiging gebruiksovereenkomst 

9.1 Bij beëindiging van de gebruiksovereenkomst zal gebruiker ter beschikkingsteller 
niet aansprakelijk kunnen stellen voor enige vorm van schade. Ter beschikking-
steller is in geen enkel geval verplicht in het zoeken naar, of bemiddelen in ver-
vangende ruimte. 

9.2 Bij beëindiging van deze gebruiksovereenkomst dient gebruiker het ter beschik-
kinggestelde te ontruimen en schoon, leeg en tenminste in de staat op te leveren, 
zoals aangetroffen bij de aanvang van deze overeenkomst c.q. opgetekend op de 
opnamestaat / foto's, behoudens normale slijtage, dan wel in een toestand tot ge-
noegen van de beheerder. Gebruiker draagt bij beëindiging van de gebruiksover-
eenkomst alle beschikbare sleutels over aan beheerder. Goederen die gebruiker 
in de ruimte achterlaat worden onmiddellijk eigendom van ter beschikkingsteller. 
Voor deze goederen zal door ter beschikkingsteller geen vergoeding worden ver-
strekt. 

Onvoorziene omstandigheden 

10-1 Voor onvoorziene omstandigheden waar deze gebruiksovereenkomst niet in voor-
ziet, zal worden gehandeld en besloten volgens de door partijen nader overeenge-
komen afspraken. Voor al het overige zijn de partijen onderworpen aan de wet en 
het plaatselijk gebruik. 

Paraaf gebrüiker(s) Paraaf ter beschikkingsteller: 
r 



Gebruik 

11 Gebruiker dient zich te gedragen ais 'nette' gebruiker. Uitdrukkelijk zal worden zorg 
gedragen voor het voorkomen van overlast aan (gebruiker van-) belendende perce-
len, openbare ruimten en buitenruimten. 

Onderverhuur 

12 Ingebruikgeving of onderverhuur van het ter beschikkinggestelde aan derden is in 
geen geval toegestaan. 

Niet nakomen bepalingen 

13 Bij het niet nakomen van enige bepaling van gebruiker uit deze overeenkomst heeft 
de ter beschikkingsteller het recht deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te 
ontbinden. De gebruiker wordt dan de mogelijkheid geboden om haar 
eigendommen binnen één maand te verwijderen. 

Bijzondere bepalingen 

14 De ruimte kan gezien het cultuur maatschappelijke belang aan de gebruiker in 
gebruik worden gegeven. Hierdoor is de gebruiker verplicht aan de volgende 
voorwaarden te voldoen: 

- Gebruiker wendt de ruimte aan om, met de nadruk op kwaliteit en ni-
veau, zelfstandig beeldende kunst professioneel aan het publiek te tonen en 
mogelijkerwijs te verkopen, een informatieve en aantrekkelijk plek te creëren 
voor belangstellenden, kenners en verzamelaars; 

- Gebruiker selecteert en stelt daartoe werken ten toon van Nederlandse en in-
ternationale kunstenaars met landelijke en/of internationale naamsbekendheid, 
met de nadruk op kwaliteitsniveau, artistiek belang en gevestigde kunstenaars; 

- Gebruiker organiseert langer lopende exposities: minimaal vier per jaar, die 
voornamelijk in en om het weekend bezocht kunnen worden; 

- Parallel met de lopende tentoonstellingen wordt een stock opgebouwd met 
werk van de betreffende exposanten, in de vorm van tekeningen, grafiek, mul-
tiples en dergelijke, evenals documentatie zoals catalogi, monografieën en re-
censies; 

- Gebruiker draagt direct dan wel indirect bij aan het cultureel klimaat en de 
culturele uitstraling van Den Helder, en is bereid aan te sluiten bij lokale cultu-
rele initiatieven, activiteiten en manifestaties en daartoe samen te werken met 
lokale/regionale culturele organisaties (culturele routes, samenhangende ex-
posities enz.). 

gsteller: T Paraaf ter beschikkin 1 



Aldus opgemaakt en ondertekend in drievoud ter respectievelijke vestigingsplaats: 

Gebruiker Ter beschikkingsteller 

4 Gemeente Den Helder 

LM "5 
* 

/ 

1 Dfe heer R, Scholte Mevrouw dr. H. Kaag - van der Boon 

Plaats: Egmond a/d Hoef Plaats: Den Helder 

Datum:. . . Ck _ f - \ o \ \ _ ^ Datum: ) 

Bijlagen: - tekening van de ter beschikkinggestelde bedrijfsruimte; 
- kadastrale kaart Middenweg 172-174; 
- proces-verbaal van oplevering. 
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Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 12 augustus 2011 
De bewaarder van het kadaster en dB openbare registers 

/"Söqdi l uittreksel kunnen geen betrouwbare maten wordan ontleend. 
. öa\Hiensl voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele 
I eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en hel databankenrocrii. 
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Proces Verbaal van Oplevering bij aanvang gebruiksovereenkomst 

inzake: 

Bedrijfsruimte staande en gelegen aan de 

Middenweg 172-174 te Den Helder 

Document: Proces Verbaal van Oplevering 
Datum: 5 januari 2012 
Aantal pagina's: 16 

Paraaf riufcuder/ex-huurder: Paraaf/vémuurder 



1. Algemene uitgangspunten Proces Verbaal van Oplevering 

Aan dit proces-verbaal van oplevering liggen ten grondslag de gebruiksovereenkomst ingaande 
d.d. " ( ^ ^ w ^ r ^ ^ O j y en de daarbij behorende stukken zoals allonges, toestemmingsbrieven en 
dergelijke, zoals vermeldt in artikel 2 van dit proces verbaal. Het object verkeert in goede staat 
en is leeg en bezemschoon, tenzij in dit proces-verbaal van oplevering anders is vermeld. De 
oplevering is uitsluitend een visuele waarneming van de staat waarin het gehuurde zich bevindt. 

Er worden geen vaststellingen gedaan achter eventueel aanwezig en hierna vermeld 
behangpapier, schilderwerken, vast meubilair, onder vloerbedekking, achter keuken-, sanitaire of 
andere installatiedelen, getimmerde of verlaagde plafonds, voorzetwanden, kabelgoten en 
verhoogde vloeren. 

De werking en de staat van de leidingen van water, gas, elektriciteit, telefoon, data en 
luchtbehandeling, van de centrale verwarming en andere installaties, zijn niet onderzocht en er 
is ook niet nagegaan of ze in overeenstemming zijn met geldende wetten en regelgeving en 
voorschriften terzake, tenzij in dit proces verbaal anders is vermeld. 

Partijen komen overeen dat toestellen, installaties enz. waarvan de toestand niet of niet nader in 
deze beschrijving wordt vermeld, beschouwd worden als zijnde in normale staat van werking 
indien huurder binnen 30 dagen na sleuteloverdracht geen schriftelijke bezwaren, opmerkingen 
of voorbehouden formuleert. Gezien de mogelijkheid van gebruiker om binnen de genoemde 
termijn van 30 dagen onderdelen van het ter beschikkinggestelde op haar functioneren te 
beoordelen, zullen eventuele tekortkomingen die alsnog na de genoemde 30-dagentermijn aan 
de orde komen nimmer als gebrek ten laste van verhuurder worden opgevoerd. 

Alle aangegeven afstanden, hoeken, afmetingen en dimensioneringen zijn naar beste vermogen 
geschat. 

Grontmij Vastgoedmanagement B.V. als gemachtigde namens eigenaar heeft dit proces-verbaal 
van oplevering uiterst zorgvuldig en naar beste kennis en geweten opgemaakt. Zij is echter niet 
aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of onvolkomenheden, noch voor de daaruit 
voortvloeiende schade. 

Paraaf/ fér^éschikkingstel ler: 



2. Gegevens 

Pand: 

Type: 

Adres: 

Plaats: 

Oppervlak: 

Aantal bouwlagen: 

Aantal parkeerplaatsen: 

Locatie parkeerplaatsen: 

Voorm. PTT gebouw Den Helder Pand: 

Type: 

Adres: 

Plaats: 

Oppervlak: 

Aantal bouwlagen: 

Aantal parkeerplaatsen: 

Locatie parkeerplaatsen: 

Bedrijfsruimte 

Pand: 

Type: 

Adres: 

Plaats: 

Oppervlak: 

Aantal bouwlagen: 

Aantal parkeerplaatsen: 

Locatie parkeerplaatsen: 

Middenweg 172-174 

Pand: 

Type: 

Adres: 

Plaats: 

Oppervlak: 

Aantal bouwlagen: 

Aantal parkeerplaatsen: 

Locatie parkeerplaatsen: 

Den Helder 

Pand: 

Type: 

Adres: 

Plaats: 

Oppervlak: 

Aantal bouwlagen: 

Aantal parkeerplaatsen: 

Locatie parkeerplaatsen: 

533 m2 

Pand: 

Type: 

Adres: 

Plaats: 

Oppervlak: 

Aantal bouwlagen: 

Aantal parkeerplaatsen: 

Locatie parkeerplaatsen: 

1 

Pand: 

Type: 

Adres: 

Plaats: 

Oppervlak: 

Aantal bouwlagen: 

Aantal parkeerplaatsen: 

Locatie parkeerplaatsen: 

geen 

Pand: 

Type: 

Adres: 

Plaats: 

Oppervlak: 

Aantal bouwlagen: 

Aantal parkeerplaatsen: 

Locatie parkeerplaatsen: n.v.t. 

gebruiksovereen komst: 

Ingangsdatum: 

•Aanvullingen: 

gebruiksovereen komst: 

Ingangsdatum: 

•Aanvullingen: 

16 januari 2012 

gebruiksovereen komst: 

Ingangsdatum: 

•Aanvullingen: 

Ter beschikkingsteller: 

Straat: 

Plaats: 

Datum opname: 

Gemeente Den Helder Ter beschikkingsteller: 

Straat: 

Plaats: 

Datum opname: 

Drs. F. Bijlweg 20 

Ter beschikkingsteller: 

Straat: 

Plaats: 

Datum opname: 

Den Helder 

Ter beschikkingsteller: 

Straat: 

Plaats: 

Datum opname: 14/10/2011 

Nieuwe gebruiker: 

Vertegenwoordigd door: 

De heer R. Scholte Nieuwe gebruiker: 

Vertegenwoordigd door: 

Straat 

Plaats: 

Contactpersoon: 

Slotweg 3c Straat 

Plaats: 

Contactpersoon: 

Egmond aan de Hoef 

Straat 

Plaats: 

Contactpersoon: Edzard Dideric 

Telefoonnummer: 06 42216387 

*allonges, toestemmingsbrieven e.d. hier vermelden met eventuele code en datum 

•raaf t#f Jsesci Paraaf eschikkingsteller; 

/ 



3. Contractuele afspraken staat van oplevering 

Bij het opmaken van het proces verbaal van oplevering is uitgegaan van de afspraken 
vastgelegd in de gebruiksovereenkomst zoals vermeld in artikel 2 alsmede de daar vermelde 
contractuele aanvullingen (allonges, toestemmingsbrieven). De afspraken in de 
gebruiksovereenkomst luiden als volgt: 

- De door de vorige huurder achtergebleven inventaris komt ten goede aan de nieuwe gebruiker. 
Ter beschikkingsteller is niet verantwoordelijk / aansprakelijk voor de staat van de inventaris. Bij 
beëindiging van de gebruiksovereenkomst dient de gebruiker het pand geheel leeg op te 
leveren; 

- De gebruiker dient geheel voor eigen rekening en in eigen opdracht voor ingang van de 
gebruiksovereenkomst een tussenmeter te laten plaatsen door de firma Taylor te Den Helder; 

- De staat waarin de ruimtes zich bevinden en fotografisch vastgelegd is de staat waarin het 
pand ter beschikking wordt gesteld. De eigenaar zal hierin geen aanpassingen doen of 
vergoedingen verstrekken voor verbeteringen aan het pand. 

- De eigenaar zal geen onderhoud aan de binnenzijde van het pand verrichten. 

Paraat gebruiker: 



4. Standaard voorzieningen 

In aanvulling op en ter uitwerking van de omschrijving in artikel 3 van dit Proces Verbaal van 
Oplevering volgt hieronder een lijst met zaken die standaard tot het ter beschikking gestelde 
behoren. 

Ruimte: 

Zaken Aantal bijzonderheden 
(Ingebouwde) Afvalvernietigers -
Airconditioning unit met condensors -
Alarminstallatie -
Balie -
Benzine-/olietanks -
Bewegwijzering -
Boilers -
Brandblusvoorzieningen X Niet gekeurd. 
Brievenbussen -
Chemicaliën -
Data- en telefoonbekabeling -
Douches -
(Terugbrengen) Elektravermogen -
Garderobe -
Gordijnen -
Hang- en sluitwerk X Standaard hang en sluitwerk. 
Inbouwkluizen -
Invalidenvoorzieningen -
Kabelgoten -
Kantine-inrichting -
Keukeninrichting -
Lamellen, vitrage, etc. -
360V-leidingen/-kabels -
Losse inventaris X Eigendom gebruiker 
Naamborden -
Omroepinstallaties -
Pantry X 

Parkeerapparatuur -
Parkeerbeugels -
Patchkast -
Plafondplaten en rasters X Zie foto's 
Prikklokken -
Raam slingers -
Reparaties aan vloeren, wanden en 
plafonds 

-

Scheidingswanden X Zie foto's 
Telefooncentrale -

Paraaf te/bfesc hik king stel lei 



Toegangscontrole-apparatuur -
Toiletaccessoires -
(Extra) Toiletgroepen -
Verhoogde vloeren -
Verlichting en armaturen X Zie foto's 
Vlaggenstokken -
Vloerbedekking X Marmoleum in diverse ruimtes 
Vuilstorters -

Wandcontactdozen X Diverse 
Warmteventilatoren -
White boards -

Zonneschermen 15x Elektrisch bedienbaar 

Ruimte: 

Zaken Aantal bijzonderheden 

Ruimte: 2 (natte ruimte) 

Zaken Aantal bijzonderheden 
Tegelvloer zit los Zie foto's 

Ruimte: 3 (voorm. sorteerruimte) 

Zaken Aantal bijzonderheden 
Diverse gebruikschade aan muren Zie foto's 

Ruimte: 

Zaken Aantal bijzonderheden 

Ruimtenummering aangeven op de bij te voegen plattegrondtekening. 

Paraaf t eschikkingsteller 



Naast de aanwezige voorzieningen zijn de volgende rapportages ten aanzien van de kantoor-
/winkel-/bedrijfsruimte opgemaakt en in kopie als bijlage bij dit proces verbaal van oplevering 
opgenomen. 

Rapportage Bijzonderheden* 

NEN 3140 Niet aanwezig 
Verklaring W-installateur Niet aanwezig 

*Datum, opsteller, codering etc. 

Paraaf l ^b i fsch ikk ings te l le r 



5. Sleutels 

Deur en ruimte aantal nummers opmerking 

Eerste schuifdeur 3 SP1 9429 

Tweede Schuifdeur 3 SP1 9574 

/ 
Achterdeursleutels X 3 • 7 
Binnendeursleutels x / - Aanwezig in de binnendeuren 

Bij gecertificeerde sluitplannen dient, wanneer het certificaat wordt afgegeven hier een 
aantekening van gemaakt te worden in het rapport en dient een kopie van het certificaat 
alsmede een kopie van bijbehorende sluitplan aan dit rapport toegevoegd te worden. 

Parkeerpassen, sleepsleutels, toegangscontrolepassen met toebehoren dienen eveneens te 
worden vermeld. 

Paraaf tóf J^schikkingstel ler: 



6. Meterstanden (op te nemen bij sleutel uitgift) 

soort meternr. stand 

/ 

vermenigvuldig) 

ng factor 

eenheden 

~ i 

opmerking 

GAS 
ELEKTRA 1 / 
ELEKTRA II -9 

WATER O ao 
Warmte 
verdeelmeter (s) 
Tussenmeter (s) 

Paraaf schikkingsteller: Paraaf gebruiker 



7. Overname (NIET VAN TOEPASSING) 

In bijlage 3 van dit proces verbaal van oplevering bij huuringang is een overnamerapport 
d.d opgenomen waarin de zaken/wijzigingen staan vermeld die niet standaard tot 
gehuurde behoren en welke door de huurder van de vertrekkend huurder zijn/worden 
overgenomen, waarbij de huurder verklaart de genoemde overdracht te accepteren op de hierna 
genoemde voorwaarden en bepalingen: 

1. Onderhoud en eventuele vervanging van de bedoelde wijzigingen en/of verbeteringen 
dient voor rekening van de opvolgende huurder te geschieden, telkens wanneer dit 
nodig mocht blijken; 

2. Bedoelde wijzigingen en/of verbeteringen worden geacht geen deel uit te maken van het 
gehuurde zodat er ook geen huurprijs consequenties aan verbonden zijn; 

3. Bij huurbeëindiging stemt de opvolgende huurder reeds nu ermee in dat genoemde 
wijzigingen en/of verbeteringen ter keuze van verhuurder of in goede staat 'om niet' in 
het gehuurde worden achtergelaten, zonder dat daarbij een verplichting tot vergoeding 
aan de kant van verhuurder is of zal ontstaan, danwel worden verwijderd c.q. worden 
teruggebracht in de oorspronkelijke staat. De opvolgende huurder zal hieraan 
zijnentwege onvoorwaardelijk gehoor geven en zulks voor zijn rekening en risico laten 
uitvoeren; 

4. Eventuele verzekeringen met betrekking tot bedoelde wijzigingen en/of verbeteringen 
zijn voor rekening van de opvolgende huurder; 

5. De opvolgende huurder vrijwaart verhuurder voor eventuele aanspraken van derden, 
hoe ook genaamd en uit welke hoofde dan ook. Verhuurder accepteert geen enkele 
aansprakelijkheid voor de technische staat waarin de wijzigingen en/of verbeteringen, 
door de opvolgende huurder geaccepteerd, zich verkeren. 

Paraaf gebruiker: Paraaf tér/faSschikkingsleller: 



8. Gebreken 

Door de gebruiker en de ter beschikking steller is de toestand van het ter beschikking gestelde, 
zoals in de artikelen hiervoor omschreven met uitzondering van de zaken welke zijn 
overgenomen, opgenomen en in goede staat bevonden met uitzondering van de hieronder 
genoemde gebreken en/of wijzigingen 

Ruimte: 1 Grote ruimte 

Omschrijving "gebreken" actie 
door: 

voor rekening van: foto: 

Plafondplaten ontbreken Event. Gebruiker 11 

Lekkagesporen Event. Gebruiker 24 

Schade aan Marmoleum Event. Gebruiker 9 

Ruimte: 2 Natte ruimte 

Omschrijving "gebreken" actie 
door: 

voor rekening van: foto: 

Tegelvloer komt omhoog geen n.v.t. 16 

Ruimte: 3 Voorm. sorteerruimte 

Omschrijving "gebreken" actie 
door: 

voor rekening van: foto; 

Gebruikschade aan wanden en vloer Event. Gebruiker 25 + 26 

Paraaf gebruiker Paraaf ter chikking steller: 



9. Overige afspraken m.b.t. de oplevering 

Paraaf te 

/ 



10. Bijlagen 

Als bijlage bij dit proces verbaal van oplevering zijn opgenomen: 

1. fotorapportage 
2. plattegrondtekening 

Paraaf gebruiker: Paraaf schikkingstelle 



Aldus opgemaakt en voor akkoord getekend d.d. 

Naam ter beschikking steller: Naam nieuwe gebruiker: 

£ p . £ Sllrfo-lXt. 
Namens deze: 

/ 

Datum Datum 

2 
Rechtsgeldig vertegenwoordigd door: Rechtsgeldig vertegenwoordigd door: 
De heer/mevrouw: De heer/mevrouw: 

L.£, AL^-rti.. 

ƒ 

Paraaf/gebruiker eschikkingsteller 
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Paraaf t chikkingsteller 
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Paraa beschikkingsteller: 
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Paraaf gebruiker: Paraaf tejywaschikkingsteller: 
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ParaafXeypeschikkingsteller: 
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Paraaf gebruiker: Paraaf escyikkmgsteller: 
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Paraaf gebruiker: Paraaf besichikkingsteller: 
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Paraaf gebruiker?' Paraaf l^oeSchikkingsteller: 
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s a ^ t ^ ^ ^ ^ h n k k Paraaf te schikkingsteller: 
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Paraaf debruik&r 
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Verklaring:
Het voorgaande stuk is ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de 
Openbare Registers te Alkmaar op 11-11-2003 om 09:00 in register Onroerende Zaken Hyp4 in 
deel 11244 nummer 190.
Naam bewaarder: Mr. W. Louwman.

Alkmaar, Onroerende Zaken Hyp4 : 11244/190 11-11-2003 09:00



Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) 

 

Locatie: Middenweg 174, 1782 BL te Den Helder 

 

Bron: www.bagviewer.kadaster.nl 

 

 
 

Het getaxeerde object is ongeveer op de kaart aangegeven met de rode kleur 

 

Pand 

ID      0400100000027573 

Status      Sloopvergunning verleend 

Bouwjaar     1967 

Geconstateerd    Nee 

In onderzoek     Nee 

Begindatum     07-06-2011 

Documentdatum    07-06-2011 

Documentnummer    W1100227 

Mutatiedatum    08-06-2011 

 

Verblijfsobject 

ID      0400010000011469 

Status      Verblijfsobject in gebruik 

Gebruiksdoel    kantoorfunctie 

Oppervlakte     591 m2 

Geconstateerd    Nee 

In onderzoek     Nee 

Begindatum     20-04-2011 

Documentdatum    20-04-2011 

Documentnummer    ID11.01555 

Mutatiedatum    21-04-2011 

Gerelateerd hoofdadres   0400200000011469 



Gerelateerd pand    0400100000027573 

Locatie     x:112835.108, y:552399.035 

 

Nummeraanduiding 

ID      0400200000011469 

Postcode     1782BL 

Huisnummer    174 

Huisletter 

Huisnummer toev. 

Status      Naamgeving uitgegeven 

Type adresseerbaar object   Verblijfsobject 

Geconstateerd    Nee 

In onderzoek     Nee 

Begindatum     23-11-2010 

Documentdatum    23-11-2010 

Documentnummer    a10.02757 

Mutatiedatum 2   0-12-2010 

Gerelateerde openbareruimte  0400300000000320 

 

Openbare Ruimte 

ID      0400300000000320 

Naam      Middenweg 

Status      Naamgeving uitgegeven 

Geconstateerd    Nee 

In onderzoek     Nee 

Begindatum     23-11-2010 

Documentdatum    23-11-2010 

Documentnummer    a10.02663 

Mutatiedatum    20-12-2010 

Gerelateerde woonplaats   3056 

 

Woonplaats 

ID      3056 

Naam      Den Helder 

Status      Woonplaats aangewezen 

Geconstateerd    Nee 

In onderzoek    Nee 

Begindatum     20-02-2017 

Documentdatum    20-02-2017 

Documentnummer    D2017-02-002903 

Mutatiedatum    20-02-2017 

 

Bronhouder 

ID      0400 

Naam      Den Helder 



BESTEMMING 
 

Locatie: Middenweg 174, 1782 BL te Den Helder 

 

Bron: https://www.planviewer.nl/kaart 

 

 

Stationslocatie 2014 

Dossierstatus:  niet in werking 

Planstatus:  ontwerp 

Overheid:  gemeente Den Helder 

Datum:  18-11-2013 

Identificatie:  NL.IMRO.0400.215BPSTATIONSP2014-0001 

Type plan:  bestemmingsplan 

 

Enkelbestemming: Maatschappelijk (art. 5) 

https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0400.215BPSTATIONSP2014-

0001/r_NL.IMRO.0400.215BPSTATIONSP2014-0001.html#_5_Maatschappelijk 

 

Dubbelbestemming: Waarde - Archeologie (art. 10) 

https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0400.215BPSTATIONSP2014-

0001/r_NL.IMRO.0400.215BPSTATIONSP2014-0001.html#_10_Waarde-Archeologie 

 

Postkantoor 2017 

Dossierstatus:  in voorbereiding 

Planstatus:  ontwerp 

Overheid:  gemeente Den Helder 

Datum:  28-03-2017 

Identificatie:  NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1 

Type plan:  bestemmingsplan 

 

Enkelbestemming: Gemengd (art. 3) 

https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-

ONT1/r_NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1.html#_3_Gemengd 

 

Dubbelbestemming: Waarde - Archeologie (art. 7) 

https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-

ONT1/r_NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1.html#_7_Waarde-Archeologie 
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De getaxeerde locatie is ongeveer op de kaart aangegeven met het volgende 

verwijzingsteken:  

 

 

  



 

BODEMLOKET 
 

 

Locatie: Middenweg 174, 1782 BL te Den Helder 

 

 

http://www.bodemloket.nl/kaart 

 

 

 
 

De getaxeerde locatie is ongeveer op de kaart aangegeven met een groen kruis 
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Stationsgebied te Den Helder
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Legenda

Locatie

Beschikbaarheid 
gegevens

Voortgang onderzoek
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GN040001439 Stationsgebied te Den Helder 

Inhoud

  
1   Algemeen
 1.1 Administratieve gegevens
 1.2 Statusinformatie
 1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
 1.4 Onderzoeksrapporten
 1.5 Besluiten
 1.6 Saneringsinformatie
 1.7 Contactgegevens
 1.8 Disclaimer  

1 Algemeen

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl/
  

1.1 Administratieve gegevens

Locatienaam: Stationsgebied te Den Helder

Identificatiecode volgens bevoegd gezag: GN040001439

Locatiecode gemeentelijk BIS: GN040001439

Adres: Den Helder

Gegevensbeheerder: RUD Noord-Holland Noord

Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst 
waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

  

1.2 Statusinformatie

Vervolg: voldoende onderzocht.

Omschrijving: De resultaten van het uitgevoerde (historische) 
bodemonderzoek geven aan dat de (voormalige) 
activiteiten en/of de onderzoekslocatie voldoende 
zijn onderzocht in het kader van de Wet 
bodembescherming.

  

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving Start Eind

onverdachte activiteit (000000) onbekend huidig

  

1.4 Onderzoeksrapporten

Type Auteur Nummer Datum

avr (aanvullend 
rapport)

Grondslag 21612 2014-03-31

Verkennend onderzoek 
NEN 5740

Witteveen en Bos HEDR42-1/haam3/008 2012-08-08

Indicatief onderzoek Arcadis 110401/
CB0/0C6/000628

2000-09-19

  

1.5 Besluiten

Type Kenmerk Datum
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1.6

Saneringsinformatie

Bovengronds Ondergronds Start Eind

 

1.7 Contact

Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij

RUD Noord-Holland Noord

Voor meer informatie en downloadbare bodemonderzoeken:
Bodemloket RUD-NHN: www.rudnhn.nl/Loket
Contact RUD-NHN : info@rudnhn.nl

NB. De gemeente Langedijk heeft haar gemeentelijke bodeminformatie (BIS) nog niet 
ondergebracht bij de RUD-NHN. Voor volledige informatie dient u contact op te nemen met de 
gemeente Langedijk.

De gemeente Alkmaar is zelf bevoegd gezag Wbb
Contact gemeente Alkmaar: bodem@alkmaar.nl

  

1.8 Disclaimer
Dit rapport geeft de situatie weer zoals bekend op de datum van afdrukken. De getoonde 
informatie is afkomstig van provincies, omgevingsdiensten of gemeenten en wordt zonder 
tussenkomst van Rijkswaterstaat gepubliceerd. Inhoudelijke vragen over de getoonde 
bodeminformatie kunt u stellen aan de desbetreffende organisatie. 
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket.nl. Vragen over de werking van de website kunt 
u stellen via onze helpdesk: http://www.rwsleefomgeving.nl/helpdesk/bodembeheer.

http://www.rwsleefomgeving.nl/helpdesk/bodembeheer
http://www.rwsleefomgeving.nl/helpdesk/bodembeheer
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Bouwtechnisch keuringsrapport 
R 07-07-17-2-P 

 

 

Middenweg 172-174 

 
1782 BL  Den Helder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Bouwtechnisch Keuringsburo Dekker (BKD) B.V.

 De Zeelt 1 

 1747 ET Tuitjenhorn 

 Telefoon: 0226-39 06 61 

 Telefax: 0226-39 03 12 

 E-Mail: info@bkdkeuringen.nl   

   

   

   

mailto:info@bkdkeuringen.nl
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Rapportnummer    :  R 07-07-17-2-P 
 
Gegevens opdrachtgever   : 
 
Naam makelaar/bemiddelaar   :   
Opdrachtgever koper/verkoper   :  Rob Scholte 

Adres      :  Middenweg 172-174 

Postcode en plaats    :  1782 BL  Den Helder 

Telefoonnummer     :  06-47240484 

 

Gegevens van het gebouw   :  
 
Adres      : Middenweg 172-174 

Postcode en plaats    : 1782 BL  Den Helder 

Bouwjaar     : 1957 

Laatste verbouwing (jaar)    :  

 

Gebouw betreft     : o Appartement/flat 
       o Middenwoning 

       o Hoek- of eindwoning 

       o Twee-onder-een-kap 

       o Vrijstaand 

       X Anders, te weten: bedrijfspand 

 

Bouwwijze     : o Traditioneel (metselwerk) 

       X Gietbouw (beton) 

       X Geprefabriceerde bouw 

       o Houtskeletbouw 

       o Anders, te weten:  

 
Bijgebouwen     : o Garage 

       o Schuur/berging 

       o Anders, te weten:   

 

Bewoond      X Ja 

       o Nee 

 

Gebruik      : o Woonbestemming 100% 

       X Bedrijfsruimte 100% 

 

Inhoud woning     : ± 15.000 m3 
Herbouwwaarde woning    : € ,00 (exclusief fundering) 

Fundering woning (herbouwwaarde)  : € ,00 

Inhoud bijgebouwen(en)    : m3 

Herbouwwaarde bijgebouw(en)   : € ,00 (exclusief fundering) 

Fundering bijgebouw(en) en herbouwwaarde : € ,00 

 

     Zie ‘Verklaring bouwtechnische keuring’, herbouwwaarde 
 

Opgenomen door     : JD 

Opnamedatum     : 07-07-2017 

Einddatum     : Bouwtechnisch keuringsrapport vervalt   

       12 maanden na opnamedatum. 
Aanwezig tijdens de keuring   : Huurder en aspirant-koper Rob Scholte, Marc Nihot 

collega van Rob, taxateur Cor Luca.                                                                                                                             

Weersgesteldheid    : Droog ± 23°C 
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Inhoudsopgave rapport   Bladzijde 
Voorblad     : 1 

Rapportgegevens     : 2 

Samenvatting herstelkosten   : 4 
Specialistisch onderzoek    : 6 

Algeheel oordeel bouwkundig inspecteur  : 7 

Algemene informatie c.q. toelichting op het rapport : 8 

Verklaring bouwtechnische keuring  : 11 

Appartementengebouwen    : 14 

Beoordeling omschrijving    : 15 

A. Binnenonderdelen   : 16 
1. Schoorsteen/Dakdoorvoer   : 

2. Dakbeschot    : 

3. Kapconstructie    : 

4. Dakkapel    : 

5. Dakraam/Lichtkoepel   : 
6. Binnenwanden dragend   : 

7. Binnenwanden niet-dragend  : 

8. Binnenkozijnen en deuren   : 

9. Trappen     : 

10. Zoldervloer    : 

11. Verdiepingsvloer(en)   : 

12. Balkon     : 

13. Beganegrondvloer/Kruipruimte  : 

14. Kelderkast/Souterrain   : 

15. Bad- en/of doucheruimte   : 

16. Toiletruimte    : 
17. Keuken     : 

18. Binnenschilderwerk buitenkozijnen, 

-(draai)ramen en -deuren 

19. Overig binnenschilderwerk  : 

B. Buitenonderdelen   : 22 
1. Schoorsteen/Dakdoorvoer   : 

2. Dakbedekking schuine daken  : 

3. Dakbedekking platte daken  : 

4. Overstekken, goot/dak betimmeringen : 

5. Goten     : 

6. Hemelwaterafvoeren   : 
7. Metselwerk    : 

8. Fundering    : 

9. Voegwerk    : 

10. Gevelafwerking    : 

11. Buitenkozijnen, -(draai)ramen en – deuren : 

12. Beglazing    : 

13. Buitenschilderwerk, buitenkozijnen, : 

-(draai)ramen en -deuren 

14. Overig buitenschilderwerk  : 

15. Luifel     : 

16. Aanbouw, erker, e.d.   : 

C. Installaties    : 27 
1. Elektrische installaties   : 

2. Verwarming/Warmwatervoorziening : 

3. Riolering    : 

4. Waterleidingen en gasinstallatie  : 

5. Mechanische ventilatie   : 

6. Openhaard/Allesbrander   : 

D. Bijgebouwen    : 29 
Toelichting van de bouwkundig inspecteur  : 29 

Bijlage      : n.v.t. 

Leveringsvoorwaarden BKD   : 30 
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Samenvatting herstelkosten  
 

A. Binnenonderdelen: 
1. Schoorsteen/Dakdoorvoer  €  à  €  

2. Dakbeschot € 2.300,00 à  € 2.400,00 
3. Kapconstructie €  à  €  

4. Dakkapel € 6.700,00 à  € 6.900,00 

5. Dakraam/Lichtkoepel € 11.300,00 à  € 11.900,00 

6. Binnenwanden dragend € 3.700,00 à  € 3.800,00 

7. Binnenwanden niet dragend €  à  €  

8. Binnenkozijnen en deuren €  à  €  

9. Trappen €  à  €  

10. Zoldervloer €  à  €  

11. Verdiepingsvloer (en) €  à  €  

12. Balkon €  à  €  

13. Beganegrondvloer/Kruipruimte € 2.700,00 à  € 2.900,00 

14. Kelderkast/Souterrain € 4.900,00 à  € 5.100,00 
15. Bad- en/of doucheruimte €  à  €  

16. Toiletruimte € 18.400,00 à  € 18.900,00 

17. Keuken €  à  €  

18. Binnenschilderwerk buitenkozijnen, -(draai)ramen €  à  €  

 en –deuren 

19. Overig binnenschilderwerk €  à  €  

  __________________________________ 

  

Subtotaal kostenindicatie binnenonderdelen € 50.000,00 à  €  51.900,00 

  =============================== 

 
B. Buitenonderdelen: 
1.        Schoorsteen/Dakdoorvoer € 4.600,00 à  € 4.800,00 

2.     Dakbedekking schuine daken €  à  €  

3.     Dakbedekking platte daken € 81.300,00 à  € 83.000,00 

4.     Overstekken, goot/dakbetimmeringen € 4.300,00 à  € 4.500,00 

5.     Goten €  à  €  

6.     Hemelwaterafvoeren € 16.300,00 à  € 16.900,00 

7.     Metselwerk € 38.100,00 à  € 39.400,00 

8.     Fundering €  à  €  

9.     Voegwerk € 550,00 à  € 600,00 

10.     Gevelafwerking € 77.000,00 à  € 78.800,00 
11.     Buitenkozijnen, -(draai)ramen en –deuren € 126.000,00 à  € 129.000,00 

12.     Beglazing € 173.000,00 à  € 176.000,00 

13.     Buitenschilderwerk, buitenkozijnen, -(draai)ramen € 56.000,00 à  € 57.000,00 

           en –deuren 

14.     Overig buitenschilderwerk € 16.300,00 à  € 16.900,00 

15.     Luifel € 5.600,00 à  € 5.700,00 

16.     Aanbouw, erker, e.d. € 24.100,00 à  € 24.800,00 

  __________________________________ 

 

Subtotaal kostenindicatie buitenonderdelen € 618.200,00 à  € 632.400,00 

  ===============================  

 
C. Installaties: 
1. Elektrische installaties € 95.000,00 à  € 100.000,00 

2. Verwarming/warmwatervoorziening € 74.000,00 à  € 75.000,00 

3. Riolering € 7.800,00 à  € 8.000,00 

4. Waterleidingen en gasinstallatie € 97.000,00 à  € 10.300,00 

5. Mechanische ventilatie € 39.100,00 à  € 39.800,00 

6. Open haard/allesbrander €  à  €  

  __________________________________ 

 

Subtotaal kostenindicatie installaties € 225.600,00 à  € 233.100,00 

 
  =============================== 
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D. Bijgebouwen: 
1. Bijgebouwen/lift € 2.000,00 à  € 2.200,00 

  __________________________________ 

 

Subtotaal kostenindicatie bijgebouwen € 2.000,00 à  € 2.200,00 

  ===============================  

 

 

Totaal kostenindicatie € 895.800,00 à  € 919.600,00 
  ===============================  
 

 

Deze prijzen zijn opgebouwd in ± 70 % arbeidsloon en 30 % materiaal.   



 

Middenweg 172-174, 1782 BL  Den Helder - 6/32 - BKD R 07-07-17-2-P 
 

Specialistisch onderzoek 
 

A. Binnenonderdelen: 
1. Schoorsteen/Dakdoorvoer  : nee 

2. Dakbeschot : nee 
3. Kapconstructie : nee 

4. Dakkapel : nee 

5. Dakraam/Lichtkoepel : nee 

6. Binnenwanden dragend : nee 

7. Binnenwanden niet dragend : nee 

8. Binnenkozijnen en deuren : nee 

9. Trappen : nee 

10. Zoldervloer : nee 

11. Verdiepingsvloer (en) : nee 

12. Balkon : nee 

13. Begane grondvloer/Kruipruimte : ja 

14. Kelderkast/Souterrain : nee 
15. Bad- en/of doucheruimte : nee 

16. Toiletruimte : nee 

17. Keuken : nee 

18. Binnenschilderwerk buitenkozijnen, -(draai)ramen : nee 

 en –deuren 

19. Overig binnenschilderwerk : nee 

 

B. Buitenonderdelen: 
1. Schoorsteen/Dakdoorvoer : nee 

2. Dakbedekking schuine daken : nee 

3. Dakbedekking platte daken : nee 
4. Overstekken, goot/dakbetimmeringen : nee 

5. Goten : nee 

6. Hemelwaterafvoeren : nee 

7. Metselwerk : nee 

8. Fundering : nee 

9. Voegwerk : nee 

10. Gevelafwerking : nee 

11. Buitenkozijnen, -(draai)ramen en –deuren : nee 

12. Beglazing : nee 

13. Buitenschilderwerk, buitenkozijnen, -(draai)ramen : nee 

en –deuren 
14. Overig buitenschilderwerk : nee 

15. Luifel : nee 

16. Aanbouw, erker, e.d. : nee 

 

C. Installaties: 
1. Elektrische installaties : ja 

2. Verwarming/warmwatervoorziening : ja 

3. Riolering : ja 

4. Waterleidingen en gasinstallatie : ja 

5. Mechanische ventilatie : ja 

6. Open haard/allesbrander : nee 

 
D. Bijgebouwen: 
1. Bijgebouwen/lift : nee 

 

 

 

Voor een lijst van bedrijven die het van toepassing zijnde specialistisch onderzoek kunnen uitvoeren 

verwijzen wij u naar de bijlage achter in dit keuringsrapport.  
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Informatie 
 

Voor meer informatie of vragen over dit keuringsrapport kunt u contact opnemen met 

Bouwtechnisch Keuringsburo Dekker (BKD) B.V. 

 

 

Algemeen oordeel bouwkundig inspecteur 
 

De bouwaard van het pand in relatie tot het bouwjaar is solide zeer gedateerd met enorm 

veel achterstallig onderhoud. 

Spoedeisende herstelkosten op korte termijn:  

 

 Binnenonderdelen: 

Dakbeschot: aangetaste systeemplafondplaten vervangen.  

Dakopbouw: geheel renoveren.  

Dakramen: daken van glastegels boven laad dok vervangen inclusief constructie.  

Dragende binnenwanden: scheuren uithakken en herstellen, aansluitingen rond kozijnen 

herstellen.  

Beganegrondvloer: onderzijde vloer deels repareren, cementdekvloer atelier deels 

herstellen. 

Kelder: pomp vervangen, schade aan hellingbanen herstellen.  

 

 Buitenonderdelen: 

Schoorstenen: gemetselde schoorsteen voegwerk en loodaansluitingen herstellen, ventilatie 

doorvoeren deels vervangen.  

Platte daken: geheel renoveren. Van hoog dak atelier binnen drie jaar overlagen.  

Dak overstekken: boeidelen vervangen. 

Hemelwaterafvoeren: afvoer van hoog dak buiten kollommen vervangen.  

Metselwerk/betonwerk: betonschade aan constructieve delen herstellen.  

Voegwerk: voegwerk zeer plaatselijk herstellen.  

Gevelafwerking: betonschade niet dragende onderdelen herstellen en verflaag vervangen. 

Inclusief steigerwerk.  

Kozijnen, ramen en deuren: ijzeren ramen in houten kozijnen vervangen, kozijnen en deuren 

laagbouw deels vervangen en deels herstellen. Veel glaslatten vervangen.  

Glas: al het glaswerk vervangen en asbesthoudende kit volgens regels verwijderen.  

Schilderwerk: al het houtwerk van kozijnen ramen en deuren van nieuw schilderwerk 

voorzien.  

Overig schilderwerk: al het schilderwerk vervangen op houtwerk en beton.  

Luifel: betonschade aan luifel boven laad dok herstellen.  

Aanbouwen: buitentrappen herstellen. Tegelwerk op vloer voor het pand opnieuw 

aanbrengen. 

 

 Technische installatie 

Elektrische installatie: geheel renoveren. 

Cv-installatie: compleet nieuwe installaties aanbrengen. 

Riool installatie: deels renoveren.  

Gas en water installatie: deels renoveren en aanpassen aan nieuwe situatie in verband met 

cv-installatie.  

Ventilatiesysteem: geheel renoveren.  

 

 Bijgebouwen/lift: goederen lift van nieuw remmen voorzien.  
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Ik adviseer u om de gehele technische installatie te laten inspecteren door een erkende 

installateur. Tevens adviseer ik u voor herstel van de in dit rapport genoemde 

tekortkomingen een prijsopgave te vragen bij verschillende aannemers c.q. installateurs. 
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Algemene informatie c.q. toelichting op het bouwtechnisch rapport 
 

A Binnenonderdelen  

Dakbeschot: aangetaste systeemplafondplaten vervangen.  

Dakopbouw: geheel renoveren.  

Dakramen: daken van glastegels boven laad dok vervangen inclusief constructie.  

Dragende binnenwanden: scheuren uithakken en herstellen, aansluitingen rond 

kozijnen herstellen.  

Beganegrondvloer: onderzijde vloer deels repareren, cementdekvloer atelier 

deels herstellen. 

Kelder: pomp vervangen, schade aan hellingbanen herstellen. 

 
B Buitenonderdelen 

Schoorstenen: gemetselde schoorsteen voegwerk en loodaansluitingen 

herstellen, ventilatie doorvoeren deels vervangen.  

Platte daken: geheel renoveren. Van hoog dak atelier binnen drie jaar overlagen.  

Dak overstekken: boeidelen vervangen. 

Hemelwaterafvoeren: afvoer van hoog dak buiten kollommen vervangen.  

Metselwerk/betonwerk: betonschade aan constructieve delen herstellen.  

Voegwerk: voegwerk zeer plaatselijk herstellen.  

Gevelafwerking: betonschade niet dragende onderdelen herstellen en verflaag 

vervangen. Inclusief steigerwerk.  

Kozijnen, ramen en deuren: ijzeren ramen in houten kozijnen vervangen, 

kozijnen en deuren laagbouw deels vervangen en deels herstellen. Veel 

glaslatten vervangen.  

Glas: al het glaswerk vervangen en asbesthoudende kit volgens regels 

verwijderen.  

Schilderwerk: al het houtwerk van kozijnen ramen en deuren van nieuw 

schilderwerk voorzien.  

Overig schilderwerk: al het schilderwerk vervangen op houtwerk en beton.  

Luifel: betonschade aan luifel boven laad dok herstellen.  

Aanbouwen: buitentrappen herstellen. Tegelwerk op vloer voor het pand 

opnieuw aanbrengen. 

 
C Installaties 

Elektrische installatie: geheel renoveren. 

Cv-installatie: compleet nieuwe installaties aanbrengen. 

Riool installatie: deels renoveren.  

Gas en water installatie: deels renoveren en aanpassen aan nieuwe situatie in 

verband met cv-installatie.  

Ventilatiesysteem: geheel renoveren. 

Ik adviseer u om de gehele technische installatie te laten inspecteren door een 

erkende installateur. 

 
D Bijgebouwen 

Lift: goederen lift van nieuw remmen voorzien. 
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Opmerkingen van de bewo(o)n(st)er: huurder/aspirant koper Rob Scholte 
 

  - Het pand dateert uit: 1967 
- De garage dateert uit: 1967 
- Eigenaar sinds: 2010 
- Laatste verbouwing: jaren 90. Binnen deels verbouwd 
- Zijn alle bebouwingen met vergunning gebouwd: niet bekend 
- Buitenschilderwerk is voor het laatst gedaan: ± 20 jaar geleden 
- Watermeter bevindt zich: in kelder 
- Cv-installatie dateert uit: 1967 
- Cv-ketel dateert uit: 1986 
- Is de cv-ketel eigendom: ja 
- Onderhoudscontracten installatie: nee. Wel jaarlijks onderhouden. Grote cv-ketel is 

kapot 
- Komen er storingen voor in technische installatie: ja cv en elektra.  
- Veegcontract schoorsteen: n.v.t.  
- Ondergrondse tanks, olie, septictank: niet bekend 
- Alle vloeren beloopbaar: ja 
- Heeft de woning last van lekkage: ja hoge en lage daken 
- Last van optrekkend vocht of vochtdoorslag: mogelijk 
- Rioolstank overlast: ja. Riool van toiletgroepen is deels defect  
- Rioolverstoppingen: ja 
- Vloerisolatie: nee 
- Gevelisolatie: nee 
- Dakisolatie: nee 
- Is er asbesthoudend materiaal verwerkt: glaskit en panelen in achtergevelkozijnen 
- Is er houtrot bekend: kozijnen deels 
- Is er houtworm of boktor bekend: nee 
- Zijn er schimmels bekend: mogelijk in kelder 
- Is er overlast ongedierte bijv. muizen, vogels: nee 
- Is er betonrot bekend: ja betonwerk buiten 
- Bouwsysteem: gietbouw en deels geprefabriceerde bouw 
- Buitengevels zijn uitgevoerd in: metselwerk en beton 
- Bijzonderheden: keldervloertegels deels los door vocht.  
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Verklaringen bouwtechnische keuring 
 
Bouwtechnische keuring 

De bouwtechnische keuring is een ondersteunende dienstverlening voor ….. bij de verkoop (als onderdeel van 

de meldingsplicht) en aankoop (als onderdeel van de onderzoek plicht) van onroerende zaken. 

 

Doel van de bouwtechnische keuring 

Het doel van de bouwtechnische keuring is het verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van een gebouw door 

middel van een uitsluitend visuele inspectie. Het doel alsmede de aard en wijze van de uitsluitend visuele 

inspectie brengen met zich mee dat specialistische onderzoeken niet zijn uitgevoerd. Er zijn geen metingen 

verricht, geen berekeningen uitgevoerd en er zijn dan ook geen onderdelen (afwerking) verwijderd om 

achterliggende constructies of installaties te kunnen inspecteren (geen hak- of breekwerk). 
 

Visuele inspectie is een momentopname 

Door de bouwkundig inspecteur wordt een uitsluitend visuele inspectie verricht, zijnde het signaleren en 

rapporteren van uitsluitend zichtbare tekortkomingen en gebreken hetgeen derhalve geenszins volledigheid 

pretendeert op alle onderdelen van een gebouw. Dit houdt in dat zelfs de weersgesteldheid de bouwtechnische 

keuring kan beïnvloeden. 

 

Het gebouw wordt beoordeeld in relatie tot het bouwjaar, bouwwijze en gerelateerd aan standaard 

levensduurverwachting van toegepaste materialen. Indeling, netheid van afwerkingen en inrichtingen alsmede 

uiterlijke schoonheid van onderdelen zijn in de beoordeling niet meegewogen. 

 
De aanwezige installaties zijn geregistreerd. Het functioneren van kranen en spoelinrichtingen zijn getest. Er is 

onderzocht of de verwarmingsinstallaties, de geiser en dergelijke onderhoudsbeurten hebben gehad. 

Geadviseerd wordt om, zeker bij oudere gebouwen of indien de bouwkundig inspecteur hier aanleiding toe ziet, 

het nutsbedrijf en/of een waarborginstallateur voor de gas- en elektrische installatie een veiligheidsonderzoek 

te laten uitvoeren. 

 

Geldigheidsduur bouwtechnische keuring en bouwtechnisch keuringsrapport 

De geldigheid van het bouwtechnisch keuringsrapport vervalt geheel na 12 maanden na de opnamedatum (zie 

blad 2). Er is geen verlenging mogelijk. Na 12 maanden is een geheel nieuwe bouwtechnische keuring en 

keuringsrapport benodigd. 

 

Gebouw 
Woning of appartement (engebouw). 

 

Woning 

Huis en bijgebouwen. 

 

Appartement 

Woning in een appartementengebouw. 

 

Bouwtechnisch keuringsrapport 

Het bouwtechnisch keuringsrapport is een schriftelijke weergave van de inspectie (standaard rapportage van 

BKD). Het bouwtechnisch keuringsrapport is opgebouwd uit een viertal hoofdgroepen, te weten: 
Binnenonderdelen, Buitenonderdelen, Installaties en Bijgebouw(en). De hoofdgroepen zijn onderverdeeld in 

de onderdelen. 

 

Locatieaanduidingen van tekortkomingen en/of gebreken in het bouwtechnisch keuringsrapport zijn 

aangegeven vanuit de positie dat de bouwkundig inspecteur kijkt naar de gevel waarin de voordeur van het 

gebouw is opgenomen. 
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Werkwijze van de bouwkundig inspecteur 

Werkwijze, van boven naar beneden – van binnen naar buiten, of vice versa. Elke ruimte wordt geïnspecteerd, 

ruimten onder en tussen vloeren en achter wanden en knieschotten worden geïnspecteerd in de directe omgeving 

van het toegangsluik voor zover dit kan worden geopend zonder hak- en breekwerk. 

 

Binnenonderdelen ‘kruipruimte’: bij enige twijfel en voldoende kruiphoogte zal in een voorkomend geval de 

bouwkundig inspecteur de kruipruimte inspecteren. De kruipruimte zal niet worden geïnspecteerd in de 

volgende situaties: 

- de kruipruimte is niet bereikbaar/toegankelijk; 

- de kruipruimte ter plaatse van het luik is minder dan 0,8 meter hoog over een vergelijkbare oppervlakte 
van het luik; 

- in de kruipruimte staat onder het luik water op een vergelijkbare oppervlakte van het luik; 

- in de kruipruimte staat water op meer dan 25% van de oppervlakte. 

 

Buitenonderdelen ‘daken’ (schuine en platte daken) e.d.: deze zullen voor zover mogelijk worden 

geïnspecteerd. In geval van halsbrekende toeren danwel een werkwijze waarbij de veiligheid van de 

bouwkundig inspecteur niet is gewaarborgd wordt een inspectie niet uitgevoerd en beoordeeld als niet te 

inspecteren. Indien de bouwkundig inspecteur twijfels heeft over de kwaliteit van een bepaald onderdeel zal hij 

in het bouwtechnisch keuringsrapport aangeven dat hij een specialistisch onderzoek noodzakelijk acht. 

 

Tekortkomingen en gebreken 
Een tekortkoming is een beschadiging aan de constructie van een gebouw of een onderdeel hiervan dat aandacht 

verdient. Meerdere tekortkomingen aan een onderdeel kunnen leiden tot een gebrek van het onderdeel. Een 

gebrek is een beschadiging aan de constructie van een gebouw of een onderdeel hiervan, waardoor de normale 

functie verloren is/gaat. Een verborgen tekortkoming en/of gebrek is een visueel niet waarneembare 

tekortkoming en/of gebrek. 

 

Herstelkosten (H) 

Kostenraming per onderdeel in het bouwtechnisch keuringsrapport van herstel- en/of vervangingskosten voor 

het herstellen of vervangen van tekortkomingen en gebreken gerelateerd aan standaard 

levensduurverwachtingen. Herstelkosten betreft herstel- en/of vervangingswerkzaamheden welke ‘direct’ 

dienen te worden uitgevoerd. Herstelkosten laten vele keuzemogelijkheden open. Ervaring heeft geleerd dat er 

soms aanzienlijke afwijkingen van de kostenramingen mogelijk zijn in vergelijking met de door de 
opdrachtgever gekozen bouwondernemer, onderaannemer, installateur c.s. Vooral bij oudere gebouwen kan het 

maken van een kostenraming voor bepaalde onderdelen bijzonder moeilijk zijn. Tijdens de uitvoering kan 

blijken dat ingrijpender werkzaamheden nodig zijn dan tijdens de inspectie redelijkerwijze kon worden 

voorzien. 

 

Renovatie-objecten 

Als blijkt dat bij het te inspecteren gebouw het merendeel van de onderdelen onvoldoende van kwaliteit zijn, 

zullen nimmer herstelkosten per onderdeel worden vermeld. Voor renovatie-objecten dient in een voorkomend 

geval ‘groot onderhoud’ te worden gelezen. In de toelichting op het bouwtechnisch keuringsrapport zal door 

de bouwkundig inspecteur hierover melding worden gemaakt met de nodige adviezen. 

 
Beoordelingen 

Beoordelingen en/of opmerkingen bij onderdelen in het bouwtechnisch keuringsrapport gelden als 

kwaliteitsaanduiding van de onderdelen. 

Waarschuwing: de bouwtechnische keuring en de beoordeling is een momentopname! 

Door veroudering of andere invloeden kan na verloop van tijd de kwaliteit van het onderdeel afwijken van de 

beschreven kwaliteit. Een dergelijke beoordeling brengt met zich mee dat het advies een tijdelijk en algemeen 

karakter draagt. 

 

Herbouwwaarde 

De herbouwwaarde is berekend op basis van een globale inschatting van m³ inhoud, vermenigvuldigd met de 

m³ prijs conform de fotowijzer van het Verbond van Verzekeraars. Herbouwwaarde is veelal door het ontbreken 

van de benodigde gegevens gebaseerd op een aantal aannames en globale inschattingen. 
 

Voor de bepaling van de herbouwwaarde, bijvoorbeeld ten behoeve van een opstalverzekering, verwijzen wij 

u naar een eventueel taxatierapport, de verzekeraar (intermediair) of een makelaar/bemiddelaar o.z. 
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Milieu 

Aangezien een visuele inspectie wordt verricht kan niet met zekerheid worden geconstateerd of er 

asbesthoudende materialen zijn verwerkt dan wel ondergrondse tanks of bodemverontreiniging aanwezig zijn. 

Om dit te kunnen bepalen, is specialistisch onderzoek noodzakelijk. Voor zover mogelijk zal de bouwkundig 

inspecteur hierover melding maken in het bouwtechnisch keuringsrapport. 

Voor meer informatie hieromtrent verwijzen wij u naar de plaatselijke gemeente. 

 

Kostenindicatie 

De in dit rapport vermelde bedragen zijn globale ramingen van de herstel- en/of vervangingskosten, inclusief 

B.T.W., en gebaseerd op uitvoering door erkende bedrijven binnen de eigen regio. 
Daar meestal exacte gegevens, zoals bouwtekeningen, bestek e.d. van de te inspecteren woning ontbreken, is 

een exacte calculatie van de herstel- en/of vervangingskosten niet goed mogelijk. 

Hoewel getracht wordt toch een zo nauwkeurig mogelijke prijsindicatie te geven, kunnen aan de in het 

keuringsrapport genoemde prijzen geen rechten ontleend worden. 

 

Gebleken is, dat prijzen per regio en per aannemer sterk kunnen verschillen. Het is daarom raadzaam om voor 

aanbesteding offerte aan te vragen bij verschillende aannemers. 

 

De geraamde kosten zijn gebaseerd op uitvoering per onderdeel. Als werkzaamheden gecombineerd uitbesteed 

worden kan dit tot prijsvoordeel leiden. 

 
Indien men handig is en over de juiste gereedschappen beschikt, kunnen bepaalde werkzaamheden zelf worden 

uitgevoerd. De gemiddelde kostenverhouding tussen materialen en arbeid over alle onderdelen bedraagt 30 – 

70 %. Werkzaamheden aan de installaties (onderdeel 11.) zullen altijd door een waarborginstallateur moeten 

worden uitgevoerd. 

 

Aansprakelijkheid 

Voor wat betreft mogelijke aansprakelijkheid ten aanzien van de bouwtechnische keuring zijn de Algemene 

Voorwaarden van Bouwtechnisch Keuringsburo Dekker (BKD) B.V. te Tuitjenhorn van toepassing, 

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 50965549, welke zijn toegevoegd aan 

dit bouwtechnisch keuringsrapport. 

 

Niet bij de inspectie betrokken zijn 
           Zonwering, inbraak werende zaken als rolluiken, ondergrondse, tanks, straatwerk, beschoeiingen en  

           schoorsteenkappen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle rechten worden voorbehouden. Niets uit dit bouwtechnisch keuringsrapport mag worden vermenigvuldigd, 

opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, 

mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Bouwtechnisch Keuringsburo Dekker (BKD) BV. 
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Bouwtechnische keuring van een appartement(engebouw), Vereniging van Eigenaren 
 
 
Vereniging van Eigenaren (VVE): 
Gezamenlijke eigenaren van een appartementengebouw. 

 

Appartement: 
Woning in een appartementengebouw. 
 

Splitsingsakte: 
Verdeling van de gezamenlijke eigendommen van een appartementengebouw en het appartement. 

De bouwkundig inspecteur en het bouwtechnisch keuringsbureau zullen nimmer de splitsingsakte beoordelen. 

 

Bouwtechnische keuring appartement: 
Visuele inspectie van de Binnenonderdelen en alles wat door de bouwkundig inspecteur wordt gezien “in de loop” 

naar het appartementsdeel van een appartementengebouw. 

Buitenonderdelen en bijgebouwen (inpandige bergingen, garages e.d.) worden alleen geïnspecteerd en 

gerapporteerd door middel van een beoordeling dat één en ander een voldoende, matige of onvoldoende indruk 

maakt. 
 

Herstelkosten: 
Indien herstelkosten zijn vermeld bij een onderdeel in het bouwtechnische keuringsrapport is de bouwkundig 

inspecteur van mening, onder voorbehoud van de splitsingsakte, dat het onderdeel niet geldt als gezamenlijk 

eigendom. Kostenraming van gezamenlijk eigendom (VVE) wordt niet vermeld. 
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Beoordeling (=B): Omschrijving: 
 
++ ‘Zeer goed’ Het onderdeel vertoont geen verouderingsverschijnselen. 

  Geen of minimale tekortkomingen, “zo goed als nieuw”. 

 

+ ‘Goed’ Het onderdeel vertoont nauwelijks verouderingsverschijnselen. 

Plaatselijk kunnen tekortkomingen voorkomen, “regulerend 

onderhoud”. 

 

0 ‘Redelijk’ Het verouderingsproces van het onderdeel is op gang gekomen. 

Plaatselijk komen gebreken voor, “meer dan regulerend onderhoud 

noodzakelijk”. 
 

- ‘Matig’ Het verouderingsproces van het onderdeel is duidelijk op gang 

gekomen. Plaatselijk komen gebreken voor, “inhaalslag regulerend 

onderhoud noodzakelijk”. 

 

-/- ‘Slecht’ Het einde van de technische levensduur van het onderdeel is bereikt. 

Regelmatig komen (ernstige) gebreken voor, “vervanging of renovatie 

op korte termijn noodzakelijk”. 

  

 

Verklaring symbolen en tekens: 
 

# Het onderdeel is door de bouwkundig inspecteur visueel niet te inspecteren (onbereikbaar/niet 

toegankelijk). In een eventueel voorkomend geval zal in het bouwtechnisch keuringsrapport 

melding worden gemaakt dat een specialistisch onderzoek noodzakelijk (?) is om de kwaliteit van 

het onderdeel na de opnamedatum vast te stellen. 

 

# (1, 0, -1, -2) Het onderdeel is beperkt of niet te inspecteren. Beperkte inspectie geldt voor betimmeringen, 
wandafwerking, huisraad e.d. (belemmerende factoren). Echter, gezien de functievervulling en de 

verband houdende onderdelen is ‘de indruk’ op basis van inschatting, een 1, 0, -1 of –2. 

 

? Een specialistisch onderzoek van tekortkomingen en/of gebreken is noodzakelijk, met betrekking 

tot dit onderdeel zal in het bouwtechnisch keuringsrapport nimmer een kostenraming worden 

vermeld (n.b.). 

 

! Onderdeel met risico. Het onderdeel vertoont eventueel visueel tekortkomingen en/of gebreken. 

De bouwkundig inspecteur twijfelt aan de duurzaamheid en de kwaliteit van het onderdeel, 

hiervan zal in het bouwtechnisch keuringsrapport melding worden gemaakt en in een voorkomend 

geval een kostenraming worden vermeld. 
 

n.b. Kostenraming niet begroot. Mogelijke koppeling met ?, !, # of overige opmerkingen in het 

bouwtechnisch keuringsrapport, waarbij herstelkosten door derden dienen te worden vastgesteld of 

waarvan de kostenraming van het herstel pas kan worden beoordeeld tijdens de uitvoering van de 

werkzaamheden. 

 

z.w. Herstel van tekortkomingen en/of gebreken mogelijk uit te voeren door middel van 

zelfwerkzaamheden. 

 

      

Afkortingen in het bouwtechnisch keuringsrapport: 
 
n.v.t. : niet van toepassing incl. : inclusief 

e.d. : en dergelijke t.g.v. : ten gevolge van 
o.a. : onder andere incl. : inclusief 

m.i. : mijns inziens i.v.m. : in verband met 

m.v.           :  mechanische ventilatie                                bijv.          :   bijvoorbeeld  
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A                                                 BINNENONDERDELEN 
 

Onderdeel Beoordeling Locatie, opmerkingen, tekortkomingen en/of gebreken en 
noodzakelijk herstel op korte termijn 

Kostenindicatie 
voor herstel 

01 Schoorsteen/ 

Dakdoorvoer 

 

 

 

   0_# Dit onderdeel is niet volledig te inspecteren door aanwezigheid van 

afwerking. 

Het betreft de rookgasafvoeren van cv-ketel in redelijke en mindere 

staat. Niet meer geschikt voor moderne cv-ketels. Zie cv-installatie.  

 

02 Dakbeschot 

 

 

 

 

   +# Dit onderdeel is niet volledig te inspecteren door aanwezigheid van 

afwerking. 

Het hoge dak betreft een in het werk gestort betondak in solide staat. 

Beperkt te zien door systeemplafonds hieronder. Het dak is niet 

geïsoleerd.  

Het systeemplafond is deels aangetast door lekkages.  
Het dakbeschot van hoog dakje boven tweede verdieping is niet te 

zien door afwerking. De afwerking is in redelijke staat. Dit dak is 

zover zichtbaar niet geïsoleerd.  

De lage daken zijn deels opgebouwd in elementen van gasbeton. 

Zover gezien in redelijk/goede staat. Beperkt te zien door afwerking.  

De systeemplafonds zijn deels aangetast door lekkages. Deze daken 

zijn zover zichtbaar niet geïsoleerd buiten gasbeton. 

Advies: beschadigde systeemplafond vervangen.  

De entree is deels van houten dakbeschot voorzien. Zover zichtbaar in 

redelijke staat.  

Foto: hoog betondak boven systeemplafond gezien.  

  
Foto: aangepaste systeemplafond platen in atelier.  

 
 

 

 

€   2300,-á € 2400,- 
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03 Kapconstructie 

 

 

 

 

   0+# Het betreft een in het werk afgestort betondak op geprefabriceerde 

betonliggers in solide staat.  

De houten dakconstructie van het hoge dakje boven tweede 

verdieping is niet te zien door afwerking. Echter, geeft een redelijk 

solide indruk. Dit betreft een betonconstructie.  

De dakconstructie van atelier daken zijn opgebouwd in staalskelet 

met gasbeton dak elementen in solide staat.  

Foto: dakconstructie atelier. 

 

 

04 Dakkapel 

 

 

 
 

   0_# Inclusief constructieve opbouw, aansluitingen in het dakvlak, 

dakbedekking e.d. 

Op het hoge dak is een dakopbouw gecreëerd metselwerk met betondak. 

Het betondak vertoont diverse schade. De kozijnen en deur zijn in 
redelijke staat. De loodaansluitingen onder kozijnen zijn in zeer slecht 

staat. De loodaansluitingen in metselwerk zijn ook in slechte staat. De 

dakbedekking is in slechte staat. Het schilderwerk is in zeer slechte 

staat.  

Advies: betonschade herstellen, loodaansluitingen vervangen, houtwerk 

hoekafwerking herstellen, dakbedekking vervangen, ventilatie rooster 

vervangen, schilderwerk vervangen. 

Foto: betonschade naast ventilatie rooster in dakopbouw. 

 

€   6700,-á € 6900,- 

05 Dakraam/ 

Lichtkoepel 

 

 

 

   _ Inclusief constructieve opbouw, aansluitingen in het dakvlak, 

dakbedekking e.d. 

Het betreft de glastegels in dak luifel boven garagedeuren in slechte 

staat. De constructie is verzwakt.  

Advies: deze constructie geheel vervangen. Prijs is een globale 

berekening door beperkt inzicht in constructie.  

 

 

 

 

 

€11300,-á € 11900,- 
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Foto: glastegels boven laad dok.  

 
06 Binnenwanden 

dragend 

 

 

 

   0+_ Dit onderdeel is niet volledig te inspecteren door aanwezigheid van 

afwerking. 

Het betreft een gebouwd opgebouwd uit betonconstructie met hier 

tussen metselwerk. Over het algemeen in solide staat. Met name rond 

trappenhuizen en lift kokers zijn scheuren te zien door werking van 

verschillende materialen. Constructief geen probleem. Het geheel 

vertoont veel gebruiksschade. De aansluitingen rond buitenkozijnen zijn 

deels sterk beschadigd. De wanden zijn deels beperkt te zien door 

opgeslagen materialen.  

Advies: scheuren uithakken en herstellen, aansluitingen rond kozijnen 

herstellen.  
Foto: scheuren in binnenwanden rond trappenhuis en sanitaire ruimten.  

 

€   3700,-á € 3800,- 

07 Binnenwanden 

niet dragend 

 

 

 

   0# Dit onderdeel is niet volledig te inspecteren door aanwezigheid van 

afwerking. 

Het betreft wanden opgebouwd als frame met beplating in solide 

staat. De constructie is niet te zien. De afwerking vertoont veel 

gebruiksschade.  

Advies: geheel aanpassen naar eigen inzicht. Niet begroot. 

 

 

08 Binnenkozijnen 
en deuren 

 

 

 

   0 Inclusief hang- en sluitwerk. 
Het betreft houten kozijnen met stompe boarddeuren in redelijke en 

mindere staat. De deuren vertonen deels veel gebruiksschade.  

Advies: geheel aanpassen naar eigen inzicht. Niet begroot. 

 

09 Trappen 

 

 

   0+ Het betreft twee betonnen trappenhuizen in solide staat. De afwerking 

vertoont gebruiksschade.  

Advies: geheel aanpassen naar eigen inzicht. Niet begroot. 
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10 Zoldervloer 

 

 

 

 

   +# Dit onderdeel is niet volledig te inspecteren door aanwezigheid van 

afwerking. 

Het betreft in het werk gestorte betonvloeren op geprefabriceerde 

betonconstructie in solide staat. De cementdekvloer kan 

krimpscheurtjes vertonen. Niet verontrustend. Dit is normaal voor dit 

vloersysteem. De vloerafwerking vertoont gebruiksschade.  

 

 

11 Verdiepings-

vloer(en) 

 

 

 

   +_# Dit onderdeel is niet volledig te inspecteren door aanwezigheid van 

afwerking. 

Het betreft in het werk gestorte betonvloeren op geprefabriceerde 

betonconstructie in solide staat als tussen vloeren. De cementdekvloer 

kan krimpscheurtjes vertonen. Niet verontrustend. Dit is normaal 
voor dit vloersysteem. De vloerafwerking vertoont gebruiksschade.  

 

 

12 Balkon 

 

   n.v.t.    

13 Beganegrond- 

vloer/ 

Kruipruimte 

 

 

   +0# Beganegrondvloer: dit onderdeel is niet volledig te inspecteren door 

aanwezigheid van afwerking. 

Het betreft in het werk afgestorte betonvloeren op geprefabriceerde 

betonconstructie in solide staat. De vloer vertoont aan onderzijde 

plaatselijk schade door langdurige lekkages. Constructief nog geen 

probleem. De cementdekvloer kan krimpscheurtjes vertonen. Niet 

verontrustend. Dit is normaal voor dit vloersysteem. De vloer is niet 

geïsoleerd.  

Advies: betonschade herstellen.  
Het atelier gedeelte is voorzien van steenachtige vloer in redelijk 

solide staat. Het is niet te zien hoe deze vloer is opgebouwd. De vloer 

is bij aansluiting met kelderbak iets verzakt. Zover zichtbaar niet 

verontrustend. Mogelijk betreft het een op zand gestorte betonvloer. 

De cementdekvloer kan krimpscheurtjes vertonen. Niet 

verontrustend. Dit is normaal voor dit vloersysteem. Hierdoor is 

vloerafwerking in atelier niet geheel vlak.  

Advies: cementdekvloer plaatselijk herstellen. Prijs is exclusief 

afwerking.  

Verder geheel aanpassen naar eigen inzicht. Niet begroot. 

Kruipruimte: er is zover bekend geen kruipruimte aanwezig. De grote 

vloer is aan onderzijde te zien in kelder.  
Zover bekend is onder atelier geen kruipruimte aanwezig.  

Foto: betonschade aan onderzijde beganegrondvloer. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

€   2700,-á € 2900,- 
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Foto: scheuren in vloer atelier.  

 
14 Kelderkast/ 

Souterrain 

 

 

 

   0+_# Het betreft de zeer grote betonnen kelderbak in solide staat. Door 

ontbreken van bouwtekeningen is niet te zien hoe deze is opgebouwd. De 

gehele kelder is bij opname droog. In kluis zijn vloertegels deels 

losgekomen door vocht. De vloer onder dit tegelwerk is bij opname 

droog. Er zijn twee pompputten aanwezig. De pomp tegen weg zijde is 

defect. De rioolleiding naar schrobput die naar pomp wegzijde loopt is 

verstopt. Deze is in betonvloer gestort. Het geheel vertoont 

gebruiksschade. De betonnen buitentrappen zijn in solide staat. Echter, 

vertonen gebruiksschade en plaatselijk betonschade.  

Advies: kapotte pomp vervangen, losse vloertegels vervangen, 

betonschade buitentrappen herstellen.  
Verder geheel aanpassen naar eigen inzicht. Niet begroot. 

Foto: vloertegels kluis in kelder. 

 

€    4900,-á € 5100,- 

15 Bad- en/of 

doucheruimte 

 

 

 

   0_ Inclusief sanitaire voorzieningen, wand- en vloertegels, kitwerk e.d. 

Het betreft een zeer eenvoudige sanitaire ruimte in redelijke en mindere 

staat. Het geheel is gedateerd en vertoont gebruiksschade. Er is 

mechanische afzuiging aanwezig. Deze is defect.  

Advies: geheel aanpassen naar eigen inzicht. Niet begroot. 

 

 

16 Toiletruimte 
 

 

 

 

   0_ Inclusief sanitaire voorzieningen, wand- en vloertegels, kitwerk e.d. 
Het betreft meerdere toiletgroepen in hoofdgebouw redelijke en mindere 

tot slechte staat. Diverse toiletten zijn defect. Het rioolsysteem onder 

middelste toiletgroep loopt van 110 mm over op 50 mm. Hierdoor zijn 

toiletten niet te gebruiken. Het geheel vertoont veel gebruiksschade.  

De toiletgroepen in museum zijn in redelijk/goede staat. Het geheel 

vertoont lichte gebruiksschade.  

Advies: toiletgroepen hoofd gebouwd deels renoveren.  

 

 

 

€ 18400,-á € 18900,- 



 

Middenweg 172-174, 1782 BL  Den Helder - 21/32 - BKD R 07-07-17-2-P 
 

17 Keuken 

 

 

 

 

   0_ Exclusief apparatuur, afzuiging e.d. 

Inclusief wand- en vloertegels, kitwerk e.d. 

De keuken in woning is in redelijk/goede staat. Deze is van huidige 

huurder.  

De keukenblokjes verder in het gebouwd vertonen veel gebruiksschade.  

Advies: geheel aanpassen naar eigen inzicht. Niet begroot. 

 

 

18 Binnenschilder-

werk buiten-

kozijnen, -

(draai)ramen en 

-deuren 
 

   0_ De kwaliteit is op termijn in relatie tot momentopname niet vast te 

stellen. 

Binnenschilderwerk is medebepalend voor de kwaliteit van de 

buitenkozijnen ramen en deuren.  

Het binnenschilderwerk van buitenkozijnen ramen en deuren is in 
redelijke en mindere tot slechte staat. Het vertoont gebruiksschade.  

Advies: schilderwerk herstellen. Schilderwerk is zelfwerkzaamheden. 

Niet begroot. 

 

 

19 Overig binnen-

schilderwerk 

 

 

 

   0_ De kwaliteit is op termijn in relatie tot momentopname niet vast te 

stellen. 

Het overige binnenschilderwerk is in redelijke en mindere tot slechte 

staat. Het vertoont gebruiksschade.  

Advies: schilderwerk herstellen. Schilderwerk is zelfwerkzaamheden. 

Niet begroot. 

 

 

 
TOTAAL KOSTENINDICATIE HERSTEL BINNENONDERDELEN 
 

 

€ 50000,-á € 51900,- 
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B                                                 BUITENONDERDELEN 
 

Onderdeel Beoordeling Locatie, opmerkingen, tekortkomingen en/of gebreken en 
noodzakelijk herstel op korte termijn 

Kostenindicatie 
voor herstel 

01 Schoorsteen/ 

Dakdoorvoer 

 

 

 

   0_ Inclusief aansluiting met overige bouwdelen.  

Het betreft twee oude schoorstenen van cv-ketel in mindere staat. Deze 

schoorstenen zijn niet geschikt voor moderne cv-ketels. Zie cv-

installatie.  

De ventilatie doorvoeren op hoog dak zijn in redelijke en mindere staat. 

Advies: 8 ventilatie doorvoeren vervangen.   

De gemetselde schoorsteen is in solide staat. De loodaansluitingen en 

voegwerk zijn sterk aangetast.  

Advies: voegwerk en loodaansluitingen herstellen/vervangen.  

Foto: gemetselde schoorsteen met dakopbouw. 

 

€   4600,-á €   4800,- 

02 Dakbedekking 
schuine daken 

   n.v.t.    
 

 

03 Dakbedekking 

platte daken 

 

 

 

   _# Betreft bitumineuze dakbedekking. 

Het is niet zichtbaar in welke staat de constructie onder de dakbedekking 

is. 

De dakbedekking van hoog dak is op betondak geplakt. Deze 

dakbedekking is in slechte staat. Deze dakbedekking vertoont ernstige 

verdroging. Dit dak is niet geïsoleerd. Dit dak veroorzaakt diverse 

lekkages. ± 1123 m2.  

Advies: twee laags dakbedekking aanbrengen volledig verkleefd tot en 

met dakranden.  

Mogelijk hierbij dak aan buitenzijde isoleren. Niet begroot.  

 
De dakbedekking van laag dak atelier is in slechte staat. Hier zijn diverse 

blazen onder dakbedekking te zien wat duidt op vocht onder 

dakbedekking. De loodaansluitingen hier boven zijn in slechte staat. Het 

is niet te zien hoe het afschot van dit dak is aangebracht. De gasbeton dak 

elementen hebben een licht isolerende waarde. ± 102 m2.  

Advies: dakbedekking geheel vervangen en loodaansluitingen vervangen. 

  

De dakbedekking van hoog dak atelier vertoont sterke veroudering. Nog 

niet direct aan vervanging toe. ± 505 m2.  

Advies: dakbedekking binnen drie jaar geheel overlagen. 

 
De dakbedekking van luifel boven laad dok is in slechte staat. ± 102 m2.  

Advies: deze dakbedekking geheel overlagen. Hierbij loodaansluitingen 

vervangen. 

 

 

 

 

 

€ 45500,-á € 46200,- 

€   9200,-á €   9500,- 

€ 20300,-á € 20700,- 

€   6300,-á €   6600,- 

€ 81300,-á € 83000,- 
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Foto: dakbedekking hoog dak. 

 
Foto: overzicht dakbedekking laag dak atelier. 

 
04 Overstekken, 

goot/dakbe-

timmeringen 

 

 

   0_# Het hoge dak is voorzien van geprefabriceerde betonnen sierrand in 

solide staat. De constructie is niet te zien. De afwerking is aangetast. Er 

zijn diverse leksporen te zien. Echter, zover zichtbaar is het betonwerk 

niet noemenswaardig aangetast.  

Advies: zie gevelafwerking.  

De boeidelen (staande dakrandafwerking van platte daken) atelier zijn in 

redelijke tot zeer slechte staat. De achterconstructie is niet te zien.  

Advies: boeidelen grotendeels vervangen. Hierbij achterconstructie 

controleren. 

Foto: boeidelen laag dak.  

 
 

 

€   4300,-á € 4500,- 
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05 Goten 

 

 

 

 

   n.v.t. Er is op het hoge gebouwd bliksem afleiding aanwezig. Deze is niet meer 

compleet.  

Advies: bliksem afleiding vervangen. Hiervoor prijs opvragen bij 

gespecialiseerd bedrijf niet begroot. 

Foto: bliksemafleiding hoog dak. 

 

 

06 Hemelwater-

afvoeren 

 

 
 

   0_# Het is niet te controleren of hemelwaterafvoeren in voldoende mate zijn 

aangesloten op de riolering. 

Het betreft afvoeren van pvc en ijzer in redelijke staat. Van het hoge dak 

zijn afvoeren door betonnen penanten aangebracht. Deze veroorzaken 
lekkage en betonschade.  

Advies: hemelwaterafvoeren vervangen buiten beton kollommen. Prijs is 

een globale berekening door beperkt inzicht in installatie.  

 

€ 16300,-á € 16900,- 

07 Metselwerk/ 

Betonwerk 

 

 

 

 

   0_ Het metselwerk van laagbouw is in solide staat. Met metselwerk vertoont 

verwering. Niet verontrustend.  

De hoofdconstructie van hoofd gebouwd bestaat uit betonnen kollommen 

in solide staat. Door deze kollommen zijn hemelwaterafvoeren deels 

aangebracht. Met name kollommen met hemelwaterafvoeren vertonen 

veel betonschade. Echter, nog wel in solide staat.  

Advies: betonschade aan kollommen herstellen.  

Foto: betonschade betonkolom achter. 

 

€ 38100,-á € 39400,- 

08 Fundering 

 

 

 

 

   +# Het is niet mogelijk dit onderdeel visueel te inspecteren. 

Het pand en daarbij de fundering geven een solide indruk. 

Het hoofdgebouw is zover zichtbaar gebouwd op betonnen kelderbak in 

solide staat. Het is niet te zien hoe de laagbouw is gefundeerd. Echter, 

geeft een solide indruk. 
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09 Voegwerk 

 

 

 

   0_ Het voegwerk rond atelier is in redelijke en mindere tot slechte staat. 

Slecht voegwerk kan doorslaand vocht veroorzaken. 

Advies: voegwerk plaatselijk herstellen. Bij plaatselijk herstel van 

voegwerk is kleurverschil onvermijdelijk.   

 

€    550,-á €      600,- 

10 Gevelafwerking 

 

 

 

 

   0_# Het schilderwerk op betonnen dakranden in mindere tot slechte staat. En 

schilderwerk op beton prefab borstweringen in mindere tot slechte staat. 

Ook is hier plaatselijk betonschade te zien.  

Het schilderwerk op beton kollommen is in slechte staat. Herstel van dit 

betonwerk is eerder beschreven.  

Advies: betonschade herstellen. Betonwerk ontdoen van verflaag en 

voorzien van nieuw verfsysteem. ± 1282 m2.  
 

Hierbij en in verband met kozijnen en glaswerk dient het gehele hoge 

gebouw in de steiger te worden geplaatst. ± 2805 m2. 

Geheel pand in steiger plaatsen en voorzien van doek.  

 

De kunststof gevelafwerking van plaatmateriaal is in redelijke staat. De 

constructie hierachter is niet te zien.  

Foto: dakrandafwerking voorgevel. 

 
Foto: schilderwerk betonwerk westgevel. 

 
 
 

 

€ 57500,-á € 58500,- 

€ 19500,-á € 20300,- 

€ 77000,-á € 78800,- 
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11 Buitenkozijnen, 

-(draai)ramen en 

-deuren 

 

 

 

 

   0_ Inclusief hang- en sluitwerk. 

Het betreft houten kozijnen ramen en deuren. Van hoogbouw hardhout in 

redelijk/goede staat. Echter, aan een schilderbeurt toe. In de kozijnen zijn 

ijzeren ramen aangebracht. Deze roesten sterk. Er zijn deels 

asbesthoudende platen in kozijnen aanwezig.  

De laagbouw is voorzien van houten kozijnen in mindere tot slechte staat. 

Hier zijn zeer veel slechte plekken aan te zien. Glaslatten zijn grotendeels 

rot.  

Achter zijn deuren en kozijnen deels in slechte staat.  

De overheaddeuren zijn in slechte staat.  

Advies: van hoogbouw stalen ramen vervangen door houten draairamen. 
Asbest verdachte platen vervangen. Laagbouw kozijnen en deuren deels 

vervangen en deels herstellen. Achterdeuren vervangen. Overheaddeuren 

vervangen.  

 

€126000,-á 

€129000,- 

12 Beglazing 

 

 

 

 

   _ Inclusief glaszetting in de buitenkozijnen, -(draai)ramen en -deuren. 

 

Het betreft enkele beglazing en isolatieruiten. De enkele beglazing is in 

redelijke staat. Echter, de glaszetting is plaatselijk verdroogd. En 

isolatieruiten in redelijke en slechte staat. De kit waarin glas is gezet is 

asbesthoudend klasse 2.  

Advies: al het glaswerk vervangen en kit verwijderen volgens de hiervoor 

gestelde eisen. Prijs voor steigerwerk is eerder beschreven. Uitgegaan 
van standaard isolatieglas. Het betreft ± 708 ruiten á gemiddeld 1,3 m2 

per ruit.  

Asbestsanering van glaskit. Uitgegaan van ± 4250 m1 glaslat.  

 

€ 137000,-á  

€ 139000,- 

€   36000,-á  

€   37000,- 

13 Buitenschilder-

werk, buiten-

kozijnen, 

-(draai)ramen en 

-deuren 

 

   _ Het buitenschilderwerk is in zeer slechte staat.  

Advies: schilderwerk geheel kaal maken en nieuw verfsysteem 

aanbrengen.  

± 3035 m1 kozijn. 

€ 56000,-á € 57000,- 

14 Overig buiten-

schilderwerk 

 

   _ Het overige buitenschilderwerk is in slechte staat.  

Advies: schilderwerk geheel vervangen.  

  

€ 16300,-á € 16900,- 

15 Luifel 

 
 

 

 

   0_# Inclusief constructieve opbouw, kozijnen, dakbedekking en aansluiting 

met overige bouwdelen e.d. 
Het betreft de luifel boven laad dok in solide staat. Het betonwerk 

vertoont veel betonschade. Dakbedekking is eerder beschreven.  

Advies: betonschade herstellen.  

De plafonds onder eerst verdieping zijn van plaatmateriaal voorzien in 

redelijke staat. Zie schilderwerk.  

De houten luifel links is in solide staat. Zie schilderwerk. 

De houten luifel boven hoofdingang is in solide staat.  

Zie schilderwerk.  

 

€     650,-á €     700,- 

16 Aanbouw, erker, 

e.d. 

 
 

 

   0# Inclusief constructieve opbouw, kozijnen, dakbedekking en aansluiting 

met overige bouwdelen e.d. 

Het betreft drie houten vluchttrappen in solide staat. Het ijzerwerk is 
plaatselijk aangetast.  

Advies: trappen herstellen.  

 

Voor het pand is een stoep aanwezig van tegels. Deze tegels liggen los.  

Advies: tegels opnieuw in cement zetten. ± 140 m2.  

 

€ 24100,-á € 24800,-

 
TOTAAL KOSTENINDICATIE HERSTEL BUITENONDERDELEN 
 

 
€ 618200,-á  

€ 632400,- 
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C                                                 INSTALLATIES                     
 

Onderdeel Beoordeling Locatie, opmerkingen, tekortkomingen en/of gebreken en 
noodzakelijk herstel op korte termijn 

Kostenindicatie    
voor herstel                           

01 Elektrische 

installatie 

 

 

 

   0_# Het is niet mogelijk dit onderdeel geheel te inspecteren, slechts een 

inspectie van zichtleidingen, bedrading, schakelmateriaal e.d. 

Een erkende installateur kan u middels een inspectie volgens de geldende 

voorschriften een gedetailleerd inzicht geven van de kwaliteit van de 

elektrische installatie. 

 

Aantal groepen : er is een zeer uitgebreide installatie aanwezig. 

Echter, deze is afgekeurd. De hoofd meter is in verdeelstation achter het 

pand geplaatst. Dit is niet meer toegestaan. De installatie is slechts 

globaal beken.  
Groepenkast indeling : nee 

Aardlekschakelaar :  deels 

Hoofdschakelaar : ja 

Aarding : ja 

Bedrading : vinyldraad 

Veiligheidsonderzoek : ja 

Advies: installatie renoveren. Prijs is zeer afhankelijk van nieuwe functie 

van het pand. Prijs is een globale berekening.  

 

Ik adviseer u de gehele elektrische installatie te laten inspecteren door 

een erkende installateur om een goed inzicht te krijgen inzake de staat 
van de installatie. Dit is niet begroot. 

 

 

€ 95000,-á €10000,- 

02 Verwarming/ 

warmwater-

voorziening 

 

   _ Via cv-(combi)-geiser –(close-in) boiler. 

 

Het is niet goed mogelijk dit onderdeel geheel te inspecteren, slechts een 

summiere inspectie van de zichtleidingen, radiatoren, kranen e.d. Een 

erkende installateur kan u middels een inspectie volgens de geldende 

voorschriften een gedetailleerd inzicht geven van de kwaliteit van de 

verwarmingsinstallatie en warmwatervoorziening. 

 

Cv-ketel : cv-ketels 

Merk : Remeha 2 x 
Bouwjaar : 1986 

Onderhoudscontract : nee 

Hoedanigheid : eigendom  

Veiligheidsonderzoek :  nee 

Leidingwerk : ijzer  

Eén cv-ketel werkt nog. De installatie is grotendeels afgekoppeld. De 

rechter cv-ketel is niet meer compleet.  

Er is een buffervat aanwezig.  

De installatie sterk verouderd en niet meer compleet. De bekleding van 

cv-leidingen is niet op asbest gecontroleerd.  

Advies: compleet nieuwe cv-installatie aanbrengen. Hierbij per hoofd 
vertrek en per verdieping een aparte cv-ketel of combi ketel plaatsen 

zodat er niet onnodig gestookt hoeft te worden en leiding werk kort blijft. 

Prijs is een globale berekening door beperkt inzicht in installatie.  

 

Ik adviseer u de gehele installatie te laten inspecteren door een erkende 

installateur om een goed beeld te krijgen inzake de staat van de 

installatie. Dit is niet begroot.  

 

 

 

 
 

 

€ 74000,-á € 75000,- 
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03 Riolering 

 

   0_# Het is niet mogelijk dit onderdeel geheel te inspecteren, slechts een 

inspectie van de zichtleidingen. Een erkende installateur kan u middels 

een inspectie volgens de geldende voorschriften een gedetailleerd inzicht 

geven van de kwaliteit van de riolering. 

 

Stankoverlast/verstoppingen: ja in verband met te dunne afvoerleidingen. 

Plaatselijk zijn ijzeren leidingen aanwezig. Deze zijn deels verroest.  

De zichtleidingen zijn uitgevoerd in ijzer en pvc. De installatie is deels in 

slechte staat. 

Advies: rioolinstallatie renoveren. Prijs is een globale berekening door 

beperkt inzicht in installatie. Prijs is afhankelijk van functie van het 
gebouw.  

 

Advies: rioolinstallatie verder laten inspecteren door erkende installateur. 

 

  

€   7800,-á €   8000,- 

04 Waterleiding 

Gasinstallatie 

   0_# Het was niet mogelijk dit onderdeel geheel te inspecteren, slechts een 

inspectie van de zichtleidingen. Een erkende installateur kan u middels 

een inspectie volgens de geldende voorschriften een gedetailleerd inzicht 

geven van de kwaliteit van de water- en gasleiding. 

De watermeter bevindt zich in kelder. De zichtleidingen zijn uitgevoerd 

in koper. Deels afgekoppeld. De installatie is slechts deels geïnspecteerd. 

Het zichtbare leidingwerk is deels in mindere staat.  
Advies: installatie deels renoveren. Prijs is een globale berekening door 

beperkt inzicht in installatie. En afhankelijk van functie van het gebouw.  

 

De gasmeter bevindt zich in ruimte naast cv-ruimte. De zichtleidingen 

zijn uitgevoerd in koper. Zover zichtbaar in redelijke en mindere staat.  

Advies: installatie renoveren. Prijs is een globale berekening door 

beperkt inzicht in installatie. En afhankelijk van functie van het gebouw 

en cv-installatie.  

 

Ik adviseer u de water- en gasinstallatie te laten afpersen door een 

erkende installateur om mogelijk zwakke plekken in de installatie te 

traceren. Dit is niet begroot.  
 

 

€ 9700,-á € 10300,- 

05 Mechanische 

ventilatie 

 

   _# Het was niet mogelijk dit onderdeel geheel te inspecteren, slechts een 

inspectie van de zichtleidingen, ventielen en de buitenkant van de motor. 

Een erkende installateur kan u middels een inspectie volgens de geldende 

voorschriften een gedetailleerd inzicht geven van de kwaliteit van de 

mechanische installatie. Wel wordt aanbevolen om de rotor van de motor 

en de aanzuigventielen regelmatig schoon te maken om een optimale 

werking te garanderen. 

 

Het betreft een ventilatiesysteem met diverse dak units en 

afzuigsysteem in mindere tot slechte staat.  
Advies: ventilatiesysteem renoveren en dak units vervangen. 

Installatie in dakopbouw vervangen. Prijs is een globale berekening 

door beperkt inzicht in installatie.  

 

€ 39100,-á € 39800,- 

06 Open haard/ 

Allesbrander 

 

   n.v.t.      

 
TOTAAL KOSTENINDICATIE HERSTEL INSTALLATIES 
 

 
€ 225600,-á  

€ 233100,- 
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D                                                 BIJGEBOUWEN 
 

Onderdeel Beoordeling Locatie, opmerkingen, tekortkomingen en/of gebreken en 
noodzakelijk herstel op korte termijn 

Kostenindicatie 
voor herstel 

01 Bijgebouw(en) 

 

   n.v.t.  

   lift 

Bijgebouwen wel zijnde een constructieve eenheid met het gebouw 

exclusief installaties. 

 

De goederen lift werkt nog wel maar is niet meer veilig door kapotte 

remschoenen.  

Advies: lift herstellen.  

 

De andere liften zijn niet meer in gebruik en ook niet te herstellen. 

Niet begroot.  

 

€   2000,-á € 2200,- 

 
TOTAAL KOSTENINDICATIE HERSTEL BIJGEBOUW(EN) 
 

 
€   2000,-á € 2200,- 
 

 

 
 
TOELICHTING VAN DE BOUWKUNDIG INSPECTEUR 
 
Algemeen: 

 Behoudens de vermelde herstelkosten dient u rekening te houden met uitgaven t.a.v. zelfwerkzaamheden en niet 

begrootte onderdelen. 

 U dient wel rekening te houden met reguliere onderhoudskosten. 

 Bij het verwijderen van wand- en/of vloerafwerking dient u rekening te houden met mogelijk enig herstel aan 

wanden en/of vloeren. 

 Bij werkzaamheden aan stucplafonds en/of steenachtige vloeren dient u rekening te houden met mogelijk 

herstel. 

 Het is niet mogelijk alle dubbele ruiten op lekkage te controleren. 

 De herstelkosten indicatie zijn afgeleid van het programma Bouwkosten calculatie Burgerwerk van Sdu 

uitgevers. 

 De herstelmethoden zijn afgeleid uit het boek bouwgebreken en herstelkosten van Sdu uitgevers. 

 Aan de herstelkosten indicatie kan geen rechten worden ontleend.  

 Zonwering is niet meegenomen in dit rapport. 
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ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 
 

van Bouwtechnisch Keuringsburo Dekker (BKD) B.V. gevestigd te Tuitjenhorn, algemene voorwaarden zijn 

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 50965549.  

 

 

01. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het door Bouwtechnisch Keuringsburo Dekker (BKD) B.V., 

hierna te noemen BKD, uitvoeren van opdrachten tot keuring van onroerende zaken en overige 

advieswerkzaamheden. De toepasselijkheid van door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden wordt uitgesloten. 

 

02. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige opdrachten van opdrachtgever, tenzij afwijkende 
bepalingen schriftelijk door BKD aan opdrachtgever zijn bevestigd. Alle aanbiedingen en/of offertes zijn 

vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Mondelinge aanbiedingen door BKD of diens ondergeschikten 

zijn niet bindend, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd. 

 

03. Voor de uitvoering van opdrachten is een vergoeding overeen te komen op basis van een inspanningsverplichting. 

Deze vergoeding wordt vooraf overeengekomen. De vergoeding alsmede de te verwachten 

inspanningsverplichting zijn gebonden aan de onderzoek tijd die benodigd is voor de rapportage. Te allen tijde is 

opdrachtgever gehouden BKD alle hem of haar bekende informatie met betrekking tot het te rapporteren object te 

verstrekken. 

 

04. De in de rapportages van BKD vermelde uitgangspunten, verklaringen en voorwaarden van het rapport maken een 
integraal onderdeel uit van de leveringsvoorwaarden in relatie tot de te verwachten inspanningsverplichting van 

BKD en de daaruit eventueel voortvloeiende aansprakelijkheden. 

 

05. Het in artikel 03. omschreven honorarium wordt, vermeerderd met BTW, gefactureerd na afloop van de 

werkzaamheden, tenzij anders is overeengekomen. De opdrachtgever betaalt binnen 14 dagen na factuurdatum. 

Indien betalingen uitblijven, accepteert BKD geen aansprakelijkheden met betrekking tot de uitgevoerde opdracht. 

Opdrachtgever heeft nimmer het recht betalingen van facturen te vertragen of te verrekenen uit hoofde van 

mogelijke aansprakelijkheden jegens BKD. 

 

06. BKD heeft het recht om de uitvoering van een overeenkomst uit te stellen indien de opdrachtgever niet, niet geheel 

of niet tijdig aan zijn verplichtingen voldoet. 

 
07. Bij overschrijding van de betalingstermijn is BKD gerechtigd – zonder dat daarvoor enige aanmaning of 

ingebrekestelling is vereist – een rente van 1% per maand in rekening te brengen, verschuldigd vanaf de datum 

waarop de betaling had moeten plaatsvinden tot de datum van daadwerkelijke betaling.               Een gedeelte van 

de maand geldt in dit verband voor een volle maand. Blijft opdrachtgever ook na aanmaning in gebreke dan is 

BKD gerechtigd alle kosten van invordering door te berekenen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, 

waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op tenminste 15% van de te vorderen hoofdsom 

met een minimum van € 70,00. 

 

08. BKD heeft het recht tekortkomingen met betrekking tot de geleverde dienst uit eigener beweging kosteloos te 

repareren. Bij verschillen van inzicht tussen BKD en opdrachtgever ten aanzien van de uitvoering van de opdracht, 

zal door partijen met de grootste spoed een oplossing gezocht worden. Ingeval dat overleg niet mocht leiden tot 
een oplossing zal het geschil worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter. 

 

09. Een overeenkomst kan wegens een gebleken tekortkoming slechts worden ontbonden voor zover handhaving 

daarvan in redelijkheid niet van opdrachtgever kan worden gevergd. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Middenweg 172-174, 1782 BL  Den Helder - 31/32 - BKD R 07-07-17-2-P 
 

 

VERVOLG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 
 

 

10. BKD neemt haar verantwoordelijkheid (beroepsfout) volgens de wet voor de door BKD in het rapport zonder 

voorbehoud gegeven beoordelingen. 

In voorkomende gevallen zal uitsluitend aanspraak gemaakt kunnen worden op vergoedingen van schade: naar 

keuze van BKD of in de vorm van herstel of vervanging zijdens BKD dan wel uitbetaling van herstel- of 

vervangingskosten alsmede de kosten wegens het inschakelen van deskundigen voor de beoordeling van de 

rapportage in verband met de gestelde gebreken. 

 

Mogelijke vergoeding van schade door BKD heeft een relatie met de verjaringstermijn van verantwoordelijkheid 
(beroepsfout) volgens de wet en het indemniteitsbeginsel. 

(Indemniteitsbeginsel is een schadevergoedingsbeginsel, dat wil zeggen het beginsel dat vergoeding van schade er 

ten hoogste toe mag leiden dat herstel- of vervangingskosten van schade dezelfde kwaliteit zonder optreden van 

de schade zou zijn geweest, niet in betere). 

 

De aansprakelijkheid voor alle andere gevolgschade is uitgesloten. 

 

Aansprakelijkheid (beroepsfout) geldt voor visueel waarneembare gebreken welke tijdens de inspectie 

(momentopname) had kunnen worden waargenomen. Belemmerende factoren tijdens de inspectie zoals o.a. 

jaargetijden, weersomstandigheden, bereikbaarheid, huisraad, afwerkingen en dergelijke hebben hier invloed op. 

 
Aansprakelijkheid geldt niet voor vergoedingen van schade van verborgen gebreken (belemmerende factoren……) 

en geldt evenmin voor alle schade die hieruit voortkomt. 

 

Met betrekking tot klachten over de inhoud van het rapport en de werkwijze van de bouwkundig inspecteur: hierbij 

zullen de betrokken partijen trachten dit in onderling overleg op te lossen dan wel in een voorkomend geval en 

voor zover en vooraf vastgesteld komen de kosten voor rekening van de in ongelijk te stellen partijen. 

 

Klachten welke niet door betrokken partijen kunnen worden opgelost waarbij één van de betrokken partijen meent 

BKD aansprakelijk (beroepsfout) te kunnen stellen. 

Mogelijke aansprakelijkheid (beroepsfout) en eventuele vergoeding van schade dient door BKD te worden 

vastgesteld alvorens een en ander wordt hersteld. 

 
Herstel- of vervangingskosten van schade worden vergoed tot maximaal het bedrag waarbij de oorspronkelijke 

functie (het gewone gebruik) van het bouwdeel op korte termijn dient te worden gewaarborgd. 

Vergoeding van de kosten van herstel of vervangen geldt voor vastgestelde schade en niet voor vervolgschade. 

 

Kosten van een her inspectie en het inschakelen van deskundigen voor beoordeling van mogelijke 

aansprakelijkheid zijn naar keuze van BKD, voor zover van toepassing en vooraf vastgesteld, komen voor rekening 

van de in ongelijk te stellen partijen. 

Uitspraak over aansprakelijkheid door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van BKD is bindend voor het 

standpunt van BKD. 
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VERVOLG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 
 

 

11. Schade die opdrachtgever lijdt en waarvoor BKD aansprakelijk kan worden gehouden, wordt aan opdrachtgever 

uitsluitend volgens onderstaande bepalingen vergoed: 

 

a. Schade die opdrachtgever aantoonbaar wegens termijnoverschrijding door BKD lijdt, is slechts te vergoeden 

tot een maximaal bedrag van € 450,00 per niet geleverde dienst en voor zover de termijnoverschrijding meer 

bedraagt dan 15 werkbare dagen na de overeengekomen datum van oplevering. Het recht op deze 

schadevergoeding vervalt, indien daarop niet binnen 14 dagen na het constateren van schade schriftelijk een 

beroep is gedaan. 
b. De aan-, verkoop- of opleveringskeuringen zijn primair gebaseerd op een visueel onderzoek (dat wat men 

redelijkerwijs kan zien, voelen, horen en ruiken) van de daartoe redelijkerwijs bereikbare onderdelen en 

bestudering van eventueel voorhanden zijnde tekortkomingen. De rapportages dragen derhalve een algemeen 

karakter en zijn een momentopname. BKD aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan 

ook die in verband wordt gebracht of verband mocht blijken te houden met niet visueel waarneembare 

onderdelen tenzij anders omschreven in de rapportage. Vermeende aanspraken op schadevergoeding dienen 

binnen zes maanden na oplevering van het keuringsrapport schriftelijk te worden ingediend. Gebaseerd op de 

te verwachten inspanningsverplichting en het hiervoor betaalde honorarium zal het recht op schadevergoeding, 

met als berekeningsgrondslag de schade gebaseerd op dagwaarde, in totaal per opdracht maximaal 20% van de 

vrijwillige onderhandse verkoopwaarde van het gekeurde object tot een maximum van € 35.000,00 bedragen, 

onder aftrek van een hierna beschreven franchise. 
c. Franchise: aangezien aan elke bestaande woning of appartement kleine gebreken zijn, is een franchise van 

toepassing van 1% van de herbouwwaarde met een minimum van € 1.200,00. Een franchise houdt in dat schade 

tot het franchisebedrag niet wordt vergoed. 

d. Recht op schadevergoeding is niet aanwezig als eventueel gebleken schade reeds door opdrachtgever is hersteld 

voordat BKD hiervoor aansprakelijk is gesteld en/of BKD de schade heeft kunnen constateren. 

 

12. Behoudens het in artikel 11. genoemde, is de aansprakelijkheid van BKD uitgesloten in de volgende gevallen: 

     

a. Schade verband houdende met of ten gevolge van verkeerde kostenbegrotingen en/of verkeerde prijsopgaven. 

b. Schade door het niet in het keuringsrapport of checklists vermelden, of onvolkomen vermelden, van 

bodemverontreiniging en/of milieuproblemen. 

c. Schade voortkomend uit adviezen en rapportages welke zijn gebaseerd op bij externe deskundigen ingewonnen 
informatie. 

d. Adviezen van BKD ten aanzien van het aanbrengen of treffen van voorzieningen in verband met door haar 

verrichte diensten zijn vrijblijvend. BKD is niet verantwoordelijk voor technische of bouwkundige 

voorzieningen die op verzoek of in opdracht zijn of worden uitgevoerd aan of in verband met haar diensten. 

 

13. Het is niet toegestaan bij de aanvaarding van enig werk gebruik te maken van adviezen, ontwerpen e.d. van BKD, 

behoudens wanneer daar overeenstemming over is bereikt of het werk door BKD wordt uitgevoerd. Ontwerpen en 

rapporten blijven eigendom van BKD. 

 

14. Derden die bij de uitvoering van overeenkomsten zijn betrokken, en welke handelen namens BKD, kunnen de 

leveringsvoorwaarden van BKD hanteren. 
 

15. Overeenkomsten en deze leveringsvoorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht; in geval van 

geschillen zal domicilie gekozen worden te Alkmaar.  
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Hilversum, juli 2017, versie 1.1 
 
De vermelde informatie is van algemene aard en is niet meer dan een uitnodiging om een onherroepelijk bod 
uit te brengen. Dit document ten behoeve van de verkoop door middel van een vrijwillige gesloten inschrijving 
van het voormalige postkantoor gelegen aan de Middenweg 172-174 te Den Helder is met grote zorg 
samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, 
juistheid of actualiteit van de verstrekte informatie in deze prospectus. Aan de inhoud van deze informatie 
kunnen géén rechten worden ontleend.  
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1  I N L E I D I N G  
In opdracht van de gemeente Den Helder bemiddelt Redres de erfgoedexpert BV in de verkoop van het 
voormalige postkantoor gelegen aan de Middenweg 172-174, 1782 BL, Den Helder, inclusief onderliggende 
kavels van in totaal 2.435 m2, door middel van een vrijwillige gesloten inschrijving. U krijgt de gelegenheid een 
bod uit te brengen tussen 7 augustus 2017 en 4 september 2017 16h00.  
 
Kijkdagen zijn gepland op woensdag 9 augustus van 10h00 – 12h00 en woensdag 23 augustus van 10h00 – 
12h00. Op andere momenten is het helaas niet mogelijk de locatie te bezichtigen. U dient zich voor de kijkdagen 
aan te melden via het e-mailadres: info@redres.nl Indiening van een bod kan tot en met 4 september 16h00. 
Uiterlijk 12 september 2017 neemt verkoper een besluit tot mogelijke gunning.   
 
N.B. de planning is onder voorbehoud. Raadpleeg de website www.redres.nl voor de meest actuele informatie. 
 
 
 
 

 
 

http://www.redres.nl/
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1.1 ACHTERGROND 

Het object Middenweg 172-174 is al geruime tijd in het bezit van de gemeente Den Helder. Het object heeft een 
unieke uitstraling en ligt op een prominente locatie nabij het station. In 2016 heeft de gemeente besloten het 
object te willen af stoten middels een tenderverkoop (bij inschrijving). Voorafgaand aan de tenderverkoop is een 
marktverkenning uitgevoerd om de verkoopbaarheid in te schatten. Daarnaast is de marktverkenning gebruikt om 
het nieuwe bestemmingsplan (dat nu ter inzage ligt als ontwerp) in te kleden. Uit de marktverkenning is gebleken 
dat er marktinteresse is, voor een diversiteit aan functies. Het moet een aantrekkelijk gebouw worden met daarin 
een combinatie van functies, waaronder werken, cultuur en wonen. Voorwaarde van de gemeente Den Helder is 
dat het gebouw behouden blijft en niet wordt gesloopt.  
 
Redres de erfgoedexpert BV heeft de opdracht gekregen dit bijzondere object te verkopen door middel van een 
vrijwillige gesloten inschrijvingsprocedure.  
 

1.2 HISTORIE POSTKANTOOR 

Het postkantoor aan de Middenweg in Den Helder is een karakteristiek gebouw op een prominente plek. Het is 
ontworpen in 1964 en gebouwd in 1967 volgens het Wederopbouwplan voor Den Helder zoals na de oorlog 
opgesteld door Wieger Bruin. Het station was eind jaren ’50 naar het zuiden teruggelegd om de oostelijke en 
westelijke delen van Den Helder beter met elkaar te verbinden. Vanuit het station werd de Beatrixstraat als een 
doorbraak naar de Rijkswerf aangelegd om ook deze beter bij de stad te kunnen betrekken. Het verving het oude 
postkantoor bij de Postbrug en deed met zijn omvang en uitstraling recht aan de ambities van de wederopbouw 
in de groeiende marinestad. Het gebouw is ontworpen door Jo Kruger uit Voorburg. Het gebouw is door zijn 
sprekende gevelgeleding en expressief vormgegeven dakrand een voorbeeld van een modern gebouw dat in 
reactie op het in die tijd heersende strenge functionalisme een eigenzinnige uitstraling heeft. 
 

1.3 LIGGING 

Het gebouw staat aan de Middenweg, tussen het station en de Vijfsprong. Doordat het station als laag gebouw 
niet goed in staat is ruimtelijk de verbinding tussen het Stadshart en de westelijke buurten te begeleiden speelt 
het hogere postkantoor hierin een belangrijke rol. Het gebouw staat niet helemaal parallel aan de richting van de 
Beatrixstraat en het Stadspark, maar licht gedraaid in lijn met de richting van het station. Dit benadrukt de 
ruimtelijke samenhang tussen station en postkantoor en vormt samen met de alzijdige watertoren aan de overkant 
een herkenbaar ensemble aan de entree van het Stadshart. De plint van het hoofdgebouw aan de Middenweg is 
grotendeels gesloten. In de toekomst is het, afhankelijk van de invulling, wenselijk deze gevel meer te openen 
voor een bijdrage aan de sfeer op straat en de sociale veiligheid. De zuidelijke vleugel van het gebouw heeft een 
grote glazen gevel en ligt recht tegenover de zijkant van het station. Deze vleugel leent zich dan ook voor een 
invulling met een uitstraling naar buiten. Door de herinrichting van het stationsgebied komt het gebouw beter tot 
zijn recht, naar ontwerp van West 8. Daarbij heeft de dominantie van het autoverkeer in de beleving plaats 
gemaakt voor meer verblijfskwaliteit en groen. Het postkantoor wordt onderdeel van de “huiskamer van de stad”. 
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1.4 FUNCTIE 

Het postkantoor is een sprekend gebouw met een open structuur en hoge ruimtes. Het is niet een standaard 
compact kantoorgebouw. Dit brengt met zich mee dat er rekening gehouden dient te worden met de 
kenmerkende gebouwstructuur. De locatie naast het station is zeer centraal. Het compacte winkelhart en de 
verbindingen naar Rijkswerf Willemsoord bevinden zich aan de andere zijde van het station. Een overschot aan 
vierkante meters detailhandel zorgt daar voor leegstand. Dit betekent dat zelfstandige detailhandel in het 
postkantoor niet gewenst is. De locatie vraagt om een representatieve aanvullende functie op het Stadshart. In het 
belang van het behoud van het markante gebouw biedt het toekomstige bestemmingsplan een ruime 
bestemming. Voor de begane grond, vooral voor de zuidelijke vleugel is een openbare functie wenselijk. Behalve 
aan cultuur kan gedacht worden aan dienstverlening of aan een bijzondere vorm van horeca. Voor de 
bovenverdieping kan worden gedacht aan tijdelijk of permanent wonen in grote lofts. Ook een invulling met 
kantoor of andere lichte bedrijvigheid, bijvoorbeeld in de vorm van startups is denkbaar. 

1.5 GEBOUW 

Gezien de betekenis en de waardering zoals uit de hiervoor genoemde onderzoeken naar voren komt moet 
herbestemming van het bestaande gebouw het uitgangspunt zijn. Daarbij is het de bedoeling dat het gebouw 
wordt opgeknapt, zoveel mogelijk volgens de oorspronkelijke opzet. Uiteraard is het in het belang van het 
herbestemmen van het postkantoor mogelijk om op een respectvolle manier het gebouw aan te passen of aan te 
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vullen qua volume. Deze aanpassingen of aanvullingen zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw. Hierbij dient 
rekening te worden gehouden met de beperkte ruimte in de herinrichting van het Stationsvoorplein aan de 
voorzijde en de nabijheid van bestaande woningen aan de achterzijde. Een wenselijke aanpassing is het 
vergroten van de openheid van het hoofdgebouw aan de noordzijde op een manier die past bij de bestaande 
indeling, materiaal en kleur. 
 

1.6 VERKEER/ PARKEERSITUATIE 

Op de Boerhaavestraat is een klein openbaar parkeerterrein aangelegd met ca. 20 parkeervakken. De vakken 
waren hoofdzakelijk voor het parkeren van bezoekers van het postkantoor. Daarnaast fungeerde het terreintje ook 
als Kiss & Ride voor het station. Personeel van het postkantoor kon parkeren op eigen terrein dat was afgesloten 
met een hek. 
 

 
 
Bij de herinrichting van de Boerhaavestraat zal naar verwachting dan ook het parkeerterreintje worden 
opgeheven en zal de straat worden teruggebracht met een beperkt aantal langs-parkeervakken voor de buurt. 
Daarmee heeft de straat zijn functie als woonstraat weer terug. Dit betekent dat bij ontwikkeling van het 
postkantoor het parkeren van de functies die men in het postkantoor wil vestigen moet worden gerealiseerd op 
eigen terrein, zoals in rood aangegeven op bovenstaande foto. Afhankelijk van de functie dient bepaald te 
worden of en hoe de parkeervraag opgelost kan worden. De gemeente heeft nog een stuk grond in eigendom 
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(braak) dat in blauw op de bovenstaande afbeelding is aangegeven. Het is denkbaar dat medewerking wordt 
verleend om een eventueel parkeerbehoefte op te lossen op deze locatie. Uitdaging ligt in de bereikbaarheid. 
Tussen beide locaties ligt nog een terrein met gebouw van de KPN en de monumentale bunker. 
 

1.7 GEMEENTE DEN HELDER 

Den Helder is een echte stad aan zee. Een stad die gelooft in zijn toekomst en daar hard aan werkt. De 
combinatie haven-luchthaven is dé economische motor van de regio en Den Helder is hét offshore kenniscentrum 
voor de Noordzee. En bij een mooie haven hoort een aantrekkelijk stadshart. Dat ondergaat de laatste jaren een 
echte metamorfose. Het centrum wordt fraaier, compacter, met meer groen en meer uitstraling. Willemsoord 
wordt een levendige stadswijk en nauw bij het stadshart betrokken.  
 
Al sinds 2008 wordt hier in hoog tempo aan gewerkt. Er is veel gebouwd en vernieuwd de afgelopen jaren en dat 
gaat nog steeds door. Meest recente ontwikkeling is het volledig vernieuwde stationsplein, een warme entree van 
de stad.  
 

1.8 SELECTIECRITERIA EN VOORWAARDEN BIJ VERKOOP 

De verkoop van het postkantoor wordt gerealiseerd door middel van een vrijwillige gesloten inschrijving. In 
hoofdstuk 2 staan de voorwaarden beschreven. De belangrijkste voorwaarden zijn:  
▪ Pand dient behouden te blijven en mag niet gesloopt. Interne verbouwingen zijn toegestaan.  
▪ Uit het plan moet blijken om hoeveel m2 maatschappelijk het gaat, en om hoeveel m2 niet-maatschappelijk.  
▪ Functiegebruik maatschappelijk levert een fictieve prijsverhoging van € … 1per m2 op basis van taxatie, met 

een maximum van € ...… 2(plafondbedrag).  
▪ Het functiegebruik wordt opgenomen in de koopovereenkomst, en is een verplichting. 
▪ Definitie maatschappelijk (conform bestemmingsplan): welzijns- en zorginstellingen, gezondheidszorg, 

bibliotheek, educatieve-, (sociaal)medische-, levensbeschouwelijke- en voorzieningen ten behoeve van 
openbare dienstverlening (waaronder vuur- en uitkijktorens) en het verenigingsleven, alsook ondergeschikte 
detailhandel en - horeca ten dienste van deze voorzieningen;  

 
Belangstellenden dienen een bod uit te brengen door middel van het indienen van een biedingsformulier dat is 
opgenomen in hoofdstuk 3. In dit hoofdstuk staat ook vermeld op welke wijze het bod dient te worden 
uitgebracht.  
 

                                                           
1 bedrag wordt bekendgemaakt voor 7 augustus a.s. 
2 bedrag wordt bekendgemaakt voor 7 augustus a.s. 
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1.9 PLANNING VERKOOPPROCES (ONDER VOORBEHOUD) 

  
 
7 augustus 2017  : start inschrijvingsprocedure 
9 augustus 2017  : 1e kijkdag van 10-12 uur 
23 augustus 2017 : 2e kijkdag van 10-12 uur 
4 september 2017 16h00 : einde inschrijvingstermijn 
12 september 2017 : collegebesluit gunning 
13 september 2017 : bekendmaking gunningsbesluit 
19 september 2017 : tekenen koopovereenkomst 
1 oktober 2017  : levering 
 

1.10 KIJKDAGEN 

Kijkdagen zijn gepland op woensdag 9 augustus van 10h00 – 12h00 en woensdag 23 augustus van 10h00 – 
12h00. Op andere momenten is het helaas niet mogelijk de locatie te bezichtigen. U dient zich voor de kijkdagen 
aan te melden via het e-mailadres: info@redres.nl Indiening van een bod kan tot en met 4 september 16h00. 
Uiterlijk 12 september 2017 neemt verkoper een besluit tot mogelijke gunning.   
 
N.B. de planning is onder voorbehoud. Raadpleeg de website www.redres.nl voor de meest actuele informatie. 
 

1.11 BESTEMMING 

Uit marktverkenning blijkt ook dat het wenselijk lijkt om in het pand planologisch meer mogelijk te maken dan nu 
officieel is toegestaan, zoals bijvoorbeeld wonen, cultuur, horeca, kantoor. Daarom wordt het bestemmingsplan 
voor het gebouw vernieuwd, waarbij het voornemen is om meer functies in het gebouw mogelijk te maken en 
daartoe is sinds 3 april 2017 het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd voor een periode van zes weken. 
Gedurende deze periode is het voor eenieder mogelijk om een zienswijze in te dienen. Eventuele 
zienswijzen dienen beantwoord te worden en leiden mogelijk tot aanpassingen van het ontwerp. De definitieve 
beslissing over de vaststelling van het bestemmingsplan is immers mede afhankelijk van alle in de loop van de 
procedure naar voren gekomen feiten en belangen en kan in dat kader anders uitvallen dan thans voorzien. Het 
bestemmingsplan wordt ter vaststelling aangeboden aan de raad in september 2017. Na vaststelling staat 
bezwaar en beroep open voor belanghebbenden.  
 

http://www.redres.nl/
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De planregels behorende bij de hierboven beschreven bestemmingen zoals bedoeld in het 
ontwerpbestemmingsplan zijn te vinden in bijlage 6.  
 
3.1 Bestemmingsomschrijving uit het bestemmingsplan: 
De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. maatschappelijke voorzieningen, niet zijnde geluidsgevoelige objecten; 
b. kantoren; 
c. bedrijven, uitsluitend zoals genoemd onder categorie A in de bij deze regels behorende 

bijlage Staat van bedrijfsactiviteiten;  
d. cultuur en ontspanning: (sociaal)culturele voorzieningen, waaronder een museum;  
e. dienstverlenend bedrijf en/of dienstverlenende instelling; 
f. horeca van categorie 1, 2 en 3; 
g. verblijfsgebied;  

op de verdieping tevens voor: 
h. wonen; 
i. aan-huis-gebonden beroepen. 

 
Voor de volledige planregels kunt u deze desgewenst ook raadplegen via de volgende internetpagina: 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-
ONT1/r_NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1.html 
 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1/r_NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1.html#_3_Gemengd
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1/b_NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1_rb1.pdf
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1/b_NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1_rb1.pdf
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1/r_NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1/r_NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1.html
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1.12 TECHNISCHE STAAT 

Er is een technisch onderzoek verricht in opdracht van de verkoper. Deze is in de bijlage 13 opgenomen 
 

1.13 KADASTER 

Deze vrijwillig gesloten inschrijvingsprocedure heeft betrekking op de volgende kadastrale perceel die in volle 
eigendom zijn van de Gemeente Deventer. 
 
Kadastrale aanduiding 
Gemeente    DEN HELDER 
Sectie     E 
Nummers    9824 
Grootte     24 a 35 ca 
Locatie      Middenweg 172-174 
     1782 BL   DEN HELDER 
Ontstaan op    14-01-2000 
 
Publiekrechtelijke beperkingen Erfdienstbaarheden om de bunker en KPN Gebouw te bereiken dienen 

gevestigd worden. De huidige erfdienstbaarheden zijn komen te 
vervallen, doordat gemeente zowel eigenaar van p-terrein als 
bebouwing is. Hiervoor verwijzen wij tevens naar de 
koopovereenkomst Middenweg 172-174 Den Helder zoals deze in 
bijlage 16 is opgenomen. 

Gerechtigde  
Eigendom     Gemeente Den Helder 
     Drs. F. Bijlweg 20 

1784 MC   DEN HELDER 
Zetel:     DEN HELDER 
Recht ontleend aan:    HYP4 11244/190 reeks Alkmaar d.d. 11-11-2003 
 
Eerstgenoemde object in brondocument: 
     HYP4 5824/60 reeks ALKMAAR d.d. 8-6-1989 

AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN 
HYP4 5963/47 reeks ALKMAAR 
d.d. 29-12-1989 
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN 
HYP4 6901/24 reeks ALKMAAR d.d. 19-4-1993 
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN 
HYP4 11162/192 reeks ALKMAAR 
d.d. 10-2-2003 
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AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN 
HYP4 63971/154 d.d. 19-2-2014 
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

1.14 VERKOOPTEKENING 

Op onderstaande tekening is weergegeven waarop de inschrijvingsprocedure van toepassing is. 
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1.16 KENMERKEN 

Adres ▪ Middenweg 172-174 
Object ▪ Voormalig postkantoor 
Architect ▪ J. Krüger. (Oplevering 1967; laatste verbouw: 1986) 
Status ▪ Geen monument, wel van cultuurhistorische waarde (zie o.a. 

rapport Postgebouw – Nijmegen 2008 en Rapport Anita van 
Breugel – Alkmaar 2012) 

Huidige bestemming ▪ Maatschappelijke doeleinden 

Bouwjaar 
Kadaster 
 

▪ 1965 
▪ Gemeente DEN HELDER, sectie E, nummers 9824, in totaal  

2.435m2 groot  
Bruto vloeroppervlak  
 

▪ Circa 3.581 m2 waarvan circa 966 m2 kelder 

Bouwtechnische opmerkingen ▪ Er is een technisch rapport opgesteld, deze is opgenomen in 
bijlage 13. 

  
 ▪ Verkoop middels een vrijwillige gesloten inschrijvingsprocedure 

▪ Bieding indienen conform de voorwaarden zoals omschreven in 
hoofdstuk 2 en 3 van dit document 
 

 

1.17 INDELING EN VLOEROPPERVLAKTEN 

Bruto vloeroppervlak circa 3.581 m2, waarvan circa 966 m2 kelder. 
 
Let op: de genoemde metrage is niet gebaseerd op NEN 2580 metingen, maar vormt een indicatie van de 
oppervlakten.  
 
 

1.18 BEREIKBAARHEID EN LIGGING 

De Middenweg is gesitueerd in hartje centrum van Den Helder naast het centraal station. Het object is per OV 
uitstekend bereikbaar.  
 
Bereikbaarheid met de auto 
Den Helder is prima te bereiken per auto. Reisafstand vanaf Amsterdam circa 45 autominuten. 
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Parkeren 
Vanwege de centrale ligging van de objecten is er beperkte parkeergelegenheid in de openbare ruimte. Parkeren 
kan op de openbare parkeerplaats van het Boerhaaveplein. In het ontwerpbestemmingsplan is opgenomen dat 
voor parkeren geldt dat bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor bouwen voldoende 
parkeergelegenheid moet worden gerealiseerd, waarbij voldoende betekent dat wordt voldaan aan de normen in 
beleidsregels die zijn neergelegd in de gemeentelijke parkeernota 'Nota Parkeernormen Den Helder'. Het is aan 
initiatiefnemer om hieraan te voldoen. 
 

 
 
 

1.19 ZAKELIJKE LASTEN 

Jaarlijkse exploitatiekosten: 
       Middenweg 172-174 
Gas, water en elektra:      € 15.000 (schatting) 
OZB (2017):       € 6.102 euro (huidig) 
Verzekering (2017): ca.      € 3.500 euro (huidig); 
Waterschapslasten:      € 400 per jaar 
WOZ waarde (peildatum 1 jan 2016)   € 1.050.000 
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1.20 MILIEU-ONDERZOEKEN 

Verkennend bodemonderzoek 
In augustus 2012 heeft de gemeente Den Helder een verkennend bodemonderzoek laten uitvoeren waarbij de 
milieu hygiënische kwaliteit van de bodem, het grondwater, asfalt en funderingsmateriaal in beeld is gebracht. De 
aangetroffen verontreinigingen in de grond zijn zover mogelijk uitgekarteerd en vastgesteld. Eventuele 
saneringskosten zijn voor rekening van koper.  
 
Asbestinventarisatie gebouwen 
In december 2016 en mei 2017 heeft de gemeente Den helder asbestonderzoek laten uitvoeren. Hierbij zijn 
asbesthoudende materialen geconstateerd, die door de gemeente voor levering worden verwijderd. Mochten er 
na oplevering nog asbesthoudende materialen worden aangetroffen, niet blijkende uit de rapportages, dan zijn 
de saneringskosten voor rekening van koper.  
 

1.21 ENERGIELABEL 

Deze is opgenomen in bijlage 17 van dit inschrijfdocument. 

 

1.22 TOT SLOT 

De oplevering na gunning plaatsvinden een en ander conform de voorwaarden, doch niet eerder dan het tijdstip 
waarop verkoper de koopsom heeft ontvangen en de akte is verleden.  
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1.23 KLEINE LETTERTJES 

Dit inschrijvingsdocument is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden 
met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de verstrekte informatie in deze prospectus. De 
vermelde informatie is van algemene aard en is niet meer dan een uitnodiging om een onherroepelijk bod uit te 
brengen. Aan de inhoud van deze informatie kunnen géén rechten worden ontleend. Dit aanbod heeft Redres de 
Erfgoedexpert BV gedaan in opdracht van de verkoper. De informatieverschaffing, bemiddeling, verkoop en de 
verdere afwikkeling geschieden onder verantwoordelijkheid van de verkoper.  
 
Tenzij anders vermeld, gelden de volgende algemene voorwaarden: de presentatie is samengesteld op basis van 
gegevens die van de eigenaren/ verkopers is verkregen. De makelaar aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. 
Bieders hebben hiervoor een eigen onderzoeksplicht.  
 
Om die reden stelt verkoper bieder in de gelegenheid het gekochte vóór de koop, eventueel met door bieder 
ingeschakelde deskundige(n), te bezichtigen. Vóór de levering biedt verkoper dezelfde gelegenheid. Deze 
onderzoeksplicht van bieder geldt ook voor de regelgeving van de overheid met betrekking tot het gebruik en de 
mogelijkheden van het gekochte. 
 
Eigenaar/ verkoper zal gunnen aan de hoogste bieder. Eigenaar/ verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht 
voor om niet te gunnen In dergelijk geval is de verkoper niet gehouden tot enige schadevergoeding of 
vergoeding van kosten. 
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2 .  B I E D I N G S V O O R W A A R D E N  

2.1 ALGEMENE VOORWAARDEN 

In deze verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: 

Bieding: de verkoop geschiedt door middel van een vrijwillige gesloten 
inschrijvingsprocedure. Een bod kan worden uitgebracht door het tijdig 
indienen van een biedingsformulier (opgenomen in dit document) bij:  

 
Notaris Glas & Mulder Notariaat 

Middenweg 113 
1782 BC   DEN HELDER.  
Postbus 287 
1780 AG   DEN HELDER 
T: (0223) 52 52 52 
E: notaris@glas-mulder.nl 
Onder vermelding van: “Bieding Middenweg 172-174 Den Helder”.  

 
Biedingsformulier: het formulier dat in deze informatiebrochure is bijgevoegd. Het 

beidingsformulier dient of per e-mail (notaris@glas-mulder.nl) of post te worden 
gezonden of kan persoonlijk te worden gebracht bij:  
Glas & Mulder Notariaat 
Middenweg 113 
1782 BC   DEN HELDER.  
Postbus 287 
1780 AG   DEN HELDER 
T: (0223) 52 52 52 
E: notaris@glas-mulder.nl 
Onder vermelding van: “Bieding Middenweg 172-174 Den Helder”.  
 
Deze (digitaal of analoge) post moet uiterlijk op 4 september 16h00 zijn 
ontvangen ten kantore van de notaris. 

 
Aflevering :  de feitelijke ter beschikkingstelling van de onroerende zaak.  
 
Onroerende zaak /  
Registergoed Voormalig postkantoor Middenweg 172-174 Den Helder. 
Gemeente   Den Helder 
Sectie    E 
Nummers    9824 
Grootte    24 a 35 ca 
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Verkoper: Gemeente Den Helder 
    Drs. F. Bijlweg 20 

1784 MC   DEN HELDER 
 
Correspondentieadres:  Postbus 36 

1780 AA  DEN HELDER 
Telefoon :   0223-678896 
Website: www.denhelder.nl 
 
Bieder:     Degene die biedt op het verkochte.  
 
Voorlopige gunning: Verkoper zal, na de beoordeling van de biedingen, de inschrijvers schriftelijk 

informeren over het voornemen tot gunning. De bieder aan wie gegund zal 
worden, krijgt een bericht van voorlopige gunning.  

 
Definitieve gunning: De schriftelijke verklaring, gericht aan de winnende Bieder dat deze het 

winnende bod heeft gedaan. Afgewezen bieders ontvangen schriftelijk een 
afwijzing. Er is geen bezwaar of beroep mogelijk. 

 
Gunning:  De schriftelijke verklaring, gericht aan de winnende Bieder dat deze het 

winnende bod heeft gedaan. gericht aan de bieder(s),   Afgewezen bieders 
ontvangen schriftelijk een afwijzing. Er is geen bezwaar of beroep mogelijk. 

 
Koopovereenkomst:  De overeenkomst tussen de verkoper en de bieder met betrekking tot het pand 

aan de Middenweg 172-174 te Den Helder conform het model dat is 
aangehecht als bijlage 16. 

 
Notariële akte:  De ten overstaan van Notariskantoor Glas & Mulder Notariaat te passeren akte, 

nodig voor de overdracht van de eigendom van de onroerende zaak aan de 
bieder. 

 
Eigendomsoverdracht:  De juridische overgang van de eigendom van de onroerende zaak door de 

inschrijving van de notariële akte in de openbare registers. 
  
Wederpartij:   De Bieder/ inschrijver 
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Principeplan: Belangstellenden dienen een onherroepelijk bod in te dienen wat precies de 
bedoeling is (maatschappelijke of NIET-maatschappelijke invulling en de 
verdeling in vloeroppervlak tussen maatschappelijk en NIET-maatschappelijk 
van het object) en een beknopte toelichting (maximaal 1 A4) met een korte 
functieomschrijving en de wijze van financiering. 

 
Het principe plan moet voldoen aan de volgende uitgangspunten: 
▪ Pand dient behouden te blijven, en mag niet gesloopt. Interne 

verbouwingen zijn toegestaan.  
▪ Uit het plan moet blijken om hoeveel m2 maatschappelijk het gaat, en om 

hoeveel m2 niet-maatschappelijk.  
▪ Functiegebruik maatschappelijk levert een fictieve prijsverhoging van € … 

3per m2 op basis van taxatie, met een maximum van …4 (plafondbedrag).  
▪ Het functiegebruik wordt opgenomen in de koopovereenkomst, en is een 

verplichting. 
▪ Definitie maatschappelijk (conform bestemmingsplan): welzijns- en 

zorginstellingen, gezondheidszorg, bibliotheek, educatieve-, 
(sociaal)medische-, levensbeschouwelijke- en voorzieningen ten behoeve 
van openbare dienstverlening (waaronder vuur- en uitkijktorens) en het 
verenigingsleven, alsook ondergeschikte detailhandel en - horeca ten 
dienste van deze voorzieningen;  

▪ Indien het voorgenomen gebruik niet overeenkomt met het 
ontwerpbestemmingsplan dient de bieder voor eigen rekening en risico 
de benodigde vergunningen/ontheffingen/projectbesluit bij de 
verschillende instanties aan te vragen voor de gewenste bestemming.  

▪ In het ontwerpbestemmingsplan is opgenomen dat voor parkeren geldt 
dat bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor bouwen 
voldoende parkeergelegenheid moet worden gerealiseerd, waarbij 
voldoende betekent dat wordt voldaan aan de normen in beleidsregels 
die zijn neergelegd in de gemeentelijke parkeernota 'Nota Parkeernormen 
Den Helder'. Het is aan initiatiefnemer om hieraan te voldoen. 

 
Selectiecriteria: Eigenaar/verkoper zal gunnen aan de bieder met de hoogste fictieve totaalprijs 

zoals omschreven in deze brochure. Eigenaar/ verkoper behoudt zich 
uitdrukkelijk het recht voor om niet te gunnen. 
 

                                                           
3 bedrag wordt bekendgemaakt voor 7 augustus a.s. 
4 bedrag wordt bekendgemaakt voor 7 augustus a.s. 
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Er is geen mogelijkheid tot het uitbrengen van een bod onder voorbehoud. 
Indien sprake is van een bod onder voorbehoud wordt deze bieding 
afgewezen.  
 
De inschrijving dient vergezeld te gaan van een bereidstellingsverklaring van 
een financiële instelling dat deze uiterlijk 2 weken voor de geplande 
leveringsdatum (1 oktober 2017) een waarborgsom van 10% van de koopsom 
zal stellen namens Bieder ten behoeve van de Verkoper. 

 
Verkoper zal de bovenstaande aspecten meenemen in haar beslissing of 
uiteindelijk gegund wordt. 

 
 

2.2 BIJZONDERE VOORWAARDEN 

Aansprakelijkheid: Redres de erfgoedexpert BV alsmede diens opdrachtgever aanvaardt geen 
enkele aansprakelijkheid voor mededelingen of inlichtingen die niet in deze 
aankondiging of in de hierbij gevoegde ontwerp koopovereenkomst zijn 
opgenomen.  

 
Aansprakelijkheid bieder: 

a. Met het doen van zijn bod onderwerpt de bieder zich aan alle bepalingen 
van de verkoop.  

b. Hij is vanaf het moment waarop hij zijn inschrijfformulier inlevert, tot en met 
drie kalendermaanden na einde bieding, genoemd in artikel 2.1, 
onvoorwaardelijk en onherroepelijk aan zijn bieding gebonden. Nadat en 
voor zover definitieve gunning heeft plaatsgehad, eindigt deze 
gebondenheid voor hem aan wie niet is gegund. Indien een voorlopige 
gunning heeft plaatsgevonden blijft de bieder gedurende de voormelde 
periode onvoorwaardelijk en onherroepelijk aan zijn bieding gebonden. 

c. Personen die gezamenlijk een bod hebben gedaan, zijn ieder hoofdelijk 
voor het geheel aansprakelijk.  
 

Financiële aspecten 
Bieding: Alle kosten die een relatie hebben met het voorbereiden en de deelname aan 

de bieding zijn voor rekening van de bieder.  
 
Bankgarantie/Waarborgsom:  Uiterlijk 2 weken voor leveringsdatum dient de waarborgsom zijnde 10% van 

de koopsom te zijn aanbetaald op de daartoe door de notaris aangegeven 
bankrekening, dan wel dient de te stellen bankgarantie ad 10% van de 
koopsom door de notaris te zijn ontvangen. 
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Bestemmingsplanprocedure: Veranderingen bovenop het ontwerpbestemmingsplan of overige 

veranderingen van de bestemming, niet voorzien in het 
ontwerpbestemmingsplan zijn voor rekening van de bieder. 

 
Geldigheid: Het bod van de Bieder heeft een geldigheid van ten minste drie 

kalendermaanden gerekend vanaf de sluitingsdatum van deze 
biedingsprocedure. 

 
Rechten verkoper: Verkoper behoudt zich zonder meer en zonder tot enigerlei schadevergoeding 

te zijn gehouden, in ieder geval het recht voor: 
▪ de procedure tussentijds om haar moverende redenen op te schorten of af 

te breken; 
▪ de tijdsplanning te wijzigen; 
▪ het geheel niet te gunnen of slechts een deel van het complex te gunnen; 
▪ Het staat verkoper vrij aan een ander dan de hoogste bieder te gunnen. 

 
Gunning zal niet plaatsvinden indien er door geen enkele Bieder in voldoende 
mate wordt voldaan aan de eisen en wensen zoals omschreven in dit 
document, en/of indien de biedingen naar het oordeel van de opdrachtgever te 
laag zijn. 
 
Eigenaar/ verkoper zal gunnen aan de bieder met de  hoogste fictieve 
totaalprijs. Eigenaar/ verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet 
te gunnen. 
 
Indien de verkoper zich binnen de termijn van beraad niet heeft uitgesproken 
omtrent het al of niet gunnen, wordt hij geacht niet te hebben gegund.  

Voorlopige gunning: Verkoper zal, na de beoordeling van de Biedingen, de bieders schriftelijk 
informeren over het voornemen tot gunning. De Bieder aan wie gegund zal 
worden, krijgt een bericht van voorlopige gunning. 

 
Afgewezen Bieders ontvangen schriftelijk een afwijzing. Er is geen bezwaar of 
beroep mogelijk. 
 

Geheimhouding: Alle in het kader van deze Biedingsprocedure door verkoper verstrekte 
informatie zal vertrouwelijk behandeld worden, met inachtneming van  
verplichtingen voortvloeiend uit de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). De 
gegevens worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. De 
Bieding die u indient wordt na ontvangst eigendom van de verkoper.  
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Boeteclausule: Indien Bieder om welke reden dan ook het object niet afneemt, brengt de 
verkoper een boete van 10% van de koopsom met een minimum van € 40.000,- 
plus eventuele schadevergoedingen in rekening.  

 
Leveringscondities: De gemeente draagt zorg voor het verwijderen van asbest, conform 

rapportages zoals opgenomen in dit inschrijfdocument. De (kandidaat) koper 
heeft geen aanspraak op schadevergoeding in dergelijk geval. Evenmin heeft 
de (kandidaat) koper aanspraak op schadevergoeding in geval van vertraging 
in de verwijdering van asbest en eventueel daarmee samenhangend vertraging 
in de levering.  

 
 Mochten er na oplevering nog asbesthoudende materialen worden 

aangetroffen dan zijn de saneringskosten voor rekening van koper. 
De gemeente heeft de bruikleenovereenkomsten met gebruikers opgezegd per 
1 juli 2017. De kandidaat koper kan de akte ontbinden indien het verkochte op 
1 november 2017 niet leeg en vrij van huur en gebruik geleverd kan worden.   
 
De kandidaat koper kan de koopovereenkomst ontbinden, indien het 
bestemmingsplan postkantoor 2017: niet voor 1 november 2017 is vastgesteld 
of er dusdanige wijzigingen plaatsvinden tussen het ontwerp- en vastgestelde 
bestemmingsplan dat in significante mate niet kan worden voldaan aan de voor 
het principeplan geldende uitgangspunten.  
 
 Er wordt grote waarde gehecht aan het karakteristieke pand, daarom dient de 
toekomstige omgevingsvergunning door Bieder voorgelegd worden aan de 
commissie ruimtelijke kwaliteit voor een bindend advies.  
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3 .  B I E D I N G S F O R M U L I E R  
 

Dit biedingsformulier (hoofdstuk 3) dient in het geheel te worden ingevuld en ondertekend en ingediend volgens 
de procedure zoals beschreven in paragraaf 3.4. Dit document kan – desgewenst - beschikbaar gesteld worden 
in wordformat. U kunt dit aanvragen door een e-mail te sturen naar info@redres.nl onder vermelding van: 
inschrijfformulier wordformat bieding Middenweg 172-174 Den Helder. 
 
Biedingsformulier voor de verkoop door middel van een vrijwillig gesloten inschrijving van voormalig postkantoor 
met ondergrond en bijbehorende opstallen gelegen aan de Middenweg 172-174, 1782 BL te DEN HELDER 
 
Kadastraal bekend: 
Gemeente    DEN HELDER 
Sectie     E 
Nummers    9824 
Grootte     24 a 35 ca 
Locatie      Middenweg 172-174 
     1782 BL   DEN HELDER 
 

3.1 CONTACTGEGEVENS BIEDER 

 
Ondergetekende(n), 
 
Bedrijfsnaam        : 
  
Vestigingsadres       : 
 
 
KvK nummer        : 
 
Rechtsgeldige vertegenwoordiger     : 
 
Telefoon        : 
 
E-mail        : 
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3.2 BIEDING 

 
Biedt / bieden, in totaal een prijs van (met een minimum van € ……):  
EURO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(voluit) 
 
Levering van het onroerend goed geschiedt op basis van “kosten koper”. 
 

3.3 OPGAVE METRAGE MAATSCHAPPELIJK FUNCTIEGEBRUIK 

Functiegebruik Maatschappelijk: opgave aantal m2: *)   . . . . . . . . . . .  m2 
Functiegebruik Niet Maatschappelijk: opgave aantal m2: *)   . . . . . . . . . . .  m2 
 
*) Maximaal beschikbare bruto vloeroppervlak circa 3.581 m2 waarvan circa 966 m2 kelder 
 

3.4 FUNCTIEOMSCHRIJVING 

Belangstellenden dienen een onherroepelijk bod in te dienen wat de bedoeling is (maatschappelijke of NIET-
maatschappelijke invulling en de verdeling in vloeroppervlak tussen maatschappelijk en NIET-maatschappelijk 
van het object en een beknopte toelichting (maximaal 1 A4) met een korte functieomschrijving en de wijze van 
financiering. 
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Functieomschrijving (maximaal 1 A4) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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3.5 ONDERBOUWING WIJZE VAN FINANCIERING 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

3.6 INDIENEN VAN BIEDING EN INDIENINGSVEREISTEN 

 
3.6.1 Indienen biedingen 
1. Het biedingsformulier (dit hoofdstuk) dient of per e-mail (notaris@glas-mulder.nl) of post te worden gezonden 

of kan persoonlijk te worden gebracht bij:  
Glas & Mulder Notariaat 
Middenweg 113 
1782 BC   DEN HELDER.  
Postbus 287 
1780 AG   DEN HELDER 
T: (0223) 52 52 52 
E: notaris@glas-mulder.nl 
Onder vermelding van: “Bieding Middenweg 172-174 Den Helder”.  

 
Deze (digitaal of analoge) post moet uiterlijk op 4 september 16h00 zijn ontvangen ten kantore van de notaris. 
Er worden geen uitspraken over de biedingen dan wel de hoogte van de biedingen gedaan.  

 
2. Verkoper maakt 13 september 2017 bekend of en zo ja aan wie hij voorlopig of definitief gunt. Verkoper zal de 

gunning aan de desbetreffende bieder zo spoedig mogelijk in kennis stellen. Indien de verkoper zich binnen 
de termijn van beraad niet heeft uitgesproken omtrent het al of niet gunnen, wordt hij geacht niet te hebben 
gegund. Uiterlijk 2 weken voor leveringsdatum dient de waarborgsom zijnde 10% van de overeengekomen 
koopsom te zijn aanbetaald op de daartoe door de notaris aangegeven bankrekening, dan wel dient de te 
stellen bankgarantie ad 10% door de notaris te zijn ontvangen, een en ander conform de concept 
koopovereenkomst. 

 
3. De verkoop kan, zolang niet definitief is gegund, steeds en zonder opgave van redenen worden afgelast. 
 



 

redres. de erfgoedexpert 

www.redres.nl   |   Pagina 28 

 
50107129 M 21924899 / 2 

4. Elke bieder blijft tot 3 kalendermaanden na de uiterste inschrijfdatum aan zijn bod gebonden, ook al is dit niet 
het hoogste bod. Een bieder blijft binnen deze termijn ook aan zijn bod gehouden als reeds een voorlopige 
gunning aan een andere bieder heeft plaatsgevonden." 

 
5. De Koopovereenkomst komt tot stand door ondertekening van de Koopovereenkomst door Verkoper en 

Koper. 
 
6. Door het doen van een Inschrijving verklaart Bieder zich akkoord met de tekst en inhoud van de 

Koopovereenkomst. Het is niet toegestaan bij Inschrijving afwijkingen, voorbehouden of aanvullingen hierop 
op te nemen. In dergelijk geval behoudt de Verkoper zich het recht voor de Inschrijving ongeldig te verklaren. 
Bieders worden er uitdrukkelijk op gewezen dat de Koopovereenkomst onder meer ontbindingsrechten ten 
behoeve van de Koper bevat alsmede een ontbindingsbevoegdheid van de Verkoper op straffe van een 
gefixeerde boete/schadevergoeding. 

 
3.6.2 Deze bieding dient te zijn vergezeld van: 

1. indien de bieder een natuurlijk persoon zal zijn: een kopie van een geldig legitimatiebewijs, 
(paspoort/rijbewijs/Europese identiteitskaart); 

2. indien de bieder een rechtspersoon zal zijn: een zo recent mogelijk uittreksel Kamer van Koophandel, 
een kopie van de geldende statuten en een kopie van een geldig legitimatiebewijs 
(paspoort/rijbewijs/Europese identiteitskaart) van de persoon die namens de rechtspersoon ondertekent. 

3. non-faillissement verklaring, niet ouder dan 3 maanden, en visiedocument; 
4. indien de bieder een onderneming drijft of een rechtspersoon is een kopie van de laatst vastgestelde 

jaarrekening vereist. 
 
3.6.3 Bereidstellingsverklaring 
De inschrijving dient vergezeld te gaan van een bereidstellingsverklaring van een financiële instelling dat deze 
uiterlijk 2 weken voor de geplande leveringsdatum (1 oktober 2017) een bankgarantie voor 10% van de koopsom 
zal stellen namens Bieder ten behoeve van de Verkoper. 

 

3.6.4 Mogelijkheden voor het indienen van een bieding: 
1. INGEVULD EN ONDERTEKEND in GESLOTEN ENVELOPPE per “aangetekende post met ontvangstbewijs” 

zenden naar: 
Glas & Mulder Notariaat 
Middenweg 113 
1782 BC   DEN HELDER.  
Postbus 287 
1780 AG   DEN HELDER 
T: (0223) 52 52 52 
E: notaris@glas-mulder.nl 
Onder vermelding van: “Bieding Middenweg 172-174 Den Helder”.  
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Er worden geen uitspraken over de biedingen dan wel de hoogte van de biedingen gedaan. Deze post moet 
uiterlijk voor 4 september 2017 16h00 zijn ontvangen ten kantore van de notaris. 

 
2. INGEVULD EN ONDERTEKEND in GESLOTEN ENVELOPPE inleveren 

vóóraf op het kantoor van de notaris 
Glas & Mulder Notariaat 
Middenweg 113 
1782 BC   DEN HELDER.  
 
onder vermelding van: “Inschrijving Middenweg 172-174 Den Helder”. Er worden geen uitspraken over de 
biedingen dan wel de hoogte van de biedingen gedaan, uiterlijk op 4 september 16h00, tegen 
ontvangstbewijs. 

 
Aangezien de enveloppen met de bieding gesloten moeten worden gehouden, dient het opsturen van het 
formulier als volgt plaats te vinden: in deze gesloten enveloppe zit dit biedingsformulier met de bijlagen, waarbij 
op de gesloten enveloppe wordt vermeld: 

1. “Inschrijving Middenweg 172-174 Den Helder” 
2. De naam van degene die de enveloppe aanbiedt. 
 

3.7 OVERZICHT INFORMATIE EN BIJLAGEN 

De ondergetekende(n) verklaart/verklaren voorts bekend te zijn en in te stemmen met de navolgende stukken: 
 
Hoofdstuk 1 Inleiding 
Hoofdstuk 2 Algemene voorwaarden en bijzondere voorwaarden 
Hoofdstuk 3 Inschrijfformulier (dit document) 
 
Bijlagen 
 
Bijlage 4 Kadaster en omgevingskaart 
Bijlage 5 Plattegronden 
Bijlage 6 Ontwerp bestemmingsplan  
Bijlage 7 Randvoorwaarden notitie, als achtergrond document voor de marktverkenning 
Bijlage 8 Ecologische scan; 
Bijlage 9 Geluidonderzoek; 
Bijlage 10 Bodemonderzoek; 
Bijlage 11 Luchtkwaliteit; 
Bijlage 12 Asbestonderzoek 
Bijlage 13 Technisch onderzoek 
Bijlage 14 Contracten bruikleners 
Bijlage 15 Bruikleenovereenkomsten 
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Bijlage 16 Koopovereenkomst verkoop Middenweg 172-174 Den Helder 
Bijlage 17 Energielabel 
Bijlage 18 Over Redres  
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3.8 ONDERTEKENING 

 
Voor goed gelezen en uitdrukkelijk akkoord bevonden. 
 
 
Getekend te: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  op . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(plaats)        (datum) 
 
Handtekening: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Handtekening: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . .  
 
 
Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
 
 
Eventuele opmerkingen 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Dit inschrijfformulier (Hoofdstuk 3) dient in het geheel te worden ingevuld en ondertekend en ingediend volgens 
de procedure zoals beschreven in paragraaf 3.6. 
 
Denkt u aan het meezenden van de bijlagen? Nadrukkelijk geldt dat niet tijdige ontvangst van het inschrijfbiljet 
geheel voor risico van de bieder komt! 

 

NB: het is niet mogelijk het object separaat te bezichtigen buiten de genoemde open dagen.  
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4 .  K A D A S T E R  E N  O M G E V I N G S K A A R T  
 

 

 



Hypothecair bericht object pagina 1 van 1
 
 Kadaster
Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten inzake hypotheken en beslagen
 
Betreft: DEN HELDER E 9824 17-5-2017

Middenweg 172  1782 BL DEN HELDER 14:40:44
Uw referentie: Den Helder

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: DEN HELDER  E  9824
 Er bestaan op de toestandsdatum met betrekking tot het hierboven genoemde object geen

inschrijvingen inzake hypotheken en beslagen.

 
Datuminformatie:
Toestandsdatum: 16-5-2017 

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDR00&sectie=E&perceelnummer=9824&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AM


Kadastraal bericht object pagina 1 van 2
 Kadaster 

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: DEN HELDER  E  9824 17-5-2017
 Middenweg 172  1782 BL DEN HELDER 14:40:42
Uw referentie: Den Helder
Toestandsdatum: 16-5-2017

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: DEN HELDER E 9824
 Grootte: 24 a 35 ca
 Coördinaten: 112810-552381
 Omschrijving kadastraal object: BEDRIJVIGHEID (KANTOOR) ERF - TUIN
 Locatie: Middenweg  172   
 1782 BL  DEN HELDER
 Middenweg  172  B 
 1782 BL  DEN HELDER
 Middenweg  174   
 1782 BL  DEN HELDER
 Koopsom: € 1.384.029 Jaar: 2003  
 Ontstaan op: 14-1-2000
 
 Ontstaan uit: DEN HELDER E 8649
 
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de

Basisregistratie Kadaster.
 

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDR00&sectie=E&perceelnummer=9824&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDR00&sectie=E&perceelnummer=8649&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AM


Kadastraal bericht object pagina 2 van 2
 Kadaster 

 
Betreft: DEN HELDER  E  9824 17-5-2017
 Middenweg 172  1782 BL DEN HELDER 14:40:42
Uw referentie: Den Helder
Toestandsdatum: 16-5-2017

Gerechtigde
EIGENDOM

 Gemeente Den Helder
 Drs. F. Bijlweg  20   
 1784 MC  DEN HELDER
 Postadres: Postbus: 36
 1780 AA  DEN HELDER
 Zetel: DEN HELDER
 KvK-nummer: 37160613 (Bron: Handelsregister)
 Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.
 
 Recht ontleend aan: HYP4  11244/190  reeks ALKMAAR  

   d.d. 11-11-2003 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
DEN HELDER  E  9824

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:
 HYP4  5824/60  reeks ALKMAAR      d.d. 8-6-1989 
 AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
 HYP4  5963/47  reeks ALKMAAR  

   d.d. 29-12-1989 
 AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
 HYP4  6901/24  reeks ALKMAAR      d.d. 19-4-1993 
 AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
 HYP4  11162/192  reeks ALKMAAR  

   d.d. 10-2-2003 
 AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
 HYP4  63971/154      d.d. 19-2-2014 
 AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=184004770&subjectnummer=1100076037&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Gemeente Den Helder&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AM
http://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=37160613
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=11244&nummer=190&reeks=AMR&z=HYPERLINK STUK&bewcode=AM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=5824&nummer=60&reeks=AMR&z=HYPERLINK STUK&bewcode=AM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=5963&nummer=47&reeks=AMR&z=HYPERLINK STUK&bewcode=AM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=6901&nummer=24&reeks=AMR&z=HYPERLINK STUK&bewcode=AM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=11162&nummer=192&reeks=AMR&z=HYPERLINK STUK&bewcode=AM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=63971&nummer=154&z=HYPERLINK STUK


Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: Den Helder

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 17 mei 2017
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

DEN HELDER
E
9824

0 m 5 m 25 m

172-174

15B

170

19

18

17

16

1515A

8647

9825

9824

6303

8804

6302

9334

8473

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDR00&sectie=E&perceelnummer=8647&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDR00&sectie=E&perceelnummer=9825&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDR00&sectie=E&perceelnummer=9824&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDR00&sectie=E&perceelnummer=6303&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDR00&sectie=E&perceelnummer=8804&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDR00&sectie=E&perceelnummer=6302&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDR00&sectie=E&perceelnummer=9334&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HDR00&sectie=E&perceelnummer=8473&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART


Omgevingskaart Klantreferentie: Den Helder

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object DEN HELDER E 9824
Middenweg 172, 1782 BL DEN HELDER
CC-BY Kadaster.
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5 .  P L A T T E G R O N D E N  
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6 .  B E S T E M M I N G S P L A N  
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http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-
ONT1/r_NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1.html 
 

P O S T K A N T O O R  2 0 1 7  

Regels 

Plan: Postkantoor 2017 

Status: ontwerp 

Plantype: bestemmingsplan 

IMRO-idn: NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1 

• Regels 

• Bijlagen regels 

• Toelichting 

• Bijlagen bij de toelichting  

• Begin 

•  

• Volgende 

•  

Regels 

• Hoofdstuk 1 Inleidende regels 

o Artikel 1 Begrippen 

o Artikel 2 Wijze van meten 

• Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 

o Artikel 3 Gemengd 

o Artikel 4 Maatschappelijk 

o Artikel 5 Verkeer 

o Artikel 6 Verkeer - Verblijfsgebied 

o Artikel 7 Waarde - Archeologie 

• Hoofdstuk 3 Algemene regels 

o Artikel 8 Anti-dubbeltelregel 

o Artikel 9 Algemene gebruiksregels 

o Artikel 10 Algemene afwijkingsregels 

o Artikel 11 Algemene bouwregels 

• Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1/r_NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1/r_NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1/r_NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1.html#begin
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1/r_NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1/b_NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1_rb.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1/t_NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1.pdf
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1/b_NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1_tb.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1/r_NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1.html#begin
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1/b_NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1_rb.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1/r_NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1.html#_1_Inleidenderegels
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1/r_NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1.html#_1_Begrippen
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1/r_NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1.html#_2_Wijzevanmeten
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1/r_NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1.html#_2_Bestemmingsregels
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1/r_NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1.html#_3_Gemengd
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1/r_NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1.html#_4_Maatschappelijk
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1/r_NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1.html#_5_Verkeer
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1/r_NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1.html#_6_Verkeer-Verblijfsgebied
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1/r_NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1.html#_7_Waarde-Archeologie
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1/r_NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1.html#_3_Algemeneregels
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1/r_NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1.html#_8_Anti-dubbeltelregel
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1/r_NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1.html#_9_Algemenegebruiksregels
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1/r_NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1.html#_10_Algemeneafwijkingsregels
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1/r_NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1.html#_11_Algemenebouwregels
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1/r_NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1.html#_4_Overgangs-enslotregels
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o Artikel 12 Overgangsrecht 

o Artikel 13 Slotregel 

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS 

Artikel 1 Begrippen 
1.1 plan 

het bestemmingsplan Postkantoor 2017 met identificatienummer NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1 van de 

gemeente Den Helder;  

1.2 bestemmingsplan 

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen; 

1.3 aan-huis-gebonden beroep 

een beroeps- of bedrijfsactiviteit, uitgevoerd door (één van) de hoofdbewoner(s) van de woning, waarvan de 

activiteiten in hoofdzaak niet verkeersaantrekkend of milieuhinderlijk zijn, en geen betrekking hebbend op 

detailhandel (met uitzondering van internetdetailhandel) of horeca gerelateerde activiteiten, dat op kleine schaal in 

een woning en/of daarbij behorende bijgebouwen wordt uitgeoefend, waarbij de desbetreffende activiteit een 

ruimtelijke uitstraling heeft die in overeenstemming is met de woonfunctie en de woonomgeving ter plaatse; 

1.4 aanduiding 

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden 

gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;  

1.5 aanduidingsgrens 

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;  

1.6 automatenhal 

iedere besloten ruimte waar meer dan twee speelautomaten of andere mechanische toestellen in de zin van artikel 

30 van de Wet op de Kansspelen zijn opgesteld ten behoeve van het publiek;  

1.7 bebouwing 

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;  

1.8 bebouwingspercentage 

een in het bestemmingsplan aangegeven percentage, dat de grootte van het deel van een terrein aangeeft dat 

maximaal mag worden bebouwd; 

1.9 beroeps- c.q. bedrijfsvloeroppervlakte 

de totale vloeroppervlakte van de ruimte die wordt gebruikt voor een aan-huis-gebonden beroep c.q. een 

(dienstverlenend) bedrijf of een dienstverlenende instelling, inclusief opslag- en administratieruimte en dergelijke; 

1.10 bestaand gebruik 

bestaand ten tijde van het van kracht worden van het betreffende gebruiksverbod; 

1.11 bestaande bebouwing 

een bouwwerk, dat ten tijde van de ter inzage legging van het ontwerp van dit plan bestaat of in uitvoering is, dan 

wel na dat tijdstip mag worden gebouwd krachtens een bouw/omgevingsvergunning die na dit tijdstip, hoewel in 

strijd met het plan, niet mag worden geweigerd; 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1/r_NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1.html#_12_Overgangsrecht
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1/r_NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1.html#_13_Slotregel
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1.12 bestaande hoogte 

de hoogte zoals ten tijde van de ter inzage legging van het ontwerp van dit plan bestaat of in uitvoering is, dan wel 

indien het de hoogte van een bouwwerk betreft de hoogte zoals na dat tijdstip mag worden gebouwd krachtens een 

bouw/omgevingsvergunning die na dit tijdstip, hoewel in strijd met het plan, niet mag worden geweigerd; 

1.13 bestemmingsgrens 

de grens van een bestemmingsvlak;  

1.14 bestemmingsvlak 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;  

1.15 bouwen 

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk;  

1.16 bouwgrens 

de grens van een bouwvlak;  

1.17 bouwlaag 

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende vloeren of 

balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van onderbouw en zolder; 

1.18 bouwvlak 

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en 

bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;  

1.19 bouwwerk 

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij indirect met de 

grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;  

1.20 café 

een horecabedrijf, niet zijnde een discotheek of bar-/dancing, dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van 

alcoholische en niet-alcoholische dranken voor consumptie ter plaatse, met als nevenactiviteit het verstrekken van 

kleine etenswaren, als dan niet ter plaatse bereid; 

1.21 cafetaria / snackbar 

een horecabedrijf dat tot doel heeft het verstrekken van al dan niet voor consumptie ter plaatse bereide etenswaren, 

met als nevenactiviteit het verstrekken van zwak- en niet-alcoholische dranken; 

1.22 daghorecabedrijf 

een horecabedrijf dat gericht is op het hoofdzakelijk overdag (gedurende de openingstijden van de naastgelegen 

winkels plus twee uur) verstrekken van dranken en etenswaren aan bezoekers van andere functies, met name 

functies als centrumvoorzieningen en dagrecreatie, zoals theehuisjes, ijssalons, croissanterieën, dagcafés, 

dagrestaurants, en naar aard en openingstijden daarmee gelijk te stellen horecabedrijven; 

1.23 dak 

iedere bovenbeëindiging van een gebouw; 

1.24 detailhandel 

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van 

goederen aan personen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening 

van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;  

1.25 dienstverlenend bedrijf en/of dienstverlenende instelling 

een bedrijf of instelling waarvan de werkzaamheden bestaan uit het verlenen van economische en maatschappelijke 

diensten aan derden, waaronder begrepen kapperszaken, schoonheidsinstituten, fotostudio’s, en naar de aard 
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daarmee gelijk te stellen bedrijven en instellingen, evenwel met uitzondering van een garagebedrijf en een 

seksinrichting; 

1.26 discotheek / bar-dancing 

een horecabedrijf dat tot doel heeft het verstrekken van dranken voor gebruik ter plaatse waarbij het doen 

beluisteren voor overwegend mechanische muziek en het gelegenheid geven tot dansen een wezenlijk onderdeel 

vormen (geen daghorecabedrijf); 

1.27 erotisch getinte vermaaksfunctie 

een vermaaksfunctie, welke is gericht op het doen plaats vinden van voorstellingen en/of vertoningen van porno-

erotische aard, waaronder begrepen een seksinrichting, seksbioscoop, een seksclub en een seksautomatenhal; 

1.28 gebouw 

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte 

vormt;  

1.29 geluidsbelasting 

de geluidsbelasting vanwege een weg, een industrieterrein en/of een spoorweg; 

1.30 geluidsgevoelige objecten 

gebouwen welke dienen ter bewoning of andere geluidsgevoelige gebouwen of terreinen, zoals bedoeld in de Wet 

geluidhinder en/of het Besluit geluidhinder; 

1.31 hogere grenswaarde 

een bij een bestemmingsplan in acht te nemen maximum waarde voor de geluidsbelasting van geluidsgevoelige 

objecten, die hoger is dan de voorkeurgrenswaarde en die in een concreet geval kan worden vastgesteld op grond 

van de Wet geluidhinder en/of het Besluit geluidhinder; 

1.32 hoofdgebouw 

een of meer panden, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of 

toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer panden of bouwwerken op het perceel aanwezig zijn, gelet 

op die bestemming het belangrijkst is; 

1.33 horecabedrijf 

een bedrijf, waar bedrijfsmatig dranken en etenswaren voor gebruik ter plaatse worden verstrekt en/of waarin 

bedrijfsmatig logies wordt verstrekt, al dan niet in combinatie met een vermaaksfunctie, met uitzondering van een 

erotisch getinte vermaaksfunctie; 

1.34 horeca van categorie 1 

een horecabedrijf dat is gericht op het verstrekken van dranken en etenswaren aan bezoekers van 

centrumvoorzieningen, zoals ijssalons, croissanterieën, lunch- en tearooms, en naar de aard en openingstijden 

daarmee gelijk te stellen horecabedrijven; 

1.35 horeca van categorie 2 

een horecabedrijf dat voornamelijk is gericht op het verstrekken van maaltijden, zoals restaurants; 

1.36 horeca van categorie 3 

een horecabedrijf dat zowel is gericht op het verstrekken van etenswaren als dranken of een combinatie van beiden, 

zoals eetcafés, cafetaria's, snackbars, automatieken en shoarmazaken; 

1.37 horeca van categorie 4 

een horecabedrijf dat voornamelijk is gericht op het verstrekken van dranken, zoals cafés, bars en discotheken;  
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1.38 horeca van categorie 5 

en bedrijfsactiviteit waarbij de bedrijfsuitoefening is gericht op het tegen vergoeding verstrekken van logies met als 

nevenactiviteiten het verstrekken van maaltijden en/of dranken voor consumptie ter plaatse; 

1.39 kantoor 

een ruimte die dient voor de uitoefening van administratieve, boekhoudkundige dan wel financiële, organisatorische 

en/of zakelijke dienstverlening, niet zijnde detailhandel, al dan niet met een (publieksgerichte) baliefunctie;  

1.40 kap 

een dak dat voor minder dan 50% in het horizontale vlak ligt; 

1.41 koffie-/theehuis 

een horecabedrijf dat tot doel heeft het verstrekken van zwak- en niet-alcoholische dranken, met als nevenactiviteit 

het verstrekken van voor consumptie ter plaatse bereide etenswaren; 

1.42 luifel 

een niet zelfstandig dragende horizontale overbouwing, welke slechts bestaat uit een scheidingsconstructie tegen 

weersinvloeden; 

1.43 maatschappelijke voorzieningen 

welzijns- en zorginstellingen, gezondheidszorg, bibliotheek, kinderopvang en kinderdagverblijven, educatieve-, 

(sociaal)medische-, levensbeschouwelijke- en voorzieningen ten behoeve van openbare dienstverlening (waaronder 

vuur- en uitkijktorens) en het verenigingsleven, alsook ondergeschikte detailhandel en - horeca ten diensten van 

deze voorzieningen; 

1.44 (nacht)bar 

een horecabedrijf dat tot doel heeft het verstrekken van dranken en kleine etenswaren voor gebruik ter plaatse, ook 

tussen 02.00 en 06.00 uur, waarbij het accent ligt op het verstrekken van dranken;  

1.45 nutsvoorzieningen 

een voorziening ten behoeve van de telecommunicatie en de gas-, water- en elektriciteitsdistributie alsmede 

soortgelijke voorzieningen van openbaar nut, waaronder in ieder geval worden begrepen transformatorhuisjes, 

pompstations, gemalen, telefooncellen en zendmasten; 

1.46 ondergeschikte detailhandel 

niet-zelfstandige detailhandel, die wordt of is gerealiseerd binnen een andere hoofdfunctie, tot een maximum van 5 

% van de vloeroppervlakte van de hoofdfunctie tot maximaal 100 m². 

1.47 overig bouwwerk 

een bouwkundige constructie van enige omvang, geen pand zijnde, die direct en duurzaam met de aarde is 

verbonden; 

1.48 pand 

de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en 

duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is; 

1.49 peil 

a. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst en waarvan het 

hoogte verschil binnen het bouwvlak minder dan 0,50 m bedraagt: 

1. de hoogte van de kruin van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang; 

b. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: 

1. de gemiddelde hoogte van het op de hoekpunten van het gebouw aansluitende afgewerkte terrein; 
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1.50 prostitutie 

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen voor of met een ander tegen vergoeding; 

1.51 restaurant 

een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van maaltijden voor consumptie ter plaatse, met als 

nevenactiviteit het verstrekken van alcoholische en niet-alcoholische dranken; 

1.52 seksinrichting 

een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig 

was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden.  

Onder een seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een seksbioscoop, een seksautomatenhal, een sekstheater, 

een parenclub, een prostitutiebedrijf, waaronder tevens begrepen een erotische-massagesalon, of een naar de aard 

daarmee gelijk te stellen bedrijf, al dan niet in combinatie met elkaar; 

1.53 verblijfsgebied 

een niet voor gemotoriseerd verkeer openbaar toegankelijke en ongebouwde ruimte, tevens bestemd voor groen; 

1.54 verkeersareaal 

gronden die in gebruik zijn als verkeersruimte voor al dan niet gemotoriseerd verkeer, bestaande uit rijwegen 

inclusief parkeerplaatsen, fiets- en voetpaden, niet zijnde autowegen of autosnelwegen; 

1.55 vloeroppervlakte 

de totale vloeroppervlakte van binnen gebouwen gelegen ruimten, gemeten tussen de binnenzijde van de 

gevelmuren en/of gemeenschappelijke woningscheidende muren; 

1.56 voorkeursgrenswaarde 

de bij een bestemmingsplan in acht te nemen maximum waarde voor de geluidsbelasting van geluidsgevoelige 

objecten, zoals deze rechtstreeks kan worden afgeleid uit de Wet geluidhinder en/of het Besluit geluidhinder; 

1.57 woning 

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijke huishouding, niet zijnde een 

bijzondere woonvorm; 

1.58 woongebouw 

een gebouw, dat meerdere naast elkaar en/of geheel of gedeeltelijk boven elkaar gelegen woningen omvat en dat 

qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid beschouwd kan worden; 

Artikel 2 Wijze van meten 

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1 de bouwhoogte van een bouwwerk: 

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk met uitzondering van 

ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen 

bouwonderdelen; 

2.2 de goothoogte van een bouwwerk: 

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen 

constructiedeel; 

2.3 de oppervlakte van een bouwwerk: 

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het 

gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk; 
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2.4 de inhoud van een bouwwerk: 

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 

scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen; 

2.5 toegelaten overschrijding: 

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen binnen bouwvlakken of bestemmingsvlakken worden 

ondergeschikte bouwdelen als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, installatiekasten, 

schoorstenen, gevel- en kroonlijsten en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de bouwhoogte met 

niet meer dan 1,50 meter wordt overschreden en/of de bestemmingsgrens met niet meer dan 1,0 meter wordt 

overschreden.  

HOOFDSTUK 2 BESTEMMINGSREGELS 

Artikel 3 Gemengd 
3.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. maatschappelijke voorzieningen, niet zijnde geluidsgevoelige objecten; 

b. kantoren; 

c. bedrijven, uitsluitend zoals genoemd onder categorie A in de bij deze regels behorende bijlage Staat van 

bedrijfsactiviteiten;  

d. cultuur en ontspanning: (sociaal)culturele voorzieningen, waaronder een museum;  

e. dienstverlenend bedrijf en/of dienstverlenende instelling; 

f. horeca van categorie 1, 2 en 3; 

g. verblijfsgebied;  

op de verdieping tevens voor: 

h. wonen; 

i. aan-huis-gebonden beroepen. 

3.2 Bouwregels 
3.2.1 Algemeen 

Ten behoeve van het toegestane gebruik zijn op en onder deze gronden toegelaten: 

a. gebouwen; 

b. aan- en uitbouwen en bijgebouwen; 

c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

3.2.2 Gebouwen 

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels: 

a. gebouwen zijn uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak; 

b. ten aanzien van de bouwhoogte geldt de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)'. 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1/r_NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1.html#_3_Gemengd
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1/b_NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1_rb1.pdf
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1/b_NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1_rb1.pdf
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1/b_NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1_rb1.pdf
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3.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

a. voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde geldt een maximum bouwhoogte van 2 meter. 

3.3 Specifieke gebruiksregels 

Ten behoeve van het toegestane gebruik gelden de volgende regels:  

a. het maximum aantal woningen bedraagt 10; 

b. detailhandel is uitgesloten, met uitzondering van ondergeschikte detailhandel; 

c. horeca van categorie 1, 2 en 3 is niet toegestaan op de verdieping; 

d. de begane grond mag voor maximaal 50% van het bvo worden gebruikt ten behoeve van horeca(bedrijven) 

van de categorie 1, 2 en 3; 

e. voor parkeren geldt dat bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor bouwen voldoende 

parkeergelegenheid moet worden gerealiseerd, waarbij voldoende betekent dat wordt voldaan aan de 

normen in de beleidsregels die zijn neergelegd in de gemeentelijke parkeernota 'Nota Parkeernormen Den 

Helder'. Indien deze beleidsregel gedurende de planperiode bij besluit (gelet op artikel 1:3, vierde lid, van 

de Awb) worden gewijzigd, dient rekening te worden gehouden met de wijziging. 

Artikel 4 Maatschappelijk 
4.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. (sociaal)culturele voorzieningen, waaronder een museum, ter plaatse van de aanduiding 'cultuur en 

ontspanning'; 

b. een nutsbedrijf, waaronder begrepen een kantoor ten behoeve van een nutsbedrijf; ter plaatse van de 

aanduiding 'nutsbedrijf'; 

c. fietsenstalling; 

alsmede 

d. nutsvoorzieningen; 

e. parkeren; 

f. verblijfsgebied; 

g. verkeersareaal. 

4.2 Bouwregels 
4.2.1 Algemeen 

Ten behoeve van het toegestane gebruik zijn op en onder deze gronden toegelaten: 

a. gebouwen; 

b. aan- en uitbouwen en bijgebouwen; 

c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1/r_NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1.html#_1.46_ondergeschiktedetailhandel
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1/r_NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1.html#_4_Maatschappelijk
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4.2.2 Gebouwen 

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels: 

a. gebouwen zijn uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak; 

b. ten aanzien van de goot- en bouwhoogte geldt de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum 

bouwhoogte (m)'.  

4.2.3 Rijksmonument 

Daar waar een bouwwerk is voorzien van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - rijksmonument', is het 

bepaalde in artikel 11 maatgevend boven het gestelde in artikel 4.2.2. 
4.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

a. voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde geldt een maximum bouwhoogte van 2 meter; 

b. in afwijking van het bepaalde onder a geldt voor masten een maximum bouwhoogte van 10 meter. 

4.3 Specifieke gebruiksregels 

Voor parkeren geldt dat bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor bouwen voldoende parkeergelegenheid 

moet worden gerealiseerd, waarbij voldoende betekent dat wordt voldaan aan de normen in de beleidsregels die zijn 

neergelegd in een gemeentelijke parkeernota 'Nota Bouwen en Parkeren'. Indien deze beleidsregel gedurende de 

planperiode bij besluit (gelet op artikel 1:3, vierde lid, van de Awb) worden gewijzigd, dient rekening te worden 

gehouden met de wijziging. 

 

Artikel 5 Verkeer 
5.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wegen, straten en paden; 

b. voet- en rijwielpaden; 

c. waarbij wordt gestreefd naar een inrichting hoofdzakelijk gericht op de afwikkeling van het doorgaande 

verkeer; 

met daaraan ondergeschikt: 

d. groenvoorzieningen; 

e. nutsvoorzieningen; 

f. parkeervoorzieningen; 

g. sloten en bermen; 

h. water; 

met de daarbij behorende: 

i. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder bruggen, viaducten, dammen en/of duikers. 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1/r_NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1.html#_11_Algemenebouwregels
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1/r_NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1.html#_4.2.2_Gebouwen
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1/r_NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1.html#_5_Verkeer
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5.2 Bouwregels 
5.2.1 Algemeen 

Ten behoeve van het toegestane gebruik zijn op en onder deze gronden alleen bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

toegelaten. 
5.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels: 

a. de bouwhoogte van palen en masten mag niet meer dan 9,00 m bedragen; 

b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan rechtstreeks ten behoeve van 

de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, mag niet meer dan 3,00 m bedragen. 

5.3 Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van: 

a. de verkeersveiligheid; 

b. de sociale veiligheid; 

c. de milieusituatie; 

d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; 

e. de situering en de omvang van parkeervoorzieningen.  

Artikel 6 Verkeer - Verblijfsgebied 
6.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wegen, straten en paden; 

b. sloten en bermen; 

c. groenvoorzieningen; 

d. parkeervoorzieningen; 

e. terrassen; 

f. het tegengaan van een te hoge geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten vanwege een 

industrieterrein, ter plaatse van de aanduiding ‘geluidzone - industrie’; 

met daaraan ondergeschikt: 

g. nutsvoorzieningen; 

h. speelvoorzieningen; 

met de daarbij behorende: 

i. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder bruggen en duikers. 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1/r_NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1.html#_6_Verkeer-Verblijfsgebied
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6.2 Bouwregels 
6.2.1 Algemeen 

Ten behoeve van het toegestane gebruik zijn op en onder deze gronden toegelaten: 

a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

6.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

a. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:  

1. de bouwhoogte van palen en masten mag niet meer dan 9 meter bedragen; 

2. de bouwhoogte van speelobjecten en speelwerktuigen mag niet meer dan 6 meter bedragen; 

3. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan rechtstreeks ten 

behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, mag niet meer dan 4 meter 

bedragen. 

6.3 Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van: 

a. de verkeersveiligheid; 

b. de sociale veiligheid; 

c. de milieusituatie; 

d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; 

e. de situering en de omvang van parkeervoorzieningen.  

Artikel 7 Waarde - Archeologie 
7.1 Bestemmingsomschrijving 

De gronden met de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie' zijn mede bestemd voor de bescherming en de 

veiligstelling van archeologische waarden.  

7.2 Voorrangsregeling 

De dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie' is primair ten opzichte van de overige aan deze gronden toegekende 

primaire bestemmingen.  

7.3 Bouwregels 
7.3.1 Omgevingsvergunning voor het bouwen 

Voor het bouwen overeenkomstig de regels voor de andere op deze gronden voorkomende bestemmingen dient de 

aanvrager van een omgevingsvergunning, voor bouwwerken ter plaatse van de in 7.1 genoemde gronden met een 

oppervlakte van 50 m2 of meer en dieper dan 0,35 meter, een rapport te overleggen waarin de archeologische 

waarden van de gronden die blijkens de aanvraag zullen worden verstoord, naar oordeel van burgemeester en 

wethouders in voldoende mate zijn vastgesteld. 
7.3.2 Voorwaarden 

Indien uit het in 7.3.1 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het verlenen van 

de omgevingsvergunning zullen of kunnen worden verstoord, kunnen burgemeester en wethouders één of meerdere 

van de volgende voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning: 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1/r_NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1.html#_7_Waarde-Archeologie
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1/r_NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1.html#_7_Waarde-Archeologie
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1/r_NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1.html#_7.1_Bestemmingsomschrijving
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1/r_NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1.html#_7.3.1_Omgevingsvergunningvoorhetbouwen
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a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem 

kunnen worden behouden; 

b. de verplichting tot het doen van opgravingen, of 

c. de verplichting de uitvoering van de werken of werkzaamheden te laten begeleiden door een deskundige op 

het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door burgemeester en wethouders bij 

de vergunning te stellen kwalificaties. 

7.3.3 Bouwverbod 

Indien uit het in lid 7.3.1 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden voor het verlenen 

van de omgevingsvergunning zullen worden verstoord zonder dat het mogelijk is om deze door de in 

lid 7.3.2 genoemde voorwaarden veilig te stellen, dan wordt de omgevingsvergunning geweigerd. 

7.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 
7.4.1 Omgevingsvergunningsplicht 

Het is verboden op de in lid 7.1 bedoelde gronden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van 

burgemeester en wethouders (omgevingsvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of 

werkzaamheden uit te voeren met een oppervlakte van 50 m2 of meer en dieper dan 0,35 meter: 

a. het ophogen, egaliseren en ontginnen van gronden; 

b. het verlagen van de bodem of afgraven van gronden waarvoor geen ontgrondingsvergunning is vereist; 

c. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe ook gerekend wordt woelen, mengen, diepploegen, 

egaliseren, aanleggen van drainage en ontginnen; 

d. verlagen van het waterpeil; 

e. het aanleggen van oeverbeschoeiingen; 

f. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatie-, of andere leidingen en de 

daarmee verband houdende constructies; 

g. het aanbrengen van diepwortelende beplanting; 

h. het graven, verbreden en dempen van sloten, vijvers en andere wateren; 

i. alle overige werkzaamheden die de archeologische waarden in het terrein kunnen aantasten en die niet 

worden gerekend tot het normale gebruik van het terrein.  

7.4.2 Uitzonderingen omgevingsvergunningsplicht 

Het bepaalde onder 7.4.1 is niet van toepassing: 

a. op normale onderhoudswerkzaamheden gericht op en noodzakelijk voor de instandhouding van het 

onderhavige plangebied; 

b. op andere werken en/of werkzaamheden die uit een oogpunt van bescherming van de archeologische 

waarde van niet ingrijpende betekenis zijn; 

c. indien uit archeologisch onderzoek is komen vast te staan dat er geen sprake is van te beschermen 

archeologische waarden. 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1/r_NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1.html#_7.3.1_Omgevingsvergunningvoorhetbouwen
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1/r_NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1.html#_7.3.2_Voorwaarden
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1/r_NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1.html#_7.1_Bestemmingsomschrijving
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1/r_NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1.html#_7.4.1_Omgevingsvergunningsplicht
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7.4.3 Randvoorwaarde omgevingsvergunning 

a. Het bepaalde onder 7.4.1 is slechts toelaatbaar, indien is gebleken dat de in dat lid genoemde werken of 

werkzaamheden dan wel de directe of indirecte gevolgen van deze werken en werkzaamheden niet zullen 

leiden tot een verstoring van het archeologisch materiaal; 

b. Voor zover de onder 7.4.1 genoemde werken of werkzaamheden dan wel de directe of indirecte gevolgen 

daarvan kunnen leiden tot een verstoring van archeologisch materiaal, kan de vergunning worden verleend 

indien aan de vergunning de volgende voorschriften worden verbonden:  

1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de 

bodem kunnen worden behouden; 

2. de verplichting tot het doen van opgravingen, of 

3. de verplichting de uitvoering van de werken of werkzaamheden te laten begeleiden door een 

deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door 

burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties. 

c. In het belang van de bescherming van de archeologische betekenis van de gronden dient de aanvrager van 

een aanlegvergunning een rapport te overleggen waarin de archeologische waarde van het terrein, dat 

blijkens de aanvraag kan worden verstoord, naar het oordeel van burgemeester en wethouders in 

voldoende mate is vastgesteld; 

d. Burgemeester en wethouders verlenen uitsluitend vergunning zoals bedoeld onder 7.4.1 na schriftelijk 

advies van de deskundige inzake archeologie. 

7.4.4 Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen in de zin dat de plankaart wordt gewijzigd door een 

of meerdere bestemmingsvlakken met de dubbelbestemming "Waarde - archeologie" van de verbeelding te 

verwijderen, indien: 

a. uit nader onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen archeologische waarden aanwezig zijn; 

b. het niet meer noodzakelijk wordt geacht dat het bestemmingsplan voorziet in bescherming van deze 

waarden.  

 

HOOFDSTUK 3 ALGEMENE REGELS 

Artikel 8 Anti-dubbeltelregel 

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of 

alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing. 

Artikel 9 Algemene gebruiksregels 
9.1 Verbodsregel 

Tot een gebruik strijdig met de gegeven bestemmingen wordt in ieder geval gerekend: 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1/r_NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1.html#_7.4.1_Omgevingsvergunningsplicht
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1/r_NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1.html#_7.4.1_Omgevingsvergunningsplicht
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1/r_NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1.html#_7.4.1_Omgevingsvergunningsplicht
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a. de in Hoofdstuk 2 bedoelde gronden en bouwwerken te gebruiken en/of te doen en/of laten gebruiken 

en/of in gebruik te geven op een wijze of doel strijdig met de aan de grond gegeven bestemming, zoals die 

nader is aangeduid in de bestemmingsomschrijving en/of specifieke gebruiksregels; 

b. het gebruik van de gronden voor opslag van (aan de oorspronkelijk verkeer onttrokken) voer-, vaar- of 

vliegtuigen, anders dan in het kader van de bedrijfsvoering; 

c. het gebruik van de gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en bouwmaterialen, grond, bodemspecie 

en puin en het storten van vuil, anders dan in het kader van de bedrijfsvoering; 

d. het opslaan of storten van al dan niet afgedankte voorwerpen, stoffen of producten, buiten erven van 

gebouwen, behoudens voor zover dat noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gericht beheer 

van de gronden; 

e. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een thuisprostitutie, raamprostitutie en 

seksinrichting 

f. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen; 

g. het gebruik van gebouwen ten behoeve van verblijfsrecreatie anders dan in de bestemming is bepaald; 

h. het gebruik als staan- of ligplaats voor onderkomens; 

i. het gebruik van de gronden en bouwwerken strijdig met de specifieke gebruiksregels omtrent het realiseren 

van voldoende parkeergelegenheid, met uitzondering van het gebruik welke aanwezig was ten tijde van de 

tervisielegging van het ontwerp bestemmingsplan met inachtneming dat dit gebruik niet in strijd was met 

het voorheen geldende bestemmingsplan daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan. 

Artikel 10 Algemene afwijkingsregels 
10.1 Afwijkingsbevoegdheid 

Mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het straat- en bebouwingsbeeld, de verkeersveiligheid, de sociale 

veiligheid, de milieusituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, kan met een 

omgevingsvergunning worden afgeweken van: 

a. de bij recht in de regels en op de verbeelding gegeven maten, afmetingen, percentages, tot niet meer dan 

10% van die maten, afmetingen en percentages; 

b. de regels in die zin dat het beloop of het profiel van wegen of de aansluiting van wegen onderling in geringe 

mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of -intensiteit daartoe aanleiding geeft; 

c. de bestemmingsplanbepalingen ten aanzien van de parkeernormen, zoals genoemd in artikel 3.3 en 

artikel 4.3, mits: 

1. het voldoen aan die regel door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit; of 

2. voor zover op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingruimte, dan wel laad- of losruimte wordt voorzien; 

d. de regels ten aanzien van de bouwgrenzen in die zin dat bouwgrenzen worden overschreden, indien een 

meetverschil daartoe aanleiding geeft; 

e. de regels ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, in die zin dat de 

grootte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt vergroot tot niet meer dan 10,00 m; 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1/r_NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1.html#_2_Bestemmingsregels
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1/r_NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1.html#_3.3_Specifiekegebruiksregels
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1/r_NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1.html#_4.3_Specifiekegebruiksregels
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f. de regels ten aanzien van de maximum bouwhoogte van gebouwen in die zin dat de bouwhoogte van 

gebouwen ten behoeve van plaatselijke verhogingen, zoals schoorstenen, installaties, luchtkokers, liftkokers, 

licht 

g. pen en architectonische verbijzonderingen wordt vergroot met niet meer dan 7,00 m; 

h. het bepaalde ten aanzien van het bouwen van gebouwen binnen het bouw- c.q. het bestemmingsvlak in die 

zin dat de grenzen van het bouw- c.q. het bestemmingsvlak naar de buitenzijde worden overschreden door: 

1. plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen en schoorstenen; 

2. gevel- en kroonlijsten en overstekende daken; 

mits de bouwgrens met niet meer dan 0,50 m overschrijdend; 

1. balkons, mits: 

▪ de bouwgrens met niet meer dan 1,00 m overschrijdend; 

▪ de breedte niet meer dan tweederde van de voorgevelbreedte bedraagt; 

2. erkers, mits: 

▪ de bouwgrens met niet meer dan 0,60 m overschrijdend; 

▪ de breedte niet meer dan tweederde van de voorgevelbreedte bedraagt; 

3. luifels, mits: 

▪ de bouwgrens met niet meer dan 3,00 m overschrijdend. 

10.2 Beperking afwijkingsbevoegdheid 

Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 10.1 kan niet worden verleend indien enig aangrenzend terrein of 

aangrenzende bebouwing in een toestand wordt gebracht, die strijdig is met het plan en/of indien op enig 

aangrenzend terrein de verwerkelijking van het plan wordt belemmerd en dit niet door het stellen van voorwaarden 

aan de ontheffing kan worden voorkomen.  

10.3 Voorwaarde afwijkingsbevoegdheid 

Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 10.1 kan alleen worden verleend indien sprake is van een algemeen 

belang of wanneer sprake is van een verbetering van het straat- en bebouwingsbeeld.  

Artikel 11 Algemene bouwregels 

Met betrekking tot het (ver- en her)bouwen van bouwwerken, die op de verbeelding zijn aangeduid als 'specifieke 

vorm van waarde - rijksmonument', geldt dat de op het tijdstip van het in ontwerp ter visie leggen van dit plan 

bestaande maatvoering niet mag worden gewijzigd, tenzij het bevoegd gezag ingevolge het bepaalde in de Wabo 

een omgevingsvergunning tot wijziging, afbraak of verwijdering heeft verleend. Alvorens een omgevingsvergunning 

te verlenen, wint het bevoegd gezag advies in bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voor Rijksmonumenten. 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1/r_NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1.html#_10.1_Afwijkingsbevoegdheid
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1/r_NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-ONT1.html#_10.1_Afwijkingsbevoegdheid
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HOOFDSTUK 4 OVERGANGS- EN SLOTREGELS 

Artikel 12 Overgangsrecht 
12.1 Overgangsrecht bouwwerken 

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering 

is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het 

plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot, 

1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 

2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de 

aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de 

dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan. 

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde onder a een omgevingsvergunning verlenen 

voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%. 

c. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 

inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor 

geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

12.2 Overgangsrecht gebruik 

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. 

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld onder a, te veranderen of te laten 

veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard 

en omvang wordt verkleind. 

c. Indien het gebruik, bedoeld onder a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode 

langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten 

hervatten. 

d. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen 

geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan. 

Artikel 13 Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als: 

Regels van het bestemmingsplan Postkantoor 2017.  
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7 .  R A N D V O O R W A A R D E N  



¥ 
 

 

Randvoorwaarden herontwikkeling postkantoor  
t.b.v. marktverkenning 
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Achtergrond 

Het postkantoor aan de Middenweg in Den Helder is een karakteristiek gebouw op een prominente 
plek. Het is ontworpen in 1964 en gebouwd in 1967 volgens het Wederopbouwplan voor Den Helder 
zoals na de oorlog opgesteld door Wieger Bruin. Het station was eind jaren ’50 naar het zuiden 
teruggelegd om de oostelijke en westelijke delen van Den Helder beter met elkaar te verbinden. 
Vanuit het station werd de Beatrixstraat als een doorbraak naar de Rijkswerf aangelegd om ook deze 
beter bij de stad te kunnen betrekken. Het verving het oude postkantoor bij de Postbrug en deed met 
zijn omvang en uitstraling recht aan de ambities van de wederopbouw in de groeiende marinestad. 
Het gebouw is ontworpen door Jo Kruger uit Voorburg. Het gebouw is door zijn sprekende 
gevelgeleding en expressief vormgegeven dakrand een voorbeeld van een modern gebouw dat in 
reactie op het in die tijd heersende strenge functionalisme een eigenzinnige uitstraling heeft.  
 
In verschillende rapportages wordt het gebouw omschreven als een zorgvuldig vormgegeven gebouw 
dat de moeite van het behouden waard is. (Van Breugel, 2012; Kruidenier, 2008; Dröge, 2004) Het 
gebouw is door de Rijksdienst voor Monumentenzorg opgenomen in een preselectie van typerende 
postkantoren uit de wederopbouwperiode (de Korte, 2005), maar is niet benoemd als rijksmonument.  
 
In de discussie over het stationsgebied met de plannen voor het nieuwe stadhuis zijn verschillende 
opties met en zonder behoud van het postkantoor overwogen. De keuze die indertijd is gemaakt voor 
sloop, waarvoor ook een vergunning is verleend, was niet zozeer ingegeven door de wens het 
gebouw te verwijderen als door het grotere belang van een representatief nieuw stadhuis op de 
stationslocatie. 
 
Het huidige gebruik, het Rob Scholte Museum, is ontstaan als tijdelijke invulling. De gemeente Den 
Helder heeft in 2016 het voornemen uitgesproken om het voormalig postkantoor openbaar te 
verkopen middels een tenderverkoop. Alvorens gestart wordt met de tenderverkoop, wordt eerst een 
marktverkenning gestart om de tender aan te laten sluiten bij de marktbehoefte. Dit document bevat 
een opsomming van inhoudelijke en procesmatige randvoorwaarden ten aanzien van de 
marktverkenning, om vooraf duidelijkheid te verschaffen over de kansen en (on)mogelijkheden.  
 
                                  Impressie Station-Postkantoor-Watertoren 

 
 

1. Ligging 

Het gebouw staat aan de Middenweg, tussen het station en de Vijfsprong. Doordat het station als laag 
gebouw niet goed in staat is ruimtelijk de verbinding tussen het Stadshart en de westelijke buurten te 
begeleiden speelt het hogere postkantoor hierin  een belangrijke rol. Het gebouw staat niet helemaal 
parallel aan de richting van de Beatrixstraat en het Stadspark, maar licht gedraaid in lijn met de 
richting van het station. Dit benadrukt de ruimtelijke samenhang tussen station en postkantoor en 
vormt samen met de alzijdige watertoren aan de overkant een herkenbaar ensemble aan de entree 
van het Stadshart. 



De plint van het hoofdgebouw aan de Middenweg is grotendeels gesloten. In de toekomst is  het, 
afhankelijk van de invulling, wenselijk deze gevel meer te openen voor een bijdrage aan de sfeer op 
straat en de sociale veiligheid. De zuidelijke vleugel van het gebouw heeft een grote glazen gevel en 
ligt recht tegenover de zijkant van het station. Deze vleugel leent zich dan ook voor een invulling met 
een uitstraling naar buiten, zoals te zien is aan het huidige museum. Binnenkort zal het gebouw beter 
tot zijn recht komen door de herinrichting van het stationsgebied naar ontwerp van West 8. Daarbij zal 
de dominantie van het autoverkeer in de beleving plaats maken voor meer verblijfskwaliteit en groen. 
Het postkantoor wordt dan onderdeel van de “huiskamer van de stad”.  
 

Impressie herinrichting Stationsvoorplein 

 
 
2. Functie 

Het postkantoor is een sprekend gebouw met een open structuur en hoge ruimtes. Het is niet een 
standaard compact kantoorgebouw. Dit brengt met zich mee dat er rekening gehouden dient te 
worden met de kenmerkende gebouwstructuur.  
De locatie naast het station is zeer centraal. Het compacte winkelhart en de verbindingen naar 
Rijkswerf Willemsoord bevinden zich aan de andere zijde van het station. Een overschot aan 
vierkante meters detailhandel zorgt daar voor leegstand. Dit betekent dat detailhandel in het 
postkantoor niet gewenst is. De locatie vraagt om een representatieve aanvullende functie op het 
Stadshart. In het belang van het behoud van het markante gebouw biedt het toekomstige 
bestemmingsplan een ruime bestemming. Voor de begane grond, vooral voor de zuidelijke vleugel is 
een openbare functie wenselijk. Behalve aan cultuur kan gedacht worden aan dienstverlening of aan 
een bijzondere vorm van horeca. Voor de bovenverdieping kan worden gedacht aan tijdelijk of 
permanent wonen in grote lofts. Ook een invulling met kantoor of andere lichte bedrijvigheid, 
bijvoorbeeld in de vorm van startups is denkbaar. 
 
3. Gebouw 

Gezien de betekenis en de waardering zoals uit de hiervoor genoemde onderzoeken naar voren komt 
moet herbestemming van het bestaande gebouw het uitgangspunt zijn. Daarbij is het de bedoeling dat 
het gebouw wordt opgeknapt, zoveel mogelijk volgens de oorspronkelijke opzet. Uiteraard is het in het 
belang van het herbestemmen van het postkantoor mogelijk om op een respectvolle manier het 
gebouw aan te passen of aan te vullen qua volume. Deze aanpassingen of aanvullingen zijn 
ondergeschikt aan het hoofdgebouw. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de beperkte 
ruimte in de herinrichting van het Stationsvoorplein aan de voorzijde en de nabijheid van bestaande 
woningen aan de achterzijde. Eventuele aanpassingen worden ter beoordeling voorgelegd aan de 
supervisor voor het stadshart en aan de gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. 
Een wenselijke aanpassing is het vergroten van de openheid van het hoofdgebouw aan de noordzijde 
op een manier die past bij de bestaande indeling, materiaal en kleur. 
 
 
 
 



4. Verkeer/ parkeersituatie 

Op de Boerhaavestraat is een klein openbaar parkeerterrein aangelegd met ca. 20 parkeervakken. De 
vakken waren hoofdzakelijk voor het parkeren van bezoekers van het postkantoor. Daarnaast 
fungeerde het terreintje ook als Kiss & Ride voor het station. Het parkeren was gereguleerd door 
middel van betaald parkeren. Personeel van het postkantoor kon parkeren op eigen terrein dat was 
afgesloten met een hek. 
 
Bij de herinrichting van de Boerhaavestraat zal naar verwachting dan ook het parkeerterreintje worden 
opgeheven en zal de straat worden teruggebracht met een beperkt aantal langs-parkeervakken voor 
de buurt. Daarmee heeft de straat zijn functie als woonstraat weer terug. Dit betekent dat bij 
ontwikkeling van het postkantoor het parkeren van de functies die men in het postkantoor wil vestigen 
moet worden gerealiseerd op eigen terrein, zoals in rood aangegeven op onderstaande foto. 
Afhankelijk van de functie dient bepaald te worden of en hoe de parkeervraag opgelost kan worden.  
 

 
 
De gemeente heeft nog een stuk grond in eigendom (braak) dat in blauw is aangegeven. Het is 
denkbaar dat medewerking wordt verleend om een eventueel parkeerbehoefte op te lossen op deze 
locatie. Uitdaging ligt in de bereikbaarheid. Tussen beide locaties ligt nog een terrein met gebouw van 
de KPN en de monumentale bunker.  



5. Proces(voorwaarden) 
Hoewel het woord marktverkenning mogelijk gelinkt wordt aan de aanbestedingsvorm 
‘marktconsultatie’ is hier geen sprake van. Nadrukkelijk betreft het een vrijblijvende marktverkenning 
waarin de wensen en behoeften van de markt worden afgetast. De marktverkenning heeft drie doelen: 

- Het wekken van interesse bij de spelers in de markt en tevens het inschatten van het 
marktpotentieel;  

- Bespreken van mogelijke functionele invullingen; 
- Bepalen en mogelijk oplossen van mogelijke proces- of gebouwspecifieke kenmerken;  

 
De volgende systematiek wordt gehanteerd tijdens de marktverkenning: 
 
Fase 0 Netwerkverkenning 

Via het gemeentelijk netwerk wordt een selectie gemaakt van marktpartijen die mogelijk interesse in 
het object kennen én representatief zijn voor de markt. In feite wordt gebruik gemaakt van een 
onderhandse methodiek.  
 
Fase 1 Uitnodiging 
Er worden in totaal ca. vijf partijen gesproken bestaande uit makelaars, project- en 
conceptontwikkelaars, aannemers op zowel lokaal, regionaal als nationaal niveau van kleinere en 
grotere omvang. Elk van de partijen wordt door de gemeente benaderd in december 2016. Indien er 
een basis is, dan wordt een individueel gesprek ingepland met twee gemeentelijke adviseurs. Het 
gesprek heeft niet de intentie om een plan tot in detail door te spreken, maar vooral om samen na te 
denken over een mogelijke invulling. De marktpartij ontvangt de volgende documenten voorafgaand 
aan het gesprek: 

a. Aangezicht foto’s; 
b. Bouwtekeningen; 
c. Asbestrapportage (type A); 

 
Fase 2 Inventarisatie 
De gesprekken vinden plaats in januari 2017. Hoewel gewenst, is het niet perse noodzakelijk dat de 
partijen daadwerkelijk bereid zijn om het object te kopen. In het gesprek komen onder andere de 
volgende zaken aan de orde: 

- Welke mogelijkheden ziet de partij met het object? Welke kansen liggen er? Welke 
bedreigingen? 

- Welke obstakels of belemmeringen worden verwacht? Gebouw specifiek, maar ook qua 
proces.  

- Welke overige randvoorwaarden spelen een rol? 
- Is de partij daadwerkelijk geïnteresseerd om bij een tender mee te bieden? Of kent de partij 

uit zijn of haar eigen netwerk potentiele kandidaten?  
 
Voorafgaand aan deze vragen wordt eerst gestart door een introductie van de gemeente Den Helder 
met daarin in ieder geval een mondelinge beschrijving van de opleverstatus (evt. gebruikers), 
planologische randvoorwaarden en het verkoopproces.  

 
Fase 3 Analyse en rapportage 
Naar aanleiding van de gesprekken wordt een rapportage geschreven met daarin op hoofdlijnen de 
uitkomsten van de marktverkenning. Dit document maakt onderdeel uit van de toekomstige 
verkoopprocedure. Alle deelnemende partijen ontvangen een exemplaar van deze rapportage in 
februari 2016.  



Tijdschema 
 

FASE UITERSTE DATUM 
Fase 0 Netwerkverkenning December 2016 
Fase 1 Uitnodiging December 2016 
Fase 2 Inventarisatie Januari 2017 
Fase 3 Analyse en rapportage Februari 2017 
 
Contactgegevens 

Gedurende de marktverkenning verloopt alle communicatie met onderstaande contactpersoon 
 
Gemeente Den Helder 
Afdeling Ruimte & Economie 
Team Vastgoedontwikkeling 
J. Westrik  
(0223) 67 8896 
 
Kostenvergoeding 

Deelname aan onderhavige marktverkenning geschiedt voor eigen rekening. De gemeente Den 
Helder vergoedt geen enkele kosten die gemaakt worden in verband met deelname aan de 
marktverkenning.  
 
Disclaimer 

De marktverkenning kent een vrijblijvend karakter. Deelname aan de marktverkenning leidt niet tot 
een bevoordeelde positie tijdens de openbare tenderverkoop in de toekomst. Verder behoudt de 
gemeente Den Helder zich het recht om de planning te wijzigen en/of de marktverkenning tijdelijk of 
definitief te staken. Naar aanleiding van de marktverkenning kan de gemeente besluiten om af te zien 
van een (openbare) verkoop. De verstrekte achtergrondinformatie (bouwtekeningen, 
asbestrapportage) zijn voor eigen gebruik en mogen niet verstrekt worden aan derden.  
 
Vertrouwelijkheid 

In de rapportage worden geen (bedrijfs)namen opgenomen. Bedrijfsspecifieke gegevens en/of andere 
gevoelige informatie wordt niet openbaar. Wel wordt er op hoofdlijnen gerapporteerd wat uit de 
gesprekken is gekomen.  
 
Waarom is het interessant om mee te doen in de marktverkenning? 

- Het biedt een mogelijkheid om kennis te maken met de gemeente Den Helder, die een 
vastgoedportefeuille bezit van meer dan 100 objecten. 

- Het biedt de kans om eventuele zorgen (inhoudelijk en procesmatig) en/of opmerkingen te 
plaatsen die meegenomen kunnen worden in de toekomstige tenderverkoop. Zodat de 
tenderverkoop aansluit bij de wensen van de markt.  

- Eventuele aanvullende functies of opties kunnen in het ontwerpbestemmingsplan 
meegenomen worden, zodat er in de toekomst geen planologische hobbels genomen hoeven 
worden.  



Bronnen: 

• A. van Breugel: De Wederopbouw van Den Helder 1945 – 1970, 2012 
• M. Kruidenier: Postgebouw, Middenweg 172-174, Den Helder Cultuurhistorische 

waardestelling, 2008 
• Dröge, Bureau voor bouwhistorie, Bouwhistorische verkenning. Postcomplex. Middenweg 

172-174. Den Helder, Leiden, mei 2004 
• M. de Korte: Postkantoren: categoriaal onderzoek wederopbouw 1940-1965 Rijksdienst voor 

Monumentenzorg, 2005 
 



BIJLAGE 1 
Adres:     Middenweg 172-174 
Bouwjaar:   1965; architect J. Krüger. (oplevering 1967;  laatste verbouw: 1986)  
Perceeloppervlak:   2.435 m2 

Vloeroppervlak:    3581 m2, waarvan 966 m2 kelder 
Huidig gebruik:  4 Ateliers 
Soort contract nu:  Bruikleen contracten  
Bestemmingsplan:  Maatschappelijke Doeleinden. Huidige bestemmingsplan is uit 2001; 

wordt herzien: er komt een nieuw bestemmingsplan gebaseerd op 
deze visie én de marktverkenning. 

Status:  Geen monument, wel van cultuur historische waarde (zie o.a. rapport 
Postgebouw – Nijmegen 2008 en Rapport Anita van Breugel – 
Alkmaar 2012)     

Jaarlijkse exploitatiekosten:   

 

Gas, water en elektra:  € 70.000 (schatting)  
OZB (jaar):    € 6.147 euro 
Verzekering (jaar):   ca. € 6.000 euro (huidig);  
Waterschapslasten:  € 400 per jaar 
Overige heffingen:   P.M.  
 
 



BIJLAGE 2 BOUWTEKENINGEN 
 
Bouwtekeningen zijn separaat toegevoegd.  
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Voor het voormalige postkantoor te 

Den Helder wordt een transformatie 

plaats vinden naar bijvoorbeeld wo-

ningen. Hiervoor zijn aanpassingen 

van het gebouw noodzakelijk. Aan-

bouw en opbouw wordt niet uitgeslo-

ten. Onderdeel van de voorbereiding 

is een onderzoek naar de effecten op 

beschermde natuurwaarden.  Onder-

zocht is of er beschermde soorten ver-

wacht worden.

De aanwezigheid van vleermuizen en 

gierzwaluw in de gebouwen is niet 

uit te sluiten. Er is een kleine kans op 

aanwezigheid van de huismus. Als er 

effecten ontstaan op vleermuizen en 

vogels door de werkzaamheden, dan 

is een ontheffing van de Natuurbe-

schermingswet noodzakelijk. Voor die 

ontheffing moet bepaald worden of er 

daadwerkelijk vleermuizen  en broed-

vogels aanwezig zijn en wat het effect 

is. Zo nodig is mitigatie van de effecten 

verplicht.

Een effect op de natura 2000 gebieden 

en Natuurnetwerk Nederland wordt, 

door de aard en de omvang van de ge-

plande ontwikkelingen, niet verwacht. 

Een melding van de PAS is mogelijk 

noodzakelijk.

Voor het voormalige postkantoor en aanliggende panden aan de Middenweg 

en Boerhavestraat te Den Helder wordt verkoop door de gemeente voorbe-

reid. Na verkoop zal een transformatie plaats vinden naar bijvoorbeeld wo-

ningen. Hiervoor zijn aanpassingen van het gebouw noodzakelijk. Aanbouw 

en opbouw wordt niet uitgesloten. Momenteel is in een deel van het pand 

een particulier museum gevestigd. Onderdeel van de voorbereiding is een 

onderzoek naar de effecten op beschermde natuurwaarden.  

Het onderzoek is uitgevoerd als een quick scan ecologie. Voor zo`n onderzoek 

wordt door een ecoloog beoordeeld of er een kans is op aanwezigheid van 

beschermde soorten. Daarbij wordt gelet op de structuur van de omgeving, 

aanwezige habitats en landschapselementen. Gezocht wordt naar sporen 

van beschermde soorten. Een quick scan is tevens bedoeld als afbakening 

van eventueel afdoend onderzoek. Per 1 januari 2017 vervalt de Flora en 

faunawet en de Natuurbeschermingswet, deze worden opgenomen in de Wet 

natuurbescherming. In d analyse wordt hier verder op ingegaan. Op basis 

van een quick scan kan worden beoordeeld of een ontheffing of een vergun-

ning van de Wet natuurbescherming en of een wijziging van de provinciale 

verordening (waarschijnlijk) noodzakelijk is. Echter voor het aanvragen van 

een ontheffing c.q. vergunning is een meer nauwkeurig onderzoek - het af-

doende onderzoek - noodzakelijk.

Om een goed oordeel te kunnen geven is op 31 oktober 2016 door een eco-

loog een bezoek gebracht aan het terrein en is onderzocht wat de potentieel 

aanwezige natuurwaarden zijn. In de voorliggende notitie worden de resul-

taten van het oriënterend onderzoek besproken.
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De panden staan aan de Middenweg hoek Boerhavestraat. Het NS-station staan aan de 

overzijde van de Boerhavestraat. Ten westen van de panden is een kantoor gevestigd en 

aan de zuidzijde staan woningen en is een parkeerplaats aanwezig. De Middenweg is 

een brede doorgaande weg. Op het binnenplein van de panden staan enkele bomen en 

struiken en er staat een betonnen bunker. Het terrein is verder vrijwel volledig bebouwd 

of verhard. Er zijn geen belangrijke groenstructuren in de directe omgeving. 

De beschermde natuurgebieden (Natura 2000 en het Natuurnetwerk Nederland) liggen 

allemaal op grote afstand voornamelijk buiten de bebouwde kom. Het Natura 2000 ge-

bied Waddenzee ligt op 850 meter ten noorden en de duinen liggen op bijna 1.500 meter 

ten zuidwesten van de panden. De dichtstbij liggende beschermde gebieden uit het 

Natuurnetwerk liggen 850 meter ten noorden van de panden. 

Natuurnetwerk Nederland (NNN)
Door nieuwe natuur te ontwikkelen, kunnen natuurgebieden met elkaar worden ver-

bonden. Zo kunnen planten zich over verschillende natuurgebieden verspreiden en 

dieren van het ene naar het andere gebied gaan. Het totaal van al deze gebieden en de 

verbindingen ertussen vormt het Natuurnetwerk van Nederland. Het Natuurnetwerk 

Nederland wordt via de provinciale ruimtelijke verordening beschermd.

Natura 2000 
Via de Natura 2000 zijn gebieden beschermd van internationaal belang. Voor deze 

gebieden zijn doelstellingen geformuleerd voor het behoud van habitats en planten 

en dieren. Deze Natura 2000 gebieden zijn ook beschermd tegen invloeden van buiten, 

zoals stikstofdepositie en grondwaterstromen. Voor functie waardoor de depositie van 

stikstofverbindingen toeneemt is een berekening noodzakelijk van de effecten. Omdat 

nog niet duidelijk is wat de exacte functie wordt zal deze berekening in een later sta-

dium worden uitgevoerd. Vanwege de grote afstand tussen Natura 2000 gebieden en het 

perceel kan een effect van andere oorzaken, zoals geluid, licht of grondwaterstromen, op 

voorhand worden uitgesloten.
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H 03 Waarnemingen: veldgegevens en gegevens uit de literatuur

Om te kunnen beoordelen of er eventueel effecten zijn te verwachten op beschermde 

soorten is het gebied bezocht door een ecoloog. Tijdens het veldbezoek van 31 oktober 

2016 is onderzocht of er in potentie beschermde planten en dieren aanwezig zijn binnen 

het plangebied. Daarvoor is gezocht naar sporen en andere aanwijzingen van planten en 

dieren. Op basis van de aanwezige herkenbare begroeiing en habitats is beoordeeld of er 

leefgebieden aanwezig zijn voor beschermde soorten. Aanvullend is een bureaustudie 

uitgevoerd naar de potentieel voorkomende dieren en planten in de directe omgeving 

van het plangebied. Hierbij is een bronnenonderzoek uitgevoerd waarbij de verschil-

lende relevante en actuele informatiebronnen zijn geraadpleegd. 

Bronnen
Voor het onderzoek zijn de regionale atlassen en enkele digitale bronnen geraadpleegd 

op het voorkomen van beschermde soorten in de omgeving van het plangebied. Binnen 

en langs het perceel zijn geen huismussen bekend. Bij het station zijn enkele waar-

nemingen van de huismus bekend. Onduidelijk is of het broedvogels betreft. Aan de 

oostzijde van het voormalige postkantoor is een gierzwaluw gezien, ook aan de andere 

zijde van het station zijn gierzwaluwen bekend. Op relatief korte afstand zijn langs de 

Middenweg waarnemingen van de gewone dwergvleermuis bekend. In 2011 is vleermui-

zenonderzoek uitgevoerd volgens het vleermuizenprotocol 2011. Hieruit is naar voren 

gekomen dat er toen geen vleermuizen in het pand verbleven. Er is een overvliegende en 

foeragerende gewone dwergvleermuis is aangetroffen nabij het postkantoor. In de ver-

schillende atlassen wordt voor Den Helder wel de verschillende soorten (gewone dwerg-

vleermuis, Laatvlieger, huismus en gierzwaluw) gemeld, maar deze waarnemingen zijn 

niet op perceelsniveau te herleiden. Waarnemingen van andere soorten die op perceels-

niveau zijn terug te brengen zijn niet bekend uit de omgeving. 

Planten
Het perceel is grotendeels bebouwd of verhard. Op het binnenterrein is een smalle 

strook met beplanting aanwezig. Het betreffen voornamelijk cultivars. Plaatselijk is er 

enige tredvegetatie op de binnenplaats. Naast de bunker is de tredvegetatie goed ont-

wikkeld. Het betreft de associatie van vetmuur en zilvermos (Bryo-Saginetum procum-

bentis). Aan de straatzijde is slechts plaatselijk sprake van enige kruiden langs de gevel. 

De tredvegetatie is hier minder goed ontwikkeld. Er zijn geen beschermde inheemse 

beschermde soorten aanwezig of te verwachten.  

Zoogdieren
Vleermuizen zijn de belangrijkste zoogdieren die zijn te verwachten binnen de be-

bouwde kom. Het gebouw is daarom onderzocht op potentiële invliegopeningen. Er zijn 

verschillende openingen in het gebouw die naar een verblijfplaats voor vleermuizen 

kunnen leiden. De bomen op het perceel hebben geen holten die geschikt zijn voor 

vleermuizen. De aanwezigheid van vleermuizen in het gebouw kan niet worden uitge-
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sloten, de kans op vleermuizen in de bomen is erg klein. Een aanvullend onderzoek naar 

vleermuizen is noodzakelijk. Vleermuizen worden onderzocht in het voorjaar (kraam- en 

zomerverblijven) en het najaar (paarverblijven)

Vogels
Het terrein is tevens onderzocht op potentieel aanwezige nestplekken voor vogels met 

een broedplek dat het hele jaar is beschermd. De gierzwaluw kan niet worden uitgeslo-

ten voor het pand (mede gelet op de melding op waarneming.nl). De aanwezigheid van 

de huismus is minder waarschijnlijk. Voor de gierzwaluw is een aanvullend onderzoek 

noodzakelijk. Het is verstandig om de huismus ook te onderzoeken om aanwezigheid te 

kunnen uitsluiten.   

Herpetofauna en vissen
Binnen het perceel is geen oppervlaktewater aangetroffen. Watergebonden organismen 

worden daarom met zekerheid niet verwacht. Theoretisch is het mogelijk dat er tijdens 

het bouwrijp maken een habitat voor de rugstreeppad ontstaat. De soort is echter niet 

bekend uit de omgeving. De kans op aanwezigheid, c.q. een invasie van de rugstreeppad  

is zeer klein.

Overige soorten
Er worden echter geen beschermde soorten verwacht, omdat deze zeer hoge eisen aan 

het habitat stellen en vrijwel uitsluitend binnen beschermde natuurgebieden voorko-

men. 
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Bij de analyse wordt gelet op de effecten als gevolg van het veranderde gebruik en de 

veranderde inrichting. Daarnaast wordt gelet op de effecten als gevolg van de werk-

zaamheden om de veranderingen te bereiken. Voor zover planlocaties binnen het Na-

tuurnetwerk Nederland, het weidevogelleefgebied, Natura 2000 of andere beschermde 

natuurgebieden liggen, worden de effecten op deze beschermde natuurgebieden ge-

toetst. Voor de Natura 2000 gebieden is de externe werking eveneens van belang; de 

belangrijkste externe effecten worden veroorzaakt door toename van depositie, geluid 

en licht. Daarnaast kunnen veranderde grondwaterstromen een effect veroorzaken.

Wet natuurbescherming
Momenteel is de natuurbescherming geregeld via twee wetten: de Flora en faunawet 

voor soortbescherming en de Natuurbeschermingswet 98 voor gebiedsbescherming. Na 

1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming van kracht waarin beide wetten zijn 

opgenomen (samen met de Boswet). De Wet natuurbescherming kent een afdeling voor 

soortbescherming en een afdeling voor gebiedsbescherming. Binnen de gebiedsbescher-

ming is de PAS (de programmatische aanpak stikstof) een integraal onderdeel. Binnen de 

PAS zijn maatregelen opgenomen om de stikstofdepositie te reduceren. Een onderdeel is 

dat voor alle bronnen een berekening moet worden uitgevoerd van de stikstofdepositie. 

Dit wordt met het voorgeschreven instrument Aerius berekent. Bij een depositie tussen 

0.05 en 1,0 mol stikstof is er een meldingsplicht. Als er minder dan een 0.05 mol wordt 

veroorzaakt en er nog ontwikkelingsruimte is in het Natura 2000 gebied is er geen mel-

ding nodig. Is er geen ontwikkelingsruimte of wordt er een hoge depositie veroorzaakt 

dan is er vergunningplicht. Met de Aerius kan worden aangetoond dat er geen hoge 

depositie is. 

De soortbescherming binnen de Wet natuurbescherming richt zich op de internationale 

afspraken, en geeft een uitbreiding van de beschermde soorten door aan de rode lijst 

(bedreigd en ernstig bedreigd) een beschermd status te koppelen. Binnen de bebouwde 

kom is de belangrijkste wijziging in de beschermde soorten het vervallen van de be-

scherming op muurplanten en orchideeën. 

Beschermde soorten
Er zijn potentieel vleermuizen en gierzwaluw aanwezig in de gebouwen - er zijn ver-

schillende potentieel geschikte invliegopeningen aangetroffen. De aanwezigheid van de 

huismus is minder waarschijnlijk. Als er een effect ontstaat op vleermuizen of vogels 

door de werkzaamheden aan de panden is een ontheffing van de Natuurbeschermings-

wet noodzakelijk. Een ontheffing wordt niet gegeven op basis van een oriënterend on-

derzoek. Het is noodzakelijk dat een afdoend onderzoek naar vleermuizen en gierzwa-

luw wordt uitgevoerd. Dat betekend dat in de periode 10 mei tot 15 juli en de periode 15 

augustus - 30 september tweemaal onderzocht moet worden (met een tussentijd van 20 

dagen) of er verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn. De inventarisatie van de 
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gierzwaluw kan parallel aan de inventarisatie van vleermuizen worden uitgevoerd. Het 

is verstandig om ook de huismus te inventariseren. Hiervoor zijn twee inventarisaties in 

het voorjaar nodig.

Beschermde gebieden 
Beschermde Natura 2000 gebieden en het Beschermd Natuurmonument liggen op grote 

afstand van de planlocatie. In de programatische aanpak stikstof, opgenomen in de Wet 

natuurbescherming, is bepaald dat alle stikstofbronnen beoordeeld moeten worden. Bij 

wijziging van deze bronnen is een analyse van de stikstofdepositie nodig. Dat gaat voor 

industriële vestiging, woningbouw, agrariërs etc.). Vaak volstaat een melding via de PAS, 

maar bij een hogere depositie dan 1 mol is een vergunning nodig. Ook als de vrije stik-

stofruimte is vergeven is een vergunning nodig, welke geweigerd kan worden. Voor de 

bestemmingswijziging is het noodzakelijk een berekening uit te voeren van de stikstof-

depositie op de Natura 2000 gebieden. Omdat de feitelijke invulling nog niet bekend is 

zal deze berekening in een later stadium worden uitgevoerd. Gelet op de afstand en de 

omvang van het voornemen, is een kans op een effect als gevolg van de overige factoren 

uitgesloten.

Natuurnetwerk Nederland 
De gebieden die onderdeel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland liggen op een 

flinke afstand. Gelet op de afstand en de omvang van het voornemen, is een kans op een 

effect uitgesloten.
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Voor het voormalige postkantoor en aanliggende panden aan de Middenweg 

en Boerhavestraat te Den Helder wordt verkoop door de gemeente voorbe-

reid. Na verkoop zal een transformatie plaats vinden naar bijvoorbeeld wo-

ningen. Hiervoor zijn aanpassingen van het gebouw noodzakelijk. Aanbouw 

en opbouw wordt niet uitgesloten. Onderdeel van de voorbereiding is een 

onderzoek naar de effecten op beschermde natuurwaarden.   

Door een ecoloog van bureau Els & Linde B.V. is op 31 oktober 2016 het ter-

rein bezocht en beoordeeld of er beschermde planten- en diersoorten aan-

wezig zijn binnen het plangebied en of deze soorten schade ondervinden 

van de gewenste ontwikkelingen.

De Wet natuurbescherming kent een regime voor soortbescherming en voor 

gebiedsbescherming. Bij schade aan of effecten op is voor de soortbescher-

ming een ontheffing nodig en voor de gebiedsbescherming een vergunning.

Beschermde soorten
De aanwezigheid van vleermuizen en gierzwaluw in de gebouwen is niet uit 

te sluiten. Er is een kleine kans op aanwezigheid van de huismus. Als er effec-

ten ontstaan op vleermuizen en vogels door de werkzaamheden, dan is een 

ontheffing van de Natuurbeschermingswet noodzakelijk. Voor die ontheffing 

moet bepaald worden of er daadwerkelijk vleermuizen  en broedvogels aan-

wezig zijn en wat het effect is. Zo nodig is mitigatie van de effecten verplicht.

Beschermde gebieden
Een effect op de natura 2000 gebieden en Natuurnetwerk Nederland wordt, 

door de aard en de omvang van de geplande ontwikkelingen, niet verwacht. 

Een melding van de PAS is waarschijnlijk noodzakelijk.

Conclusie
Zowel in het kader van de huidige wetgeving (Flora en faunawet & Natuur-

beschermingswet 98) als de nieuwe Wet natuurbescherming is aanvullend 

onderzoek noodzakelijk. Mogelijk is een ontheffing nodig. Ook een verklaring 

van geen bedenkingen kan worden gevraagd. Een aanvullend onderzoek 

moet worden uitgevoerd in het optimale seizoen, met voldoende inspanning, 

de juiste inventarisatietechnieken en gekwalificeerd personeel. Els & Linde 

B.V. verzorgd dergelijk onderzoek.

Er is geen vergunning nodig en er is geen afwijking van de ruimtelijke ver-

ordening Noord-Holland nodig. Er is waarschijnlijk wel een melding van de 

PAS nodig.
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2. INLEIDING 
 

2.1. Aanleiding van dit onderzoek 

 
In opdracht van de gemeente Den Helder is door de RUD NHN een onderzoek uitgevoerd 
ten behoeve van de transformatie van het vm postkantoor aan de Middenweg 172 – 174 te 
Den Helder naar appartementen. De wijziging tot de bestemming wonen past niet in het 
vigerende bestemmingsplan. De nieuwe woonbestemming is gelegen binnen de 200 meter 
brede geluidzone van de wegen: 

- Middenweg/De Vijfsprong 
- Parallelweg 
- Javastraat 
- Polderweg 

Nabij de nieuwe woonbestemming zijn tevens de 30 km-wegen Beatrixstraat en de 
Boerhaavestraat gelegen. Hoewel deze wegen geen geluidzone van rechtswege bezitten is 
de geluidbijdrage van deze wegen in het kader van een goede ruimtelijke ordening wel in dit 
onderzoek bepaald. 
 
Doel van dit onderzoek is te bepalen of de gewenste ontwikkeling (wonen) ruimtelijk 
inpasbaar is. Om dit te kunnen bepalen is de geluidbelasting ten gevolge van de Middenweg 
(tot de rotonde), de Parallelweg en de spoorlijn Den Helder – Alkmaar berekend en getoetst 
aan de hiervoor geldende grenswaarden. 
 
Figuur 1: Situatie (vóór reconstructie Middenweg) 
 

 
 
 
 

Rotonde De 
Vijfsprong 

Middenweg 

Boerhaavestraat 

Spoorbaan Den 
Helder - Alkmaar 
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3. UITGANGSPUNTEN 
 

3.1. Wet geluidhinder 

 

3.1.1. Toetsingskader 

 
De planlocatie is stedelijk gelegen. Het betreft nieuwbouw. Voor de planlocatie wordt een 
nieuw bestemmingsplan (bestemmingsplan Postkantoor 2017) opgesteld. Dit betekent dat 
de berekende geluidbelasting moet worden getoetst aan de in de Wet geluidhinder 
opgenomen grenswaarden voor Weg- en railverkeerslawaai.  
Indien uit de berekeningen blijkt dat de voorkeursgrenswaarden worden overschreden moet 
tevens worden getoetst aan de Nota Hogere grenswaarden Den Helder, vastgesteld op 16 
september 2013. Hieronder zijn verkort de van toepassing zijnde grenswaarden opgenomen: 
 
Wegverkeerslawaai 
 
De planlocatie is stedelijk gelegen. Het betreft nieuwbouw. In deze situatie bedraagt de 
voorkeursgrenswaarde 48 dB. De grenswaarde tot waar een hogere waarde kan worden 
verleend bedraagt bij nieuwbouw in stedelijk gebied 63 dB.  
Overeenkomstig artikel 110g van de Wet geluidhinder moet bij de beoordeling voor het in de 
toekomst stiller worden van het verkeer een aftrek worden toegepast. Deze bedraagt bij 
wegen met een snelheid van minder dan 70 km/uur 5 dB. Overeenkomstig de meest recente 
jurisprudentie1 is deze aftrek ook toegepast bij de berekende 30 km-wegen. 
De beoordeling vindt plaats per weg. Hierbij is uitgegaan van een logisch vervolg van de 
weg. Bij de Middenweg is rotonde De Vijfsprong beoordeeld als onderdeel van de 
Middenweg.  
 
Railverkeerslawaai 
 
De planlocatie is gelegen binnen de 100 meter brede geluidzone van de spoorbaan Den 
Helder – Alkmaar. De voorkeursgrenswaarde bedraagt 55 dB. De grenswaarde tot waar een 
hogere waarde kan worden verleend bedraagt bij nieuwbouw 68 dB.  
 
Meer informatie over de wet- en regelgeving is te vinden op de website van Overheid.nl en 
op de website van Kenniscentrum Infomil  
 

3.1.2. Uitgangspunten 

 
Wegverkeerslawaai 
 
De verkeersgegevens voor het prognosejaar 2030 zijn ontleend uit het door Prommenz/Het 
geluidburo opgestelde akoestisch rapport Reconstructie Middenweg/Parallelweg v1.0, 
document 16114 van 23 september 2016.  
 

                                                
1 https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-
uitspraak.html?id=84659&summary_only=&q=parijsch+zuid 

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=84659&summary_only=&q=parijsch+zuid
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=84659&summary_only=&q=parijsch+zuid
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Railverkeerslawaai 
 
De (bron)gegevens van de spoorbaan Den Helder – Alkmaar zijn overgenomen uit het 
geluidregister van het ministerie van Rijkswaterstaat (download 10 feb 2017).  
 
De aangeleverde verkeersgegevens zijn als bijlage 1 aan dit rapport toegevoegd. De 
gehanteerde (bron)gegevens kunnen desgewenst worden opgevraagd bij de RUDnhn. 
 



Geluidonderzoek Transformatie vm postkantoor Middenweg 172 – 174 Den Helder 

  Pagina 6 van 30  

 

4. INVOERGEGEVENS EN GEHANTEERDE REKENMETHODE 
 
In dit hoofdstuk zijn de ingevoerde gegevens beschreven die voor het uitvoeren van het 
akoestisch onderzoek zijn gehanteerd. 
 

4.1. Gehanteerd berekeningsprogramma 

 
De berekeningen van de geluidsbelasting afkomstig van het wegverkeer zijn verricht met 
een door DGMR ontwikkeld computerprogramma (Geomilieu 4.20) dat is gebaseerd op 
standaardrekenmethode II van het Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder 2012, hoofdstuk 
3 Weg (bijlage III). 
 
In de berekening wordt met alle factoren die van belang zijn rekening gehouden, zoals 
afstand tussen bron en ontvanger, reflecties, afschermingen, bodem- en luchtdemping, 
helling- en kruispuntcorrecties. Er is gerekend met maximaal één reflectie en een sectorhoek 
van twee graden, en een standaard bodemfactor Bf van 0.0 (volledig reflecteren). 
Groenstroken en dergelijke zijn als volledig absorberend ingevoerd (Bf =1.0 of 0,8). 
 
De volledige invoergegevens van de rekenmodellen kunnen op verzoek als pdf document 
worden opgevraagd.  
 
 
Wegverkeerslawaai 
 

4.1.1. Snelheden 

 
Als regel wordt in de rekenmodellen van een akoestisch onderzoek de wettelijke 
maximumsnelheden gehanteerd. Voor de volgende wegen bedraagt de gehanteerde 
snelheid 50 km/uur: 

- Middenweg/De Vijfsprong 
- Parallelweg 
- Javastraat 
- Polderweg 

Voor de volgende wegen is een rijsnelheid gehanteerd van 30 km/uur. De snelheden 
waarmee is gerekend staan ook vermeld in de tabellen van de afzonderlijke weggedeelten in 
bijlage 1. 
 

4.1.2. Wegdekken 

 
De middenweg tussen de rontonde De Vijfsprong en de Parallelweg Oost wordt 
gereconstrueerd. Hier wordt de bestaande wegdekverharding vervangen door een 
elementenverharding in keperverband (W9a). De overige wegen zijn allen voorzien van een 
referentiewegdek van dichtasfaltbeton (W0).  
In de tabellen in bijlage 1 staan voor de afzonderlijke weggedeeltes het betreffende wegdek 
waarmee is gerekend weergegeven. 
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4.1.3. Toetspunten 

 
Op de gevels van het vm Postkantoor zijn toetspunten ingebracht. De locaties en de 
codering van de toetspunten zijn te vinden in bijlage 1. 
 

4.1.4. Waarneemhoogte 

 
In het akoestisch onderzoek is de geluidsbelasting aan de gevel berekend op verschillende  
Waarneemhoogtes. Gerekend vanaf het maaiveld is als waarneemhoogte gehanteerd:  

 begane grond 3,20 meter  
 eerste verdieping 6,40 meter  
 tweede verdieping 9,60 meter 

 
 
Railverkeerslawaai 
 
De (bron)gegevens van de spoorbaan Den Helder – Alkmaar zijn overgenomen uit het 
geluidregister van het ministerie van Rijkswaterstaat (download 10 feb 2017). 
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5. REKENRESULTATEN 
 
In bijlage 1 zijn de resultaten voor het weg- en railverkeerslawaai in tabelvorm en in de 
figuren 1 tot en met 8 opgenomen. 
 
Wegverkeerslawaai 
 
In figuur 1 is de geluidbelasting als gevolg van de Middenweg inclusief 5 dB aftrek conform 
artikel 110g Wgh opgenomen 
 
In figuur 2 is de geluidbelasting als gevolg van de Parallelweg inclusief 5 dB aftrek conform 
artikel 110g Wgh opgenomen 
 
In figuur 3 is de geluidbelasting als gevolg van de Polderweg inclusief 5 dB aftrek conform 
artikel 110g Wgh opgenomen 
 
In figuur 4 is de geluidbelasting als gevolg van de Javastraat inclusief 5 dB aftrek conform 
artikel 110g Wgh opgenomen 
 
In figuur 5 is de geluidbelasting als gevolg van de 30 km-weg Boerhaavestraat inclusief 5 dB 
aftrek conform artikel 110g Wgh opgenomen 
 
In figuur 6 is de geluidbelasting als gevolg van de 30 km-weg Beatrixstraat inclusief 5 dB 
aftrek conform artikel 110g Wgh opgenomen 
 
In figuur 7 is de gecumuleerde geluidbelasting als gevolg van alle wegen inclusief 0 dB 
aftrek conform artikel 110g Wgh opgenomen 
 
Raiverkeerslawaai 
 
In figuur 8 is de geluidbelasting als gevolg van de spoorlijn Den Helder – Alkmaar 
opgenomen 
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6. CONCLUSIE 
 

6.1. Algemeen 

 
Voor het plan transformatie vm postkantoor aan de Middenweg 172 – 174 te Den Helder is 
een geluidtoets uitgevoerd. Getoetst is aan de in de Wet geluidhinder opgenomen 
geluidgrenswaarden voor weg- en railverkeer. Tevens is getoetst aan de Nota hogere 
grenswaarden gemeente Den Helder d.d. 20 juni 2013, vastgesteld 16 september 2013. 
 

6.2. Wet geluidhinder 

 
Wegverkeerslawaai 
 
Zoneplichtige wegen 
Uit de berekeningen blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB als gevolg van het 
verkeer op de Middenweg wordt overschreden. De hoogst berekende geluidbelasting 
bedraagt 62 dB. De grenswaarde van 63 dB wordt niet overschreden.  
 
30 km-wegen 
Uit de berekeningen blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB als gevolg van het 
verkeer op de Boerhaavestraat wordt overschreden. De hoogst berekende geluidbelasting 
bedraagt 52 dB. De grenswaarde van 63 dB wordt niet overschreden. Hiermee wordt 
voldaan aan een goede ruimtelijke ordening. 
 
Railverkeerslawaai 
 
De geluidbelasting als gevolg van het wegverkeer op de Van Veenweg op de gevel van de 
nieuw te bouwen woning nr 14 bedraagt 49 dB en overschrijdt daarmee de 
voorkeursgrenswaarde: 
 

6.2.1. Cumulatie 

 
De ontwikkellocatie ligt onder de invloedssfeer van 2 verschillende geluidbronnen, 
wegverkeer en railverkeer. Om de cumulatieve geluidsbelasting te berekenen is in bijlage I 
van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012 een rekenmethode opgenomen. Het 
betreft een rekenmethode om de gecumuleerde geluidsbelasting te berekenen, waarbij 
rekening gehouden wordt met de verschillen in dosis-effectrelaties van verschillende 
geluidsbronnen. Voorwaarde hierbij is dat het de geluidbronnen de voorkeursgrenswaarde 
overschrijden. In dit geval wordt de voorkeursgrenswaarde alleen door het wegverkeer 
overschreden. Dit betekent dat de gecumuleerde geluidbelasting van de verschillende 
geluidbronnen niet behoeft te worden bepaald. 
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6.2.2. Maatregelen 

 
Uit de berekeningen blijkt dat ter plaatse van de te realiseren appartementen binnen de 
projectlocatie de voorkeurswaarde wordt overschreden als gevolg van het wegverkeer op de 
Middenweg/De Vijfsprong en de 30 km-weg Boerhaavestraat. Op basis van de Wgh dient bij 
overschrijding van de voorkeursgrenswaarde het effect van maatregelen te worden 
beschreven. Door het treffen van maatregelen kunnen de geluidsbelastingen worden 
gereduceerd. De systematiek in de Wgh is zodanig dat eerst moet worden beoordeeld of 
maatregelen aan de geluidsbron mogelijk zijn en daarna in het overdrachtsgebied tussen de 
bron en de woning. Blijken de maatregelen op zwaarwegende bezwaren te stuiten van 
stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard dan is het college 
van burgemeester en wethouders van de gemeente bevoegd tot het vaststellen van hogere 
waarden. 
 
Maatregelen bij de bron 
 
De Middenweg/De Vijfsprong is reeds voor een groot deel voorzien van dicht asfaltbeton 
(DAB). In het kader van een stadsvernieuwingsplan wordt in 2017 het deel van de 
Middenweg wat ten noorden van het plangebied is gelegen gereconstrueerd. Hierbij wordt 
de wegas verlegd en wordt de bestaande DAB-verharding vervangen door een 
elementenverharding in keperverband (W9a). ook de 30 km-weg Boerhaavestraat is 
voorzien van een elementenverharding in keperverband. Het toepassen van een 
elementenverharding is in dit geval noodzakelijk om de gewenste binnenstedelijke uitstraling 
te creëren.  
Indien wordt uitgegaan van een stille elementenverharding zal een geluidreductie van 1-2 dB 
kunnen worden gerealiseerd. Ook indien wordt uitgegaan van SMA-05 of ZOAB wordt de 
voorkeursgrenswaarde nog steeds met ca. 10 dB overschreden. Geconcludeerd moet 
worden dat  maatregelen zoals het vervangen van het bestaande wegdek (dicht asfaltbeton 
en elementenverharding in keperverband (W9a) door stille elementenverharding in 
keperverband (W10), SMA-05 of ZOAB zijn niet doelmatig en overwegende bezwaren 
ontmoeten van  financiële, stedenbouwkundige en/of verkeerskundige aard.  
 
Het verlagen van de huidige snelheid op de Middenweg/De Vijfsprong naar 30 km/u is niet 
realistisch omdat dit een zeer drukke gemeentelijke hoofdweg betreft. Een verlaging van de 
rijsnelheid beperkt de doorstroming ter plaatse. Het invoeren van een snelheidsverlaging is 
niet doelmatig omdat ook met een eventuele snelheidsverlaging de voorkeursgrenswaarde 
wordt overschreden. 
 
Maatregelen in de overdracht 
 
Maatregelen in de vorm van geluidschermen ontmoeten gezien de stedelijke situatie 
overwegende bezwaren van stedenbouwkundige- en verkeerskundige aard.  
  

6.2.3. Hogere waarden 

 
Toetsing aan gemeentelijk geluidbeleid 
 
De geluidbelasting als gevolg van de zoneplichtige weg Middenweg/De Vijfsprong  bedraagt 
maximaal 62 dB. Maatregelen bij de bron of in de overdracht zijn redelijkerwijs niet mogelijk. 
In dit soort gevallen is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
bevoegd tot het vaststellen van hogere waarden. 
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Voor binnenstedelijke wegen en nieuwbouw bedraagt de maximale ontheffing waarde 63 dB. 
 
De woningen worden gerealiseerd in een bestaand kantoorgebouw (transformatie). De 
woningbouw is ter plaatse noodzakelijk om het gebouw te behouden, verval tegen te gaan 
en de stad leefbaar te houden.  
 
Volgens de Nota hogere grenswaarden gemeente Den Helder moet de omgeving worden 
beoordeeld als lawaaiig (58 – 63 dB). Hiermee wordt niet voldaan aan het ambitieniveau 
voor het stadshart, zijnde 53 dB. Er wordt wel voldaan aan de bovengrens van 65 dB. Er 
wordt tevens voldaan aan de maximale ontheffingswaarde van 63 dB. 
 
Bij het toekennen van een verzoek om hogere grenswaarde voor geluidgevoelige 
geluidbelastingen tot en met de geluidklasse “lawaaiig” aanvullend de volgende criteria bij de 
afweging betrokken:  

- Indien mogelijk moeten bronmaatregelen (bijvoorbeeld stillere asfalttypen) getroffen 
Worden 

- Indien mogelijk wordt de afstand tussen de geluidsbron en de nieuwe woning(en) 
vergroot; - 

- In ieder geval dient bij woningen/appartementen de buitenruimte (tuin/balkon) te 
voldoen aan de ambitiewaarde van het betreffende gebied 

- Een zodanige vormgeving van het stedenbouwkundig ontwerp dat zoveel mogelijk 
afscherming voor het achterliggende gebied ontstaat 

- Vanaf de geluidklasse “onrustig” dient bij een aanvraag van een bouwvergunning 
voor een woning en scholen een bouwakoestisch onderzoek te worden gevoegd en 
wordt getoetst of wordt voldaan aan de binnenwaarde van het Bouwbesluit. 

- Het geluidsaspect dient vanaf het eerste ontwerpstadium in de afweging te worden 
betrokken 

- Bij appartementen en seniorenwoningen dient minimaal 1 verblijfsruimte aan de 
geluidsluwe zijde te worden gesitueerd; bij ééngezinswoningen minimaal 3 
verblijfsruimten aan de geluidsluwe zijde 

- Al het mogelijke moet gedaan om de geluidsbron stiller te maken dan wel de afstand 
te vergroten, zodat slechts in het geval van het opvullen van een open plaats tussen 
bestaande bebouwing en/of ter plaatse van vervangende nieuwbouw, nieuwe 
gevoelige bestemmingen worden gebouwd in de geluidsklasse “lawaaiig”. 

- De lucht- en contactgeluidsisolatie tussen woningen/appartementen wordt met één 
geluidsklasse aangescherpt. 

- Daarnaast zal de gemeente bij de realisatie van woningen vanaf de geluidklasse 
‘onrustig’ niet akoestische compensatie positief betrekken bij de overwegingen om 
een hogere waarde toe te staan. Bij niet-akoestische compensatie kan gedacht 
worden aan de volgende zaken:  

o Grotere woningen / appartementen 
o Meer dan gemiddeld aantal parkeerplaatsen, liefst door middel van parkeren 

uit het zicht 
o De nieuwe locatie “groen” in te richten 
o De woningen / appartementen te voorzien van een hoger afwerkingsniveau 
o De hoogbelaste woningen / appartementen te situeren op een locatie met 

uitzicht 
o De hoogbelaste woningen / appartementen te situeren in de nabijheid van 

“uitloopgebieden” / natuurgebieden 
o Koopwoningen op geluidbelaste locaties in verband met vrije keuze van 

vestigen! 
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Hoewel het transformatie betreft waarbij de mogelijkheden om te voldoen aan de boven-
staande eisen beperkt is, kan de bouwlocatie voldoen aan de genoemde eisen.  
Het bestaande gebouw heeft tenminste 1 geluidluwe gevel (achtergevel). Gebleken is dat 
maatregelen bij de bron of in de overdracht overwegende bezwaren ontmoeten van  
financiële, stedenbouwkundige en/of verkeerskundige aard.   
 
Geadviseerd wordt dan ook voor het gehele bouwplan de volgende hogere waarde aan te 
vragen: 

- 62 dB ten gevolge van de weg Middenweg/De Vijfsprong 
 

6.3. Bouwbesluit 

 
Voor de in het bestaande gebouw te realiseren appartementen zal een hogere waarde 
worden verleend, er zijn daarmee aanvullende eisen gesteld aan de karakteristieke 
geluidwering gevels (GA;k).  
 
Het betreft transformatie. Hierbij moet op basis van het bouwbesluit worden uitgegaan van 
het van rechtens verkregen niveau.  Het gebouw is van 1963. Het van rechtens verkregen 
niveau komt hierbij overeen met de minimum eis voor de gevelwering van 20 dB. Gezien de 
optredende gecumuleerde geluidbelasting van maximaal 67 dB betekent dit een 
binnenniveau van 47 dB. Met dit binnenniveau wordt niet voldaan aan een goede ruimtelijke 
ordening.  
 
Geadviseerd wordt dan ook voor de binnenwaarde uit te gaan van een streefwaarde van 33 
dB en een maximale waarde van 38 dB. Een binnenniveau tot 38 dB is alleen toelaatbaar 
indien middels een aanvullende berekening aannemelijk is gemaakt dat  een binnenniveau 
van 33 dB overwegende bezwaren ontmoet van financiële of technische aard. 
Deze eis dient in de planvoorschriften van het nieuwe bestemmingsplan Postkantoor 2017 te 
worden opgenomen.   
 
Een akoestisch rapport conform NEN 5077 waarin wordt aangetoond dat aan de binnen-
waarde van 33 – 38 dB wordt voldaan dient bij de omgevingsvergunning te worden 
toegevoegd. 
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7. ADVIES 
 

7.1. Wet geluidhinder 

 
Uit de berekeningen kan worden geconcludeerd dat alleen de geluidbelasting als gevolg van 
het wegverkeer op de zoneplichtige weg Middenweg/De Vijfsprong hoger is dan de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Het maximaal optredende geluidniveau bedraagt 62 dB.  
 
Gebleken is dat maatregelen bij de bron of in de overdracht overwegende bezwaren 
ontmoeten van  financiële, stedenbouwkundige en/of verkeerskundige aard.   
De bouwlocatie voldoet aan de in de nota hogere waarden gemeente Den Helder genoemde 
eisen. Het bestaande gebouw heeft tenminste 1 geluidluwe gevel (achtergevel).  
 
Geadviseerd wordt dan ook voor het gehele bouwplan de volgende hogere waarde aan te 
vragen: 

- 62 dB ten gevolge van de weg Middenweg/De Vijfsprong 
 
Geadviseerd wordt dan ook voor de binnenwaarde uit te gaan van een streefwaarde van 33 
dB en een maximale waarde van 38 dB. Een binnenniveau tot 38 dB is allleen toelaatbaar 
indien middels een aanvullende berekening aannemelijk is gemaakt dat  een binnenniveau 
van 33 dB overwegende bezwaren ontmoet van financiële of technische aard.  Een 
akoestisch rapport waarin dit wordt aangetoond conform NEN 5077 dient bij de 
omgevingsvergunning te worden toegevoegd. 
 

7.2. Binnenwaarde 

 
Geadviseerd wordt voor de binnenwaarde uit te gaan van een streefwaarde van 33 dB en 
een maximale waarde van 38 dB. Een binnenniveau tot 38 dB is alléén toelaatbaar nadat 
middels een aanvullende berekening aannemelijk is gemaakt dat  een binnenniveau van 33 
dB overwegende bezwaren ontmoet van financiële of technische aard. 
Deze eis dient in de planvoorschriften van het nieuwe bestemmingsplan Postkantoor 2017 te 
worden opgenomen.   
 
Een akoestisch rapport conform NEN 5077 waarin wordt aangetoond dat aan de 
binnenwaarde van 33 – 38 dB wordt voldaan dient bij de omgevingsvergunning te worden 
toegevoegd. 
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BIJLAGEN 
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Bijlage 1: Resultaten 
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Tabel 1: Geluidbelasting weg- en railverkeerslawaai in tabelvorm 
Naam Omschrijving 1 2 3 4 5 6 7 8 ID Wegvak Aftrek

01_A Postkantoor 30,60 36,98 17,62 17,45 37,74 15,56 44,10 36,33 1 Middenweg/De Vijfsprong 5 dB

01_B Postkantoor 30,83 43,55 18,67 16,69 41,37 16,26 49,52 42,16 2 Parallelweg 5 dB

01_C Postkantoor 31,41 45,75 21,81 15,34 44,18 16,93 51,77 44,91 3 Polderweg 5 dB

02_A Postkantoor 31,28 36,89 17,82 18,51 38,31 14,71 44,29 36,62 4 Javastraat 5 dB

02_B Postkantoor 31,64 43,07 18,75 18,03 41,17 15,37 49,16 41,67 5 30 km-weg Boerhaavestraat 5 dB

02_C Postkantoor 33,36 45,34 22,28 17,26 43,50 16,13 51,40 44,42 6 30 km-weg Beatrixstraat 5 dB

03_A Postkantoor 31,53 37,85 17,69 18,96 38,51 16,40 44,96 37,58 7 Gecumuleerd alle wegen 0 dB

03_B Postkantoor 32,62 42,99 17,47 19,04 40,89 16,83 49,11 41,49 49 Overschrijding voorkeursgrenswaarde 48 dB

03_C Postkantoor 34,13 45,01 19,26 19,42 43,08 17,62 51,11 44,16 64 Overschrijding grenswaarde 63 dB

04_A Postkantoor 31,91 39,42 18,77 20,34 41,33 13,52 46,69 37,59

04_B Postkantoor 32,21 42,73 16,59 21,07 42,88 15,33 49,27 41,06

04_C Postkantoor 33,88 44,54 18,85 22,31 44,07 15,97 50,93 43,48 ID Spoorbaan

05_A Postkantoor 33,13 39,42 18,97 22,08 40,54 14,79 46,64 36,89 8 Den Helder - Alkmaar

05_B Postkantoor 36,73 42,30 18,08 23,24 41,98 14,58 49,30 40,07 56 Overschrijding voorkeursgrenswaarde 55 dB

05_C Postkantoor 39,29 44,05 19,78 25,25 43,05 15,52 51,09 42,70 69 Overschrijding grenswaarde 68 dB

06_A Postkantoor 33,23 38,17 17,18 23,33 40,67 14,67 45,99 36,75

06_B Postkantoor 36,70 41,52 18,11 30,62 40,23 17,16 48,62 39,45

06_C Postkantoor 39,36 43,42 20,59 32,52 41,37 18,38 50,59 42,04

07_A Postkantoor 36,93 36,18 15,89 24,81 38,30 15,18 45,60 36,47

07_B Postkantoor 35,99 40,95 16,92 32,67 39,72 15,50 48,14 39,37

07_C Postkantoor 38,36 42,91 20,22 34,68 40,84 17,08 50,08 41,88

08_A Postkantoor 42,32 34,02 18,83 29,87 29,08 13,32 48,13 34,64

08_B Postkantoor 35,89 39,96 17,96 31,41 36,30 15,09 47,07 38,70

08_C Postkantoor 39,14 42,29 21,02 33,42 39,07 16,36 49,66 41,33

09_A Postkantoor 41,68 33,87 20,08 36,12 27,92 10,54 48,01 34,39

09_B Postkantoor 34,01 40,20 18,19 22,10 32,16 12,86 46,36 38,17

09_C Postkantoor 36,08 42,57 21,44 23,01 35,42 17,18 48,72 40,88

10_A Postkantoor 33,01 33,54 20,76 21,79 27,58 9,11 41,68 34,19

10_B Postkantoor 32,97 39,63 18,97 22,22 31,52 11,60 45,73 37,75

10_C Postkantoor 34,94 42,29 21,64 22,94 34,65 15,46 48,28 40,64

11_A Postkantoor 56,06 25,08 41,99 42,94 21,11 22,53 61,36 26,00

11_B Postkantoor 56,34 27,24 42,97 43,95 22,63 22,42 61,69 29,03

11_C Postkantoor 56,27 32,08 43,28 44,76 24,79 22,46 61,67 32,53

12_A Postkantoor 57,48 26,32 42,71 44,48 20,42 21,67 62,76 23,54

12_B Postkantoor 57,66 27,04 43,59 45,53 20,81 21,69 62,99 26,25

12_C Postkantoor 57,51 30,36 43,88 46,32 21,63 21,65 62,90 30,99

13_A Postkantoor 58,76 26,10 43,51 44,58 18,55 23,36 63,99 22,48

13_B Postkantoor 58,76 26,50 44,28 45,67 19,34 23,37 64,04 25,17

13_C Postkantoor 58,45 27,99 44,54 46,44 19,94 23,26 63,78 30,86

14_A Postkantoor 62,15 36,61 46,78 43,74 30,34 31,05 67,33 22,73

14_B Postkantoor 61,99 36,66 47,66 44,74 31,55 30,98 67,21 24,07

14_C Postkantoor 61,56 37,34 48,11 45,48 32,01 31,40 66,84 25,02

15_A Postkantoor 62,02 36,54 45,83 43,48 30,87 31,47 67,17 23,73

15_B Postkantoor 61,91 36,67 46,74 44,42 32,16 31,44 67,11 24,99

15_C Postkantoor 61,55 37,39 47,20 45,22 32,49 31,88 66,79 25,88

16_A Postkantoor 61,90 36,73 44,85 43,20 31,53 31,50 67,03 23,70

16_B Postkantoor 61,84 36,94 45,80 44,04 32,92 31,52 67,00 25,04

16_C Postkantoor 61,53 37,69 46,04 44,88 33,08 31,99 66,73 25,98

17_A Postkantoor 61,84 36,86 44,29 42,65 32,21 31,95 66,96 24,79

17_B Postkantoor 61,80 37,21 45,28 43,45 33,53 31,97 66,95 26,05

17_C Postkantoor 61,51 38,01 45,52 44,33 33,69 32,48 66,70 26,91

18_A Postkantoor 61,81 36,67 43,60 42,65 32,95 32,39 66,92 24,52

18_B Postkantoor 61,79 37,27 44,68 43,34 34,14 32,48 66,93 25,86

18_C Postkantoor 61,51 38,31 44,91 44,24 34,29 32,97 66,67 26,74

19_A Postkantoor 61,79 36,73 43,27 42,09 33,73 31,96 66,89 23,71

19_B Postkantoor 61,76 37,64 44,39 42,71 34,77 32,14 66,90 25,17

19_C Postkantoor 61,49 38,72 44,63 43,63 34,90 32,75 66,65 26,12

20_A Postkantoor 61,79 37,66 41,93 41,73 34,61 32,10 66,89 23,43

20_B Postkantoor 61,77 38,47 43,11 42,28 35,46 32,35 66,89 24,95

20_C Postkantoor 61,50 39,42 43,30 43,21 35,56 32,99 66,63 25,93

21_A Postkantoor 61,82 38,01 40,97 41,68 35,62 32,28 66,91 23,75

21_B Postkantoor 61,80 38,82 42,22 42,04 36,21 32,60 66,90 25,19

21_C Postkantoor 61,50 39,78 42,44 42,91 36,29 33,29 66,62 26,15

22_A Postkantoor 61,88 38,48 40,23 41,45 37,02 32,50 66,96 23,28

22_B Postkantoor 61,84 39,16 41,53 41,70 37,32 32,86 66,94 24,70

22_C Postkantoor 61,53 39,96 41,76 42,53 37,40 33,58 66,65 25,61

23_A Postkantoor 61,93 38,70 38,74 40,98 38,40 32,90 67,01 22,37

23_B Postkantoor 61,89 39,39 40,08 41,24 38,48 33,32 66,98 23,81

23_C Postkantoor 61,57 40,17 40,29 42,03 38,53 34,08 66,67 24,76

24_A Postkantoor 62,04 38,53 37,07 40,96 40,47 33,55 67,11 17,12

24_B Postkantoor 61,99 39,44 38,37 41,04 40,47 34,03 67,06 19,32

24_C Postkantoor 61,65 40,32 38,66 41,78 40,43 34,79 66,75 20,84

25_A Postkantoor 62,12 39,04 36,08 40,94 41,76 33,78 67,19 14,73

25_B Postkantoor 62,04 40,03 37,30 40,95 41,67 34,37 67,12 17,15

25_C Postkantoor 61,68 40,81 37,75 41,62 41,50 35,16 66,78 18,60

26_A Postkantoor 62,22 39,52 35,69 40,21 43,24 34,15 67,29 12,96

26_B Postkantoor 62,13 40,59 36,83 40,17 43,02 34,78 67,21 15,90

26_C Postkantoor 61,75 41,24 37,40 40,82 42,63 35,55 66,84 17,50

27_A Postkantoor 62,34 40,04 34,32 39,93 45,46 34,52 67,42 12,87

27_B Postkantoor 62,23 41,20 35,39 39,66 45,01 35,23 67,31 15,96

27_C Postkantoor 61,83 41,71 36,13 40,29 44,30 35,98 66,93 17,59

28_A Postkantoor 62,50 40,67 33,67 39,89 48,60 34,97 67,61 12,80

28_B Postkantoor 62,35 41,92 34,73 39,67 47,71 35,79 67,47 15,80

28_C Postkantoor 61,94 42,25 35,60 40,29 46,47 36,51 67,05 17,55

29_A Postkantoor 59,11 45,24 12,59 31,35 54,43 34,95 64,73 39,85

29_B Postkantoor 59,07 46,53 14,50 28,40 53,58 35,82 64,67 41,86

29_C Postkantoor 58,72 47,53 10,71 28,35 52,50 36,52 64,35 42,67

30_A Postkantoor 57,86 45,00 18,17 32,00 54,72 35,31 63,69 40,83

30_B Postkantoor 57,96 46,34 15,72 27,68 53,88 36,19 63,74 42,80

30_C Postkantoor 57,73 47,47 10,50 28,05 52,81 36,95 63,53 43,55

31_A Postkantoor 56,63 45,13 13,76 19,49 54,91 35,71 62,73 42,27

31_B Postkantoor 56,89 46,45 16,85 24,62 54,06 36,61 62,90 44,16

31_C Postkantoor 56,77 47,57 14,93 25,73 52,99 37,38 62,78 44,76

32_A Postkantoor 31,25 46,15 13,29 17,11 52,41 16,20 54,90 45,09

32_B Postkantoor 34,26 45,95 13,23 17,26 50,78 24,37 54,04 45,72

32_C Postkantoor 37,93 46,99 14,00 18,78 50,50 26,04 54,63 46,56

33_A Postkantoor 46,02 45,46 13,28 18,69 52,19 33,87 56,11 42,87

34_A Postkantoor 51,95 45,74 12,25 17,93 53,07 34,13 59,15 43,77

35_A Postkantoor 51,96 45,59 12,81 19,79 53,40 33,34 59,21 44,71

36_A Postkantoor 51,55 45,49 12,61 19,71 53,41 32,14 58,96 45,53

37_A Postkantoor 36,51 46,58 12,83 20,39 52,53 25,73 55,29 46,58

38_A Postkantoor 37,78 46,24 22,18 20,27 51,71 23,29 54,79 46,35

39_A Postkantoor 37,57 46,11 22,09 20,70 51,42 23,16 54,58 46,06

40_A Postkantoor 37,36 46,22 23,65 19,78 51,50 23,09 54,66 45,95

41_A Postkantoor 37,41 45,96 23,47 22,25 51,77 23,31 54,69 45,69

42_A Postkantoor 34,29 40,25 21,66 23,01 48,41 18,72 50,51 39,20

43_A Postkantoor 36,00 22,06 23,78 22,40 26,56 17,11 41,69 18,84

44_A Postkantoor 34,28 34,00 22,06 22,84 32,10 19,04 42,81 33,70

45_A Postkantoor 36,70 35,29 21,51 22,22 32,29 18,86 44,48 35,54

46_A Postkantoor 35,21 35,14 21,49 21,92 31,86 18,47 43,66 35,17

47_A Postkantoor 33,44 34,08 21,71 21,02 30,77 18,11 42,33 33,95  
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Figuur 1: geluidbelasting Middelweg/De Vijfsprong inclusief 5 dB aftrek artikel 110g Wgh 
 

 



Geluidonderzoek Transformatie vm postkantoor Middenweg 172 – 174 Den Helder 

  Pagina 18 van 30  

Figuur 2: geluidbelasting Parallelweg inclusief 5 dB aftrek artikel 110g Wgh 
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Figuur 3: geluidbelasting Polderweg inclusief 5 dB aftrek artikel 110g Wgh 
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Figuur 4: geluidbelasting Javastraat inclusief 5 dB aftrek artikel 110g Wgh 
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Figuur 5: geluidbelasting 30 km-weg Boerhaavestraat  inclusief 5 dB aftrek artikel 110g Wgh 
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Figuur 6: geluidbelasting 30 km-weg Beatrixstraat  inclusief 5 dB aftrek artikel 110g Wgh 
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Figuur 7: Gecumuleerde geluidbelasting alle wegen  inclusief 0 dB aftrek artikel 110g Wgh 
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Figuur 8: Railverkeerslawaai 

 



Geluidonderzoek Transformatie vm postkantoor Middenweg 172 – 174 Den Helder 

  Pagina 25 van 30  

Bijlage 2: Model- en invoergegevens 
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Figuur 9: 3-D model kijkrichting Zuidoost naar Noordwest 
 

 
 
 
Figuur 10: 3-D model kijkrichting Noordwest naar zuidoost 
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Figuur 11: Model wegverkeerslawaai met straatnamen en bodemgebieden 
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Figuur 12: Model wegverkeerslawaai met wegnummers 

 



Geluidonderzoek Transformatie vm postkantoor Middenweg 172 – 174 Den Helder 

  Pagina 29 van 30  

Figuur 13: Model railverkeerslawaai met bodemgebieden 
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Invoergegevens wegverkeerslawaai 



Invoergegevens wegverkeerslawaai

Model: model inv gebouwen en wegen 2030 def
versie van Gebied VL - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep ItemID Grp.ID Datum 1e kid NrKids Naam

Middelweg/De Vijfsprong         375           1 12:26, 2 mrt 2017        -113           2 72533
Middelweg/De Vijfsprong         377           1 11:42, 2 mrt 2017        -117           2 72484
Middelweg/De Vijfsprong         378           1 12:27, 2 mrt 2017        -119           2 72534
Middelweg/De Vijfsprong         380           1 12:28, 2 mrt 2017        -123           2 11
Middelweg/De Vijfsprong         382           1 12:03, 2 mrt 2017        -127           2 10

Middelweg/De Vijfsprong         474           1 15:22, 10 feb 2017        -311           2 1
Middelweg/De Vijfsprong         494           1 15:22, 10 feb 2017        -351           2 2
Middelweg/De Vijfsprong         506           1 12:26, 2 mrt 2017        -375           2 72407
Middelweg/De Vijfsprong         519           1 15:22, 10 feb 2017        -401           2 3
Middelweg/De Vijfsprong         521           1 12:24, 2 mrt 2017        -405           2 72517

Middelweg/De Vijfsprong         549           1 17:39, 2 mrt 2017        -461           2 4
Middelweg/De Vijfsprong         817           1 12:27, 2 mrt 2017        -913           2 72468
Middelweg/De Vijfsprong         819           1 12:30, 2 mrt 2017        -917           2 11a
Middelweg/De Vijfsprong         820           1 12:48, 2 mrt 2017        -919           2 11b
Parallelweg         376           2 15:22, 10 feb 2017        -115           2 8

Parallelweg         467           2 15:22, 10 feb 2017        -297           2 5
Parallelweg         469           2 15:22, 10 feb 2017        -301           2 7
Parallelweg         471           2 15:22, 10 feb 2017        -305           2 9
Parallelweg         498           2 15:22, 10 feb 2017        -359           2 6
Javastraat         344           3 12:04, 2 mrt 2017         -51           2 12

Javastraat         348           3 12:26, 2 mrt 2017         -59           2 13
Polderweg         441           4 11:41, 2 mrt 2017        -245           2 72391
Polderweg         442           4 11:41, 2 mrt 2017        -247           2 72545
Polderweg         446           4 11:42, 2 mrt 2017        -255           2 72525
Polderweg         509           4 11:42, 2 mrt 2017        -381           2 72447

Polderweg         818           4 11:42, 2 mrt 2017        -915           2 72434
30 km Boerhaavestraat         331           7 12:04, 2 mrt 2017         -25           2 14
30 km Boerhaavestraat         332           7 12:04, 2 mrt 2017         -27           2 15
30 km Boerhaavestraat         333           7 12:04, 2 mrt 2017         -29           2 16
30 km Boerhaavestraat         512           7 12:04, 2 mrt 2017        -387           2 17

30 km Beatrixstraat         464           8 12:09, 2 mrt 2017        -291           2 18
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Invoergegevens wegverkeerslawaai

Model: model inv gebouwen en wegen 2030 def
versie van Gebied VL - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Omschr. Vorm X-1 Y-1 X-n

Middelweg/De Vijfsprong De Vijfsprong Polylijn     112753,44     552437,93     112709,27
Middelweg/De Vijfsprong De Vijfsprong Polylijn     112762,22     552410,49     112766,24
Middelweg/De Vijfsprong De Vijfsprong Polylijn     112709,26     552429,74     112707,81
Middelweg/De Vijfsprong Middenweg Polylijn     112666,00     552360,00     112701,42
Middelweg/De Vijfsprong Middenweg Polylijn     112572,00     552285,00     112666,00

Middelweg/De Vijfsprong Middenweg zuid Polylijn     112763,00     552409,00     112849,27
Middelweg/De Vijfsprong Middenweg zuid Polylijn     112849,85     552419,48     112909,88
Middelweg/De Vijfsprong De Vijfsprong Polylijn     112766,24     552426,24     112753,87
Middelweg/De Vijfsprong Middenweg noord Polylijn     112766,24     552426,24     112848,71
Middelweg/De Vijfsprong De Vijfsprong Polylijn     112724,30     552399,56     112763,00

Middelweg/De Vijfsprong Middenweg noord Polylijn     112848,71     552429,07     112911,99
Middelweg/De Vijfsprong De Vijfsprong Polylijn     112709,88     552416,31     112724,21
Middelweg/De Vijfsprong Middenweg Polylijn     112702,45     552386,09     112724,04
Middelweg/De Vijfsprong Middenweg Polylijn     112700,29     552388,59     112707,89
Parallelweg Parallelweg west Polylijn     112909,94     552419,77     112963,62

Parallelweg Parallelweg oost Polylijn     112912,34     552430,22     112952,00
Parallelweg Parallelweg oost Polylijn     112959,98     552343,12     112964,17
Parallelweg Parallelweg beide richtingen Polylijn     112964,06     552244,92     113007,00
Parallelweg Parallelweg oost Polylijn     112952,00     552384,00     112959,98
Javastraat Javastraat Polylijn     112445,00     552416,00     112627,00

Javastraat Javastraat Polylijn     112627,00     552434,00     112709,19
Polderweg Polderweg Polylijn     112788,00     552617,00     112796,00
Polderweg Polderweg Polylijn     112782,00     552580,00     112788,00
Polderweg Polderweg Polylijn     112753,87     552437,76     112769,75
Polderweg Polderweg Polylijn     112780,00     552569,00     112782,00

Polderweg Polderweg Polylijn     112769,75     552501,22     112780,00
30 km Boerhaavestraat Boerhaavestraat Polylijn     112830,00     552349,00     112865,00
30 km Boerhaavestraat Boerhaavestraat Polylijn     112875,00     552302,00     112919,00
30 km Boerhaavestraat Boerhaavestraat Polylijn     112849,56     552419,19     112865,00
30 km Boerhaavestraat Boerhaavestraat Polylijn     112865,00     552326,00     112875,00

30 km Beatrixstraat Beatrixstraat Polylijn     113172,16     552463,49     112912,22
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Invoergegevens wegverkeerslawaai

Model: model inv gebouwen en wegen 2030 def
versie van Gebied VL - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Y-n H-1 H-n M-1 M-n ISO_H Min.RH Max.RH

Middelweg/De Vijfsprong     552429,95     0,00     0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
Middelweg/De Vijfsprong     552426,24     0,00     0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
Middelweg/De Vijfsprong     552414,84     0,00     0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
Middelweg/De Vijfsprong     552386,78     0,00     0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
Middelweg/De Vijfsprong     552360,00     0,00     0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00

Middelweg/De Vijfsprong     552419,48     0,00     0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
Middelweg/De Vijfsprong     552419,81     0,00     0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
Middelweg/De Vijfsprong     552437,76     0,00     0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
Middelweg/De Vijfsprong     552429,07     0,00     0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
Middelweg/De Vijfsprong     552409,00     0,00     0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00

Middelweg/De Vijfsprong     552430,46     0,00     0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
Middelweg/De Vijfsprong     552399,64     0,00     0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
Middelweg/De Vijfsprong     552399,38     0,00     0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
Middelweg/De Vijfsprong     552414,41     0,00     0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
Parallelweg     552245,36     0,00     0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00

Parallelweg     552384,00     0,00     0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
Parallelweg     552245,03     0,00     0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
Parallelweg     552071,00     0,00     0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
Parallelweg     552343,34     0,00     0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
Javastraat     552434,00     0,00     0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00

Javastraat     552429,95     0,00     0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
Polderweg     552672,00     0,00     0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
Polderweg     552617,00     0,00     0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
Polderweg     552501,22     0,00     0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
Polderweg     552580,00     0,00     0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00

Polderweg     552569,00     0,00     0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
30 km Boerhaavestraat     552326,00     0,00     0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
30 km Boerhaavestraat     552064,00     0,00     0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
30 km Boerhaavestraat     552326,00     0,00     0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
30 km Boerhaavestraat     552302,00     0,00     0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00

30 km Beatrixstraat     552431,05     0,00     0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
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Invoergegevens wegverkeerslawaai

Model: model inv gebouwen en wegen 2030 def
versie van Gebied VL - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Min.AH Max.AH ISO M Hdef. Vormpunten Lengte Lengte3D

Middelweg/De Vijfsprong      0,00      0,00      0,00 Relatief           6            47,01            47,01
Middelweg/De Vijfsprong      0,00      0,00      0,00 Relatief           3            16,82            16,82
Middelweg/De Vijfsprong      0,00      0,00      0,00 Relatief           5            15,37            15,37
Middelweg/De Vijfsprong      0,00      0,00      0,00 Relatief           2            44,40            44,40
Middelweg/De Vijfsprong      0,00      0,00      0,00 Relatief           3           120,27           120,27

Middelweg/De Vijfsprong      0,00      0,00      0,00 Relatief           5            87,95            87,95
Middelweg/De Vijfsprong      0,00      0,00      0,00 Relatief           5            60,24            60,24
Middelweg/De Vijfsprong      0,00      0,00      0,00 Relatief           4            17,56            17,56
Middelweg/De Vijfsprong      0,00      0,00      0,00 Relatief           4            82,52            82,52
Middelweg/De Vijfsprong      0,00      0,00      0,00 Relatief           7            40,74            40,74

Middelweg/De Vijfsprong      0,00      0,00      0,00 Relatief           3            63,34            63,34
Middelweg/De Vijfsprong      0,00      0,00      0,00 Relatief           6            22,51            22,51
Middelweg/De Vijfsprong      0,00      0,00      0,00 Relatief           2            25,35            25,35
Middelweg/De Vijfsprong      0,00      0,00      0,00 Relatief           6            27,63            27,63
Parallelweg      0,00      0,00      0,00 Relatief          14           186,83           186,83

Parallelweg      0,00      0,00      0,00 Relatief           6            61,79            61,79
Parallelweg      0,00      0,00      0,00 Relatief           4            98,93            98,93
Parallelweg      0,00      0,00      0,00 Relatief           6           180,68           180,68
Parallelweg      0,00      0,00      0,00 Relatief           3            41,58            41,58
Javastraat      0,00      0,00      0,00 Relatief           2           182,89           182,89

Javastraat      0,00      0,00      0,00 Relatief           4            84,36            84,36
Polderweg      0,00      0,00      0,00 Relatief           2            55,58            55,58
Polderweg      0,00      0,00      0,00 Relatief           2            37,48            37,48
Polderweg      0,00      0,00      0,00 Relatief           4            65,95            65,95
Polderweg      0,00      0,00      0,00 Relatief           2            11,18            11,18

Polderweg      0,00      0,00      0,00 Relatief           2            68,55            68,55
30 km Boerhaavestraat      0,00      0,00      0,00 Relatief           4            45,96            45,96
30 km Boerhaavestraat      0,00      0,00      0,00 Relatief           6           243,38           243,38
30 km Boerhaavestraat      0,00      0,00      0,00 Relatief           6            97,05            97,05
30 km Boerhaavestraat      0,00      0,00      0,00 Relatief           2            26,00            26,00

30 km Beatrixstraat      0,00      0,00      0,00 Relatief           3           274,16           274,16
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Invoergegevens wegverkeerslawaai

Model: model inv gebouwen en wegen 2030 def
versie van Gebied VL - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Min.lengte Max.lengte Type Cpl Cpl_W Hbron Helling Wegdek

Middelweg/De Vijfsprong             6,35            11,48 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0
Middelweg/De Vijfsprong             7,54             9,28 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0
Middelweg/De Vijfsprong             0,80             5,94 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0
Middelweg/De Vijfsprong            44,40            44,40 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0
Middelweg/De Vijfsprong            58,26            62,01 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0

Middelweg/De Vijfsprong             9,96            44,86 Verdeling False  1,5   0,75   0 W9a
Middelweg/De Vijfsprong             1,95            28,83 Verdeling False  1,5   0,75   0 W9a
Middelweg/De Vijfsprong             5,62             6,18 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0
Middelweg/De Vijfsprong            26,15            28,84 Verdeling False  1,5   0,75   0 W9a
Middelweg/De Vijfsprong             1,52            11,15 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0

Middelweg/De Vijfsprong             3,92            59,42 Verdeling False  1,5   0,75   0 W9a
Middelweg/De Vijfsprong             2,16             7,42 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0
Middelweg/De Vijfsprong            25,35            25,35 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0
Middelweg/De Vijfsprong             4,83             6,13 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0
Parallelweg             3,61            58,76 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0

Parallelweg             6,75            17,12 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0
Parallelweg             8,13            66,18 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0
Parallelweg             9,22            73,54 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0
Parallelweg            12,33            29,24 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0
Javastraat           182,89           182,89 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0

Javastraat            22,12            37,22 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0
Polderweg            55,58            55,58 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0
Polderweg            37,48            37,48 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0
Polderweg            18,43            25,32 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0
Polderweg            11,18            11,18 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0

Polderweg            68,55            68,55 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0
30 km Boerhaavestraat             7,07            29,83 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0
30 km Boerhaavestraat             5,39           192,76 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0
30 km Boerhaavestraat             7,60            38,34 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0
30 km Boerhaavestraat            26,00            26,00 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0

30 km Beatrixstraat            24,86           249,31 Verdeling False  1,5   0,75   0 W0
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Invoergegevens wegverkeerslawaai

Model: model inv gebouwen en wegen 2030 def
versie van Gebied VL - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D))

Middelweg/De Vijfsprong Referentiewegdek -- -- -- --  50
Middelweg/De Vijfsprong Referentiewegdek -- -- -- --  50
Middelweg/De Vijfsprong Referentiewegdek -- -- -- --  50
Middelweg/De Vijfsprong Referentiewegdek -- -- -- --  50
Middelweg/De Vijfsprong Referentiewegdek -- -- -- --  50

Middelweg/De Vijfsprong Elementenverharding in keperverband -- -- -- --  50
Middelweg/De Vijfsprong Elementenverharding in keperverband -- -- -- --  50
Middelweg/De Vijfsprong Referentiewegdek -- -- -- --  50
Middelweg/De Vijfsprong Elementenverharding in keperverband -- -- -- --  50
Middelweg/De Vijfsprong Referentiewegdek -- -- -- --  50

Middelweg/De Vijfsprong Elementenverharding in keperverband -- -- -- --  50
Middelweg/De Vijfsprong Referentiewegdek -- -- -- --  50
Middelweg/De Vijfsprong Referentiewegdek -- -- -- --  50
Middelweg/De Vijfsprong Referentiewegdek -- -- -- --  50
Parallelweg Referentiewegdek -- -- -- --  50

Parallelweg Referentiewegdek -- -- -- --  50
Parallelweg Referentiewegdek -- -- -- --  50
Parallelweg Referentiewegdek -- -- -- --  50
Parallelweg Referentiewegdek -- -- -- --  50
Javastraat Referentiewegdek -- -- -- --  50

Javastraat Referentiewegdek -- -- -- --  50
Polderweg Referentiewegdek -- -- -- --  50
Polderweg Referentiewegdek -- -- -- --  50
Polderweg Referentiewegdek -- -- -- --  50
Polderweg Referentiewegdek -- -- -- --  50

Polderweg Referentiewegdek -- -- -- --  50
30 km Boerhaavestraat Referentiewegdek -- -- -- --  30
30 km Boerhaavestraat Referentiewegdek -- -- -- --  30
30 km Boerhaavestraat Referentiewegdek -- -- -- --  30
30 km Boerhaavestraat Referentiewegdek -- -- -- --  30

30 km Beatrixstraat Referentiewegdek -- -- -- --  30
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Invoergegevens wegverkeerslawaai

Model: model inv gebouwen en wegen 2030 def
versie van Gebied VL - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep V(LV(A)) V(LV(N)) V(LV(P4)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MV(P4)) V(ZV(D)) V(ZV(A))

Middelweg/De Vijfsprong  50  50 --  50  50  50 --  50  50
Middelweg/De Vijfsprong  50  50 --  50  50  50 --  50  50
Middelweg/De Vijfsprong  50  50 --  50  50  50 --  50  50
Middelweg/De Vijfsprong  50  50 --  50  50  50 --  50  50
Middelweg/De Vijfsprong  50  50 --  50  50  50 --  50  50

Middelweg/De Vijfsprong  50  50 --  50  50  50 --  50  50
Middelweg/De Vijfsprong  50  50 --  50  50  50 --  50  50
Middelweg/De Vijfsprong  50  50 --  50  50  50 --  50  50
Middelweg/De Vijfsprong  50  50 --  50  50  50 --  50  50
Middelweg/De Vijfsprong  50  50 --  50  50  50 --  50  50

Middelweg/De Vijfsprong  50  50 --  50  50  50 --  50  50
Middelweg/De Vijfsprong  50  50 --  50  50  50 --  50  50
Middelweg/De Vijfsprong  50  50 --  50  50  50 --  50  50
Middelweg/De Vijfsprong  50  50 --  50  50  50 --  50  50
Parallelweg  50  50 --  50  50  50 --  50  50

Parallelweg  50  50 --  50  50  50 --  50  50
Parallelweg  50  50 --  50  50  50 --  50  50
Parallelweg  50  50 --  50  50  50 --  50  50
Parallelweg  50  50 --  50  50  50 --  50  50
Javastraat  50  50 --  50  50  50 --  50  50

Javastraat  50  50 --  50  50  50 --  50  50
Polderweg  50  50 --  50  50  50 --  50  50
Polderweg  50  50 --  50  50  50 --  50  50
Polderweg  50  50 --  50  50  50 --  50  50
Polderweg  50  50 --  50  50  50 --  50  50

Polderweg  50  50 --  50  50  50 --  50  50
30 km Boerhaavestraat  30  30 --  30  30  30 --  30  30
30 km Boerhaavestraat  30  30 --  30  30  30 --  30  30
30 km Boerhaavestraat  30  30 --  30  30  30 --  30  30
30 km Boerhaavestraat  30  30 --  30  30  30 --  30  30

30 km Beatrixstraat  30  30 --  30  30  30 --  30  30
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Invoergegevens wegverkeerslawaai

Model: model inv gebouwen en wegen 2030 def
versie van Gebied VL - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Crow965 Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %Int(P4) %MR(D)

Middelweg/De Vijfsprong  50 -- False   9458,00   6,70   3,30   0,60 -- --
Middelweg/De Vijfsprong  50 -- False   1920,00   6,70   3,20   0,60 -- --
Middelweg/De Vijfsprong  50 -- False   8384,00   6,70   3,30   0,60 -- --
Middelweg/De Vijfsprong  50 -- False   7383,00   6,70   3,20   0,60 -- --
Middelweg/De Vijfsprong  50 -- False   7383,00   6,70   3,20   0,60 -- --

Middelweg/De Vijfsprong  50 -- False   6832,00   6,70   3,20   0,60 -- --
Middelweg/De Vijfsprong  50 -- False   6193,00   6,70   3,20   0,60 -- --
Middelweg/De Vijfsprong  50 -- False   9341,00   6,70   3,30   0,60 -- --
Middelweg/De Vijfsprong  50 -- False   7452,00   6,70   3,20   0,60 -- --
Middelweg/De Vijfsprong  50 -- False   8705,00   6,70   3,30   0,60 -- --

Middelweg/De Vijfsprong  50 -- False   7267,00   6,70   3,20   0,60 -- --
Middelweg/De Vijfsprong  50 -- False   4875,00   6,70   3,20   0,60 -- --
Middelweg/De Vijfsprong  50 -- False   3866,00   6,70   3,20   0,60 -- --
Middelweg/De Vijfsprong  50 -- False   3532,00   6,70   3,30   0,60 -- --
Parallelweg  50 -- False   6186,00   6,70   3,20   0,60 -- --

Parallelweg  50 -- False   7035,00   6,70   3,20   0,60 -- --
Parallelweg  50 -- False   6998,00   6,70   3,20   0,60 -- --
Parallelweg  50 -- False  12008,00   6,70   3,20   0,60 -- --
Parallelweg  50 -- False   6998,00   6,70   3,20   0,60 -- --
Javastraat  50 -- False   5069,00   6,70   3,20   0,60 -- --

Javastraat  50 -- False   5069,00   6,70   3,30   0,60 -- --
Polderweg  50 -- False   6877,00   6,70   3,30   0,60 -- --
Polderweg  50 -- False   6880,00   6,70   3,30   0,60 -- --
Polderweg  50 -- False   4987,00   6,70   3,30   0,60 -- --
Polderweg  50 -- False   6880,00   6,70   3,30   0,60 -- --

Polderweg  50 -- False   9696,00   6,70   3,30   0,60 -- --
30 km Boerhaavestraat  30 -- True    941,00   6,80   3,20   0,60 -- --
30 km Boerhaavestraat  30 -- True    941,00   6,80   3,20   0,60 -- --
30 km Boerhaavestraat  30 -- True    941,00   6,80   3,20   0,60 -- --
30 km Boerhaavestraat  30 -- True    941,00   6,80   3,20   0,60 -- --

30 km Beatrixstraat  30 -- True   1199,00   6,70   3,20   0,60 -- --

03-03-2017 13:36:10Geomilieu V4.20



Invoergegevens wegverkeerslawaai

Model: model inv gebouwen en wegen 2030 def
versie van Gebied VL - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep %MR(A) %MR(N) %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4)

Middelweg/De Vijfsprong -- -- --  96,00  98,00  96,00 --   2,80   1,40   2,80 --
Middelweg/De Vijfsprong -- -- --  95,00  97,00  95,00 --   3,80   2,00   3,80 --
Middelweg/De Vijfsprong -- -- --  96,00  98,00  96,00 --   2,90   1,50   2,90 --
Middelweg/De Vijfsprong -- -- --  95,00  97,00  95,00 --   3,90   2,00   3,90 --
Middelweg/De Vijfsprong -- -- --  95,00  97,00  95,00 --   3,90   2,00   3,90 --

Middelweg/De Vijfsprong -- -- --  95,00  97,00  95,00 --   3,30   1,70   3,40 --
Middelweg/De Vijfsprong -- -- --  95,00  97,00  95,00 --   3,30   1,70   3,40 --
Middelweg/De Vijfsprong -- -- --  95,00  98,00  95,00 --   3,20   1,70   3,30 --
Middelweg/De Vijfsprong -- -- --  95,00  97,00  95,00 --   3,30   1,70   3,40 --
Middelweg/De Vijfsprong -- -- --  96,00  98,00  96,00 --   2,90   1,50   3,80 --

Middelweg/De Vijfsprong -- -- --  95,00  97,00  95,00 --   3,30   1,70   3,40 --
Middelweg/De Vijfsprong -- -- --  96,00  98,00  96,00 --   2,60   1,30   2,60 --
Middelweg/De Vijfsprong -- -- --  94,00  97,00  95,00 --   4,00   2,10   4,00 --
Middelweg/De Vijfsprong -- -- --  95,00  97,00  95,00 --   3,80   2,00   3,80 --
Parallelweg -- -- --  95,00  97,00  95,00 --   3,30   1,70   3,40 --

Parallelweg -- -- --  95,00  97,00  95,00 --   3,30   1,70   3,40 --
Parallelweg -- -- --  95,00  97,00  95,00 --   3,30   1,70   3,40 --
Parallelweg -- -- --  95,00  97,00  95,00 --   3,30   1,70   3,40 --
Parallelweg -- -- --  95,00  97,00  95,00 --   3,30   1,70   3,40 --
Javastraat -- -- --  95,00  97,00  95,00 --   3,50   1,80   3,50 --

Javastraat -- -- --  95,00  97,00  95,00 --   3,50   1,80   3,50 --
Polderweg -- -- --  95,00  97,00  95,00 --   3,30   1,70   3,40 --
Polderweg -- -- --  95,00  97,00  95,00 --   3,40   1,80   3,40 --
Polderweg -- -- --  96,00  98,00  96,00 --   2,90   1,50   3,00 --
Polderweg -- -- --  95,00  97,00  95,00 --   3,40   1,80   3,40 --

Polderweg -- -- --  96,00  98,00  96,00 --   2,90   1,50   2,90 --
30 km Boerhaavestraat -- -- --  89,00  95,00  90,00 --   7,90   4,30   8,00 --
30 km Boerhaavestraat -- -- --  89,00  95,00  90,00 --   7,90   4,30   8,00 --
30 km Boerhaavestraat -- -- --  89,00  95,00  90,00 --   7,90   4,30   8,00 --
30 km Boerhaavestraat -- -- --  89,00  95,00  90,00 --   7,90   4,30   8,00 --

30 km Beatrixstraat -- -- --  91,00  95,00  91,00 --   6,90   3,70   6,90 --
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Invoergegevens wegverkeerslawaai

Model: model inv gebouwen en wegen 2030 def
versie van Gebied VL - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A) LV(N)

Middelweg/De Vijfsprong   0,70   0,20   0,60 -- -- -- -- --    608,34    305,87     54,48
Middelweg/De Vijfsprong   1,00   0,20   0,90 -- -- -- -- --    122,21     59,60     10,94
Middelweg/De Vijfsprong   0,70   0,20   0,70 -- -- -- -- --    539,26    271,14     48,29
Middelweg/De Vijfsprong   1,00   0,30   0,90 -- -- -- -- --    469,93    229,17     42,08
Middelweg/De Vijfsprong   1,00   0,30   0,90 -- -- -- -- --    469,93    229,17     42,08

Middelweg/De Vijfsprong   0,90   0,20   0,80 -- -- -- -- --    434,86    212,07     38,94
Middelweg/De Vijfsprong   0,90   0,20   0,80 -- -- -- -- --    394,18    192,23     35,30
Middelweg/De Vijfsprong   0,80   0,20   0,80 -- -- -- -- --    594,55    302,09     53,24
Middelweg/De Vijfsprong   0,90   0,20   0,80 -- -- -- -- --    474,32    231,31     42,48
Middelweg/De Vijfsprong   0,80   0,20   0,70 -- -- -- -- --    559,91    281,52     50,14

Middelweg/De Vijfsprong   0,90   0,20   0,80 -- -- -- -- --    462,54    225,57     41,42
Middelweg/De Vijfsprong   0,70   0,20   0,60 -- -- -- -- --    313,56    152,88     28,08
Middelweg/De Vijfsprong   1,00   0,30   0,90 -- -- -- -- --    243,48    120,00     22,04
Middelweg/De Vijfsprong   1,00   0,20   0,90 -- -- -- -- --    224,81    113,06     20,13
Parallelweg   0,90   0,20   0,80 -- -- -- -- --    393,74    192,01     35,26

Parallelweg   0,90   0,20   0,80 -- -- -- -- --    447,78    218,37     40,10
Parallelweg   0,90   0,20   0,80 -- -- -- -- --    445,42    217,22     39,89
Parallelweg   0,90   0,20   0,80 -- -- -- -- --    764,31    372,73     68,45
Parallelweg   0,90   0,20   0,80 -- -- -- -- --    445,42    217,22     39,89
Javastraat   0,90   0,20   0,80 -- -- -- -- --    322,64    157,34     28,89

Javastraat   0,90   0,20   0,80 -- -- -- -- --    322,64    162,26     28,89
Polderweg   0,90   0,20   0,80 -- -- -- -- --    437,72    220,13     39,20
Polderweg   0,90   0,20   0,80 -- -- -- -- --    437,91    220,23     39,22
Polderweg   0,80   0,20   0,70 -- -- -- -- --    320,76    161,28     28,73
Polderweg   0,90   0,20   0,80 -- -- -- -- --    437,91    220,23     39,22

Polderweg   0,80   0,20   0,70 -- -- -- -- --    623,65    313,57     55,85
30 km Boerhaavestraat   2,10   0,60   1,90 -- -- -- -- --     56,95     28,61      5,08
30 km Boerhaavestraat   2,10   0,60   1,90 -- -- -- -- --     56,95     28,61      5,08
30 km Boerhaavestraat   2,10   0,60   1,90 -- -- -- -- --     56,95     28,61      5,08
30 km Boerhaavestraat   2,10   0,60   1,90 -- -- -- -- --     56,95     28,61      5,08

30 km Beatrixstraat   1,80   0,50   1,60 -- -- -- -- --     73,10     36,45      6,55
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Invoergegevens wegverkeerslawaai

Model: model inv gebouwen en wegen 2030 def
versie van Gebied VL - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep LV(P4) MV(D) MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4)

Middelweg/De Vijfsprong --     17,74      4,37      1,59 --      4,44      0,62      0,34 --
Middelweg/De Vijfsprong --      4,89      1,23      0,44 --      1,29      0,12      0,10 --
Middelweg/De Vijfsprong --     16,29      4,15      1,46 --      3,93      0,55      0,35 --
Middelweg/De Vijfsprong --     19,29      4,73      1,73 --      4,95      0,71      0,40 --
Middelweg/De Vijfsprong --     19,29      4,73      1,73 --      4,95      0,71      0,40 --

Middelweg/De Vijfsprong --     15,11      3,72      1,39 --      4,12      0,44      0,33 --
Middelweg/De Vijfsprong --     13,69      3,37      1,26 --      3,73      0,40      0,30 --
Middelweg/De Vijfsprong --     20,03      5,24      1,85 --      5,01      0,62      0,45 --
Middelweg/De Vijfsprong --     16,48      4,05      1,52 --      4,49      0,48      0,36 --
Middelweg/De Vijfsprong --     16,91      4,31      1,98 --      4,67      0,57      0,37 --

Middelweg/De Vijfsprong --     16,07      3,95      1,48 --      4,38      0,47      0,35 --
Middelweg/De Vijfsprong --      8,49      2,03      0,76 --      2,29      0,31      0,18 --
Middelweg/De Vijfsprong --     10,36      2,60      0,93 --      2,59      0,37      0,21 --
Middelweg/De Vijfsprong --      8,99      2,33      0,81 --      2,37      0,23      0,19 --
Parallelweg --     13,68      3,37      1,26 --      3,73      0,40      0,30 --

Parallelweg --     15,55      3,83      1,44 --      4,24      0,45      0,34 --
Parallelweg --     15,47      3,81      1,43 --      4,22      0,45      0,34 --
Parallelweg --     26,55      6,53      2,45 --      7,24      0,77      0,58 --
Parallelweg --     15,47      3,81      1,43 --      4,22      0,45      0,34 --
Javastraat --     11,89      2,92      1,06 --      3,06      0,32      0,24 --

Javastraat --     11,89      3,01      1,06 --      3,06      0,33      0,24 --
Polderweg --     15,21      3,86      1,40 --      4,15      0,45      0,33 --
Polderweg --     15,67      4,09      1,40 --      4,15      0,45      0,33 --
Polderweg --      9,69      2,47      0,90 --      2,67      0,33      0,21 --
Polderweg --     15,67      4,09      1,40 --      4,15      0,45      0,33 --

Polderweg --     18,84      4,80      1,69 --      5,20      0,64      0,41 --
30 km Boerhaavestraat --      5,06      1,29      0,45 --      1,34      0,18      0,11 --
30 km Boerhaavestraat --      5,06      1,29      0,45 --      1,34      0,18      0,11 --
30 km Boerhaavestraat --      5,06      1,29      0,45 --      1,34      0,18      0,11 --
30 km Boerhaavestraat --      5,06      1,29      0,45 --      1,34      0,18      0,11 --

30 km Beatrixstraat --      5,54      1,42      0,50 --      1,45      0,19      0,12 --
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Invoergegevens wegverkeerslawaai

Model: model inv gebouwen en wegen 2030 def
versie van Gebied VL - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k

Middelweg/De Vijfsprong   82,42   89,48   95,72  101,40  107,95  104,50   97,73   87,85
Middelweg/De Vijfsprong   75,93   83,12   89,63   94,78  101,13   97,72   90,96   81,37
Middelweg/De Vijfsprong   81,93   89,01   95,27  100,89  107,43  103,99   97,22   87,36
Middelweg/De Vijfsprong   81,80   89,01   95,53  100,64  106,99  103,58   96,82   87,25
Middelweg/De Vijfsprong   81,80   89,01   95,53  100,64  106,99  103,58   96,82   87,25

Middelweg/De Vijfsprong   89,08   96,63  102,15  104,67  109,08  101,96   96,70   88,02
Middelweg/De Vijfsprong   88,65   96,20  101,73  104,25  108,66  101,54   96,27   87,59
Middelweg/De Vijfsprong   82,52   89,64   96,00  101,44  107,91  104,48   97,71   87,95
Middelweg/De Vijfsprong   89,46   97,01  102,53  105,05  109,46  102,34   97,08   88,39
Middelweg/De Vijfsprong   82,15   89,23   95,51  101,11  107,62  104,18   97,41   87,57

Middelweg/De Vijfsprong   89,35   96,90  102,42  104,94  109,35  102,23   96,97   88,28
Middelweg/De Vijfsprong   79,48   86,51   92,70   98,48  105,05  101,60   94,83   84,90
Middelweg/De Vijfsprong   78,99   86,22   92,77   97,82  104,15  100,75   93,99   84,44
Middelweg/De Vijfsprong   78,57   85,77   92,28   97,42  103,78  100,37   93,61   84,02
Parallelweg   80,81   87,95   94,34   99,72  106,15  102,72   95,96   86,24

Parallelweg   81,37   88,50   94,90  100,28  106,71  103,28   96,52   86,80
Parallelweg   81,35   88,48   94,88  100,25  106,68  103,26   96,49   86,78
Parallelweg   83,69   90,83   97,22  102,60  109,03  105,60   98,84   89,12
Parallelweg   81,35   88,48   94,88  100,25  106,68  103,26   96,49   86,78
Javastraat   80,00   87,17   93,60   98,89  105,30  101,88   95,12   85,44

Javastraat   80,00   87,17   93,60   98,89  105,30  101,88   95,12   85,44
Polderweg   81,27   88,41   94,80  100,18  106,61  103,18   96,42   86,70
Polderweg   81,30   88,45   94,87  100,20  106,62  103,20   96,43   86,74
Polderweg   79,73   86,81   93,09   98,69  105,20  101,76   94,99   85,15
Polderweg   81,30   88,45   94,87  100,20  106,62  103,20   96,43   86,74

Polderweg   82,62   89,69   95,98  101,58  108,09  104,65   97,87   88,04
30 km Boerhaavestraat   75,23   79,99   89,87   89,45   94,34   91,84   85,36   80,71
30 km Boerhaavestraat   75,23   79,99   89,87   89,45   94,34   91,84   85,36   80,71
30 km Boerhaavestraat   75,23   79,99   89,87   89,45   94,34   91,84   85,36   80,71
30 km Boerhaavestraat   75,23   79,99   89,87   89,45   94,34   91,84   85,36   80,71

30 km Beatrixstraat   75,86   80,54   90,30   90,23   95,20   92,63   86,13   81,19
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Invoergegevens wegverkeerslawaai

Model: model inv gebouwen en wegen 2030 def
versie van Gebied VL - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep LE (D) Totaal LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k

Middelweg/De Vijfsprong  110,63   78,63   85,43   91,06   97,84  104,73  101,23   94,43
Middelweg/De Vijfsprong  103,88   71,75   78,67   84,54   90,86   97,69   94,21   87,42
Middelweg/De Vijfsprong  110,12   78,14   84,96   90,63   97,33  104,22  100,72   93,92
Middelweg/De Vijfsprong  109,74   77,66   84,59   90,49   96,77  103,55  100,08   93,29
Middelweg/De Vijfsprong  109,74   77,66   84,59   90,49   96,77  103,55  100,08   93,29

Middelweg/De Vijfsprong  111,85   84,97   92,24   97,13  100,82  105,67   98,48   93,19
Middelweg/De Vijfsprong  111,43   84,54   91,82   96,70  100,39  105,24   98,05   92,76
Middelweg/De Vijfsprong  110,62   78,68   85,54   91,29   97,84  104,70  101,22   94,42
Middelweg/De Vijfsprong  112,23   85,35   92,62   97,50  101,19  106,04   98,86   93,56
Middelweg/De Vijfsprong  110,32   78,30   85,13   90,80   97,50  104,38  100,88   94,09

Middelweg/De Vijfsprong  112,12   85,24   92,51   97,40  101,08  105,93   98,75   93,45
Middelweg/De Vijfsprong  107,73   75,58   82,36   87,94   94,80  101,71   98,21   91,41
Middelweg/De Vijfsprong  106,91   74,89   81,83   87,76   93,98  100,75   97,28   90,49
Middelweg/De Vijfsprong  106,53   74,53   81,45   87,32   93,64  100,47   96,99   90,20
Parallelweg  108,87   76,72   83,59   89,35   95,88  102,74   99,25   92,46

Parallelweg  109,43   77,28   84,15   89,90   96,44  103,30   99,81   93,01
Parallelweg  109,40   77,26   84,12   89,88   96,42  103,27   99,79   92,99
Parallelweg  111,75   79,60   86,47   92,23   98,76  105,62  102,13   95,34
Parallelweg  109,40   77,26   84,12   89,88   96,42  103,27   99,79   92,99
Javastraat  108,03   75,89   82,78   88,57   95,04  101,88   98,40   91,60

Javastraat  108,03   76,03   82,91   88,71   95,17  102,02   98,53   91,74
Polderweg  109,33   77,32   84,18   89,94   96,47  103,33   99,84   93,05
Polderweg  109,35   77,35   84,24   90,03   96,50  103,34   99,86   93,06
Polderweg  107,90   75,88   82,71   88,38   95,08  101,96   98,46   91,67
Polderweg  109,35   77,35   84,24   90,03   96,50  103,34   99,86   93,06

Polderweg  110,79   78,77   85,59   91,26   97,96  104,85  101,35   94,56
30 km Boerhaavestraat   98,25   70,32   74,53   83,76   85,11   90,43   87,60   81,00
30 km Boerhaavestraat   98,25   70,32   74,53   83,76   85,11   90,43   87,60   81,00
30 km Boerhaavestraat   98,25   70,32   74,53   83,76   85,11   90,43   87,60   81,00
30 km Boerhaavestraat   98,25   70,32   74,53   83,76   85,11   90,43   87,60   81,00

30 km Beatrixstraat   99,01   71,08   75,19   84,23   86,01   91,37   88,50   81,88
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Invoergegevens wegverkeerslawaai

Model: model inv gebouwen en wegen 2030 def
versie van Gebied VL - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep LE (A) 8k LE (A) Totaal LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k

Middelweg/De Vijfsprong   84,04  107,31   71,88   78,95   85,16   90,86   97,45   94,00
Middelweg/De Vijfsprong   77,18  100,30   65,39   72,59   79,08   84,24   90,63   87,22
Middelweg/De Vijfsprong   83,55  106,80   71,45   78,53   84,79   90,41   96,96   93,51
Middelweg/De Vijfsprong   83,09  106,17   71,27   78,48   84,99   90,11   96,49   93,08
Middelweg/De Vijfsprong   83,09  106,17   71,27   78,48   84,99   90,11   96,49   93,08

Middelweg/De Vijfsprong   83,89  108,16   78,58   86,14   91,67   94,16   98,59   91,48
Middelweg/De Vijfsprong   83,47  107,73   78,15   85,71   91,24   93,73   98,17   91,05
Middelweg/De Vijfsprong   84,11  107,29   72,07   79,20   85,58   90,97   97,44   94,01
Middelweg/De Vijfsprong   84,27  108,53   78,95   86,52   92,04   94,54   98,97   91,85
Middelweg/De Vijfsprong   83,72  106,96   71,88   79,08   85,53   90,74   97,20   93,79

Middelweg/De Vijfsprong   84,16  108,42   78,84   86,41   91,93   94,43   98,86   91,74
Middelweg/De Vijfsprong   80,98  104,28   68,94   75,97   82,14   87,95   94,55   91,10
Middelweg/De Vijfsprong   80,32  103,37   68,49   75,71   82,24   87,32   93,69   90,29
Middelweg/De Vijfsprong   79,97  103,08   68,04   75,24   81,73   86,89   93,28   89,87
Parallelweg   82,15  105,33   70,31   77,45   83,85   89,20   95,66   92,23

Parallelweg   82,70  105,89   70,86   78,01   84,41   89,76   96,22   92,79
Parallelweg   82,68  105,87   70,84   77,99   84,39   89,74   96,19   92,77
Parallelweg   85,03  108,21   73,19   80,34   86,73   92,08   98,54   95,12
Parallelweg   82,68  105,87   70,84   77,99   84,39   89,74   96,19   92,77
Javastraat   81,32  104,48   69,47   76,63   83,05   88,36   94,80   91,38

Javastraat   81,45  104,62   69,47   76,63   83,05   88,36   94,80   91,38
Polderweg   82,74  105,92   70,77   77,91   84,31   89,66   96,12   92,69
Polderweg   82,78  105,94   70,77   77,92   84,32   89,66   96,12   92,70
Polderweg   81,30  104,54   69,22   76,31   82,60   88,18   94,71   91,27
Polderweg   82,78  105,94   70,77   77,92   84,32   89,66   96,12   92,70

Polderweg   84,19  107,43   72,08   79,16   85,42   91,05   97,59   94,15
30 km Boerhaavestraat   74,87   93,87   64,66   69,39   79,28   78,86   83,79   81,28
30 km Boerhaavestraat   74,87   93,87   64,66   69,39   79,28   78,86   83,79   81,28
30 km Boerhaavestraat   74,87   93,87   64,66   69,39   79,28   78,86   83,79   81,28
30 km Boerhaavestraat   74,87   93,87   64,66   69,39   79,28   78,86   83,79   81,28

30 km Beatrixstraat   75,44   94,74   65,32   69,95   79,72   79,66   84,67   82,09
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Invoergegevens wegverkeerslawaai

Model: model inv gebouwen en wegen 2030 def
versie van Gebied VL - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep LE (N) 4k LE (N) 8k LE (N) Totaal LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500

Middelweg/De Vijfsprong   87,23   77,32  100,13 -- -- -- --
Middelweg/De Vijfsprong   80,46   70,84   93,37 -- -- -- --
Middelweg/De Vijfsprong   86,74   76,88   99,65 -- -- -- --
Middelweg/De Vijfsprong   86,32   76,73   99,24 -- -- -- --
Middelweg/De Vijfsprong   86,32   76,73   99,24 -- -- -- --

Middelweg/De Vijfsprong   86,21   77,52  101,36 -- -- -- --
Middelweg/De Vijfsprong   85,78   77,09  100,93 -- -- -- --
Middelweg/De Vijfsprong   87,25   77,51  100,15 -- -- -- --
Middelweg/De Vijfsprong   86,59   77,90  101,73 -- -- -- --
Middelweg/De Vijfsprong   87,02   77,35   99,93 -- -- -- --

Middelweg/De Vijfsprong   86,48   77,79  101,62 -- -- -- --
Middelweg/De Vijfsprong   84,32   74,37   97,22 -- -- -- --
Middelweg/De Vijfsprong   83,53   73,95   96,44 -- -- -- --
Middelweg/De Vijfsprong   83,11   73,49   96,02 -- -- -- --
Parallelweg   85,47   75,75   98,38 -- -- -- --

Parallelweg   86,03   76,31   98,94 -- -- -- --
Parallelweg   86,00   76,28   98,91 -- -- -- --
Parallelweg   88,35   78,63  101,26 -- -- -- --
Parallelweg   86,00   76,28   98,91 -- -- -- --
Javastraat   84,62   74,92   97,53 -- -- -- --

Javastraat   84,62   74,92   97,53 -- -- -- --
Polderweg   85,93   76,21   98,84 -- -- -- --
Polderweg   85,93   76,21   98,84 -- -- -- --
Polderweg   84,50   74,66   97,40 -- -- -- --
Polderweg   85,93   76,21   98,84 -- -- -- --

Polderweg   87,37   77,51  100,28 -- -- -- --
30 km Boerhaavestraat   74,79   70,10   87,69 -- -- -- --
30 km Boerhaavestraat   74,79   70,10   87,69 -- -- -- --
30 km Boerhaavestraat   74,79   70,10   87,69 -- -- -- --
30 km Boerhaavestraat   74,79   70,10   87,69 -- -- -- --

30 km Beatrixstraat   75,57   70,60   88,46 -- -- -- --
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Invoergegevens wegverkeerslawaai

Model: model inv gebouwen en wegen 2030 def
versie van Gebied VL - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k LE (P4) Totaal

Middelweg/De Vijfsprong -- -- -- -- --
Middelweg/De Vijfsprong -- -- -- -- --
Middelweg/De Vijfsprong -- -- -- -- --
Middelweg/De Vijfsprong -- -- -- -- --
Middelweg/De Vijfsprong -- -- -- -- --

Middelweg/De Vijfsprong -- -- -- -- --
Middelweg/De Vijfsprong -- -- -- -- --
Middelweg/De Vijfsprong -- -- -- -- --
Middelweg/De Vijfsprong -- -- -- -- --
Middelweg/De Vijfsprong -- -- -- -- --

Middelweg/De Vijfsprong -- -- -- -- --
Middelweg/De Vijfsprong -- -- -- -- --
Middelweg/De Vijfsprong -- -- -- -- --
Middelweg/De Vijfsprong -- -- -- -- --
Parallelweg -- -- -- -- --

Parallelweg -- -- -- -- --
Parallelweg -- -- -- -- --
Parallelweg -- -- -- -- --
Parallelweg -- -- -- -- --
Javastraat -- -- -- -- --

Javastraat -- -- -- -- --
Polderweg -- -- -- -- --
Polderweg -- -- -- -- --
Polderweg -- -- -- -- --
Polderweg -- -- -- -- --

Polderweg -- -- -- -- --
30 km Boerhaavestraat -- -- -- -- --
30 km Boerhaavestraat -- -- -- -- --
30 km Boerhaavestraat -- -- -- -- --
30 km Boerhaavestraat -- -- -- -- --

30 km Beatrixstraat -- -- -- -- --
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Invoergegevens wegverkeerslawaai

Model: model inv gebouwen en wegen 2030 def
versie van Gebied VL - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

30 Postkantoor      0,00 Relatief      3,20      6,40      9,60 -- -- -- Ja
29 Postkantoor      0,00 Relatief      3,20      6,40      9,60 -- -- -- Ja
31 Postkantoor      0,00 Relatief      3,20      6,40      9,60 -- -- -- Ja
32 Postkantoor      0,00 Relatief      3,20      6,40      9,60 -- -- -- Ja
05 Postkantoor      0,00 Relatief      3,20      6,40      9,60 -- -- -- Ja

04 Postkantoor      0,00 Relatief      3,20      6,40      9,60 -- -- -- Ja
06 Postkantoor      0,00 Relatief      3,20      6,40      9,60 -- -- -- Ja
03 Postkantoor      0,00 Relatief      3,20      6,40      9,60 -- -- -- Ja
07 Postkantoor      0,00 Relatief      3,20      6,40      9,60 -- -- -- Ja
02 Postkantoor      0,00 Relatief      3,20      6,40      9,60 -- -- -- Ja

08 Postkantoor      0,00 Relatief      3,20      6,40      9,60 -- -- -- Ja
01 Postkantoor      0,00 Relatief      3,20      6,40      9,60 -- -- -- Ja
09 Postkantoor      0,00 Relatief      3,20      6,40      9,60 -- -- -- Ja
12 Postkantoor      0,00 Relatief      3,20      6,40      9,60 -- -- -- Ja
11 Postkantoor      0,00 Relatief      3,20      6,40      9,60 -- -- -- Ja

13 Postkantoor      0,00 Relatief      3,20      6,40      9,60 -- -- -- Ja
19 Postkantoor      0,00 Relatief      3,20      6,40      9,60 -- -- -- Ja
18 Postkantoor      0,00 Relatief      3,20      6,40      9,60 -- -- -- Ja
20 Postkantoor      0,00 Relatief      3,20      6,40      9,60 -- -- -- Ja
17 Postkantoor      0,00 Relatief      3,20      6,40      9,60 -- -- -- Ja

21 Postkantoor      0,00 Relatief      3,20      6,40      9,60 -- -- -- Ja
16 Postkantoor      0,00 Relatief      3,20      6,40      9,60 -- -- -- Ja
22 Postkantoor      0,00 Relatief      3,20      6,40      9,60 -- -- -- Ja
15 Postkantoor      0,00 Relatief      3,20      6,40      9,60 -- -- -- Ja
23 Postkantoor      0,00 Relatief      3,20      6,40      9,60 -- -- -- Ja

26 Postkantoor      0,00 Relatief      3,20      6,40      9,60 -- -- -- Ja
25 Postkantoor      0,00 Relatief      3,20      6,40      9,60 -- -- -- Ja
27 Postkantoor      0,00 Relatief      3,20      6,40      9,60 -- -- -- Ja
24 Postkantoor      0,00 Relatief      3,20      6,40      9,60 -- -- -- Ja
28 Postkantoor      0,00 Relatief      3,20      6,40      9,60 -- -- -- Ja

33 Postkantoor      0,00 Relatief      3,20 -- -- -- -- -- Ja
34 Postkantoor      0,00 Relatief      3,20 -- -- -- -- -- Ja
35 Postkantoor      0,00 Relatief      3,20 -- -- -- -- -- Ja
36 Postkantoor      0,00 Relatief      3,20 -- -- -- -- -- Ja
39 Postkantoor      0,00 Relatief      3,20 -- -- -- -- -- Ja

38 Postkantoor      0,00 Relatief      3,20 -- -- -- -- -- Ja
40 Postkantoor      0,00 Relatief      3,20 -- -- -- -- -- Ja
37 Postkantoor      0,00 Relatief      3,20 -- -- -- -- -- Ja
41 Postkantoor      0,00 Relatief      3,20 -- -- -- -- -- Ja
42 Postkantoor      0,00 Relatief      3,20 -- -- -- -- -- Ja

43 Postkantoor      0,00 Relatief      3,20 -- -- -- -- -- Ja
47 Postkantoor      0,00 Relatief      3,20 -- -- -- -- -- Ja
46 Postkantoor      0,00 Relatief      3,20 -- -- -- -- -- Ja
45 Postkantoor      0,00 Relatief      3,20 -- -- -- -- -- Ja
44 Postkantoor      0,00 Relatief      3,20 -- -- -- -- -- Ja

14 Postkantoor      0,00 Relatief      3,20      6,40      9,60 -- -- -- Ja
10 Postkantoor      0,00 Relatief      3,20      6,40      9,60 -- -- -- Ja
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Invoergegevens wegverkeerslawaai

Model: model inv gebouwen en wegen 2030 def
versie van Gebied VL - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

1 abs.bodem 1,00
2 abs.bodem 1,00
3 abs.bodem 1,00
4 abs.bodem 1,00
5 abs.bodem 1,00

6 abs.bodem 1,00
7 abs.bodem 1,00
8 abs.bodem 1,00
9 abs.bodem 1,00
10 abs.bodem 1,00

11 abs.bodem 1,00
12 abs.bodem 1,00
13 abs.bodem 1,00
14 abs.bodem 1,00
15 abs.bodem 1,00

16 abs.bodem 1,00
17 abs.bodem 1,00
18 abs.bodem 1,00
19 abs.bodem 1,00
20 abs.bodem 1,00

21 abs.bodem 1,00
22 abs.bodem 0,80
23 abs.bodem 1,00
24 abs.bodem 1,00
25 abs.bodem 1,00

26 abs.bodem 1,00
27 abs.bodem 1,00
28 abs.bodem 1,00
29 abs.bodem 1,00
30 abs.bodem 1,00

31 abs.bodem 1,00
32 abs.bodem 1,00
33 abs.bodem 1,00
34 abs.bodem 1,00
35 abs.bodem 1,00

36 abs.bodem 1,00
37 abs.bodem 1,00
38 abs.bodem 1,00
39 abs.bodem 1,00
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Invoergegevens wegverkeerslawaai

Model: model inv gebouwen en wegen 2030 def
versie van Gebied VL - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250

    0,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
    6,90      0,00 Relatief 2 dB False 0,80 0,80 0,80
    0,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
   23,10      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
    6,90      0,00 Relatief 2 dB False 0,80 0,80 0,80

    0,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
    4,20      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
   16,60      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
   15,80      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
   10,90      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

    8,30      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
    5,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
    1,90      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
    5,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
   14,30      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

    5,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
    6,20      0,00 Relatief 2 dB False 0,80 0,80 0,80
    5,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
    6,20      0,00 Relatief 2 dB False 0,80 0,80 0,80
    0,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

    5,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
    5,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
    5,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
   39,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
    8,40      0,00 Relatief 2 dB False 0,80 0,80 0,80

    8,40      0,00 Relatief 2 dB False 0,80 0,80 0,80
    8,40      0,00 Relatief 2 dB False 0,80 0,80 0,80
    8,40      0,00 Relatief 2 dB False 0,80 0,80 0,80
    8,40      0,00 Relatief 2 dB False 0,80 0,80 0,80
    8,40      0,00 Relatief 2 dB False 0,80 0,80 0,80

    8,40      0,00 Relatief 2 dB False 0,80 0,80 0,80
    8,40      0,00 Relatief 2 dB False 0,80 0,80 0,80
    8,40      0,00 Relatief 2 dB False 0,80 0,80 0,80
   10,00      0,00 Relatief 2 dB False 0,80 0,80 0,80
    8,40      0,00 Relatief 2 dB False 0,80 0,80 0,80

    8,40      0,00 Relatief 2 dB False 0,80 0,80 0,80
    8,40      0,00 Relatief 2 dB False 0,80 0,80 0,80
    8,40      0,00 Relatief 2 dB False 0,80 0,80 0,80
    3,20      0,00 Relatief 2 dB False 0,80 0,80 0,80
    8,40      0,00 Relatief 2 dB False 0,80 0,80 0,80

    8,40      0,00 Relatief 2 dB False 0,80 0,80 0,80
    8,40      0,00 Relatief 2 dB False 0,80 0,80 0,80
    8,40      0,00 Relatief 2 dB False 0,80 0,80 0,80
    4,60      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
    8,40      0,00 Relatief 2 dB False 0,80 0,80 0,80

    8,40      0,00 Relatief 2 dB False 0,80 0,80 0,80
    5,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
    8,40      0,00 Relatief 2 dB False 0,80 0,80 0,80
    8,40      0,00 Relatief 2 dB False 0,80 0,80 0,80
    8,40      0,00 Relatief 2 dB False 0,80 0,80 0,80

    8,40      0,00 Relatief 2 dB False 0,80 0,80 0,80
   19,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
    8,40      0,00 Relatief 2 dB False 0,80 0,80 0,80
    8,40      0,00 Relatief 2 dB False 0,80 0,80 0,80
    8,40      0,00 Relatief 2 dB False 0,80 0,80 0,80

    5,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
    6,40      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
    8,40      0,00 Relatief 2 dB False 0,80 0,80 0,80
    8,40      0,00 Relatief 2 dB False 0,80 0,80 0,80
    8,40      0,00 Relatief 2 dB False 0,80 0,80 0,80

    8,40      0,00 Relatief 2 dB False 0,80 0,80 0,80
    8,40      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
    0,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens wegverkeerslawaai

Model: model inv gebouwen en wegen 2030 def
versie van Gebied VL - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens wegverkeerslawaai

Model: model inv gebouwen en wegen 2030 def
versie van Gebied VL - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250

   12,30      0,00 Relatief 2 dB False 0,80 0,80 0,80
    8,40      0,00 Relatief 2 dB False 0,80 0,80 0,80
    8,40      0,00 Relatief 2 dB False 0,80 0,80 0,80
   14,40      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
    8,40      0,00 Relatief 2 dB False 0,80 0,80 0,80

    8,40      0,00 Relatief 2 dB False 0,80 0,80 0,80
    5,90      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
    8,40      0,00 Relatief 2 dB False 0,80 0,80 0,80
   14,30      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
    9,20      0,00 Relatief 2 dB False 0,80 0,80 0,80

    6,10      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
1 Postkantoor hoog    12,70      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

   13,50      0,00 Relatief 2 dB False 0,80 0,80 0,80
    7,70      0,00 Relatief 2 dB False 0,80 0,80 0,80
    0,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80

1 Postkantoor laag     5,10      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
    7,90      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
   21,70      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80
   11,90      0,00 Relatief 2 dB False 0,80 0,80 0,80
    4,00      0,00 Relatief 2 dB False 0,80 0,80 0,80

    9,20      0,00 Relatief 2 dB False 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens wegverkeerslawaai

Model: model inv gebouwen en wegen 2030 def
versie van Gebied VL - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

1 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Administratieve gegevens 
 

Toponiem   : Stationslocatie 

Plaats    : Den Helder 

Gemeente   : Den Helder 

Provincie   : Noord-Holland 

Projectnummer   : S110139 

Bevoegde overheid  : Gemeente Den Helder 

Opdrachtgever   : Zeestad 

Uitvoerende instantie  : Synthegra bv 

Onderzoeksmelding (ARCHIS) : 59.074 

Datum onderzoeksmelding : 05-11-2013 

Onderzoeksnummer (ARCHIS) : 47.755 

Kaartblad   : 9D 

Periode    : ijzertijd – nieuwe tijd 

Oppervlakte   : Circa 32.360 m
2
 

Perceelnummers   : 159a, 8348, 8351, 8473, 8647, 8804, 8857, 8918, 9069, 9336, 9674,  

  9675, 9789, 9824, 9825, 9866, 10228, 10229 en 10230 

Grond eigenaars / beheerders : Coever beheer bv, Connexxion, Gemeente Den Helder, Hoogenbosch,  

  KPN, NUON, NS Vastgoed, VVE Parallelweg 3 en 5 

Grondgebruik    : bebouwd gebied (o.a. station, postkantoor, winkels, bestrating) 

Geologie   : bebouwd gebied met onder meer station, postkantoor en winkels 

Geomorfologie   : ingesloten strandvlakte 

Bodem    : (geëgaliseerde/verstoorde) beekeerdgronden of vlakvaaggronden 

Documentatie   : de definitieve rapportage zal worden aangeleverd aan de RCE en de 

  Koninklijke Bibliotheek  

 

De onderzoekslocatie wordt omsloten door de volgende vier coördinaten: 

 

noordwest X: 112768    Y: 552477  

noordoost X: 112984    Y: 552462   

zuidoost  X: 112971    Y: 552240  

zuidwest  X: 112729    Y: 552294 
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 Samenvatting  
 

Inleiding  

Synthegra heeft in opdracht van Zeestad een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor een terrein in 

de directe omgeving van het treinstation van Den Helder (afbeelding 1.1). In 2008 heeft de gemeenteraad van 

Den Helder het Uitwerkingsplan Stadshart vastgesteld. Het Uitwerkingsplan (UP) vormt het kader voor de 

stedelijke vernieuwing van de binnenstad van Den Helder. Eén van de doelstellingen uit het Uitwerkingsplan is 

de herontwikkeling van de stationslocatie. In het UP wordt het volgende toekomstbeeld voor het 

stationsgebied beschreven: 

 

Het stationsgebied is dé entree van de stad. Wie met de trein aankomt in Den Helder wordt aangenaam 

verrast door de groene uitnodiging die de stad biedt. De reiziger loopt vanuit het station direct het stadspark 

in, dat zich uitstrekt van station tot aan het Marsdiep. De omgeving van het station toont Den Helder als een 

moderne stad met een intieme en beschutte openbare ruimte. Door het opschuiven van de rooilijn ten 

opzichte van het huidige station wordt aangesloten op de Beatrixstraat. 

 

De diepte van de toekomstige bodemverstoring zal circa 3,5 m beneden maaiveld bedragen. Daarbij zal de 

bodem waarschijnlijk tot in het archeologische niveau worden verstoord, dat in dit gebied vanaf 50 cm 

beneden maaiveld
1
 verwacht kan worden. 

  

                                                            

1
 Breejen e.a. (red.) 2002. 
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Specifieke archeologische verwachting bureauonderzoek  

Op basis van het bureauonderzoek is voor het plangebied een gespecificeerde archeologische verwachting 

opgesteld, waarvan de essentie is weergegeven in onderstaande tabel. 

 

Periode Verwachting Verwachte kenmerken vindplaats Diepteligging sporen 

laat-

paleolithicum  – 

midden-

neolithicum  

 

Zeer laag geërodeerd n.v.t. 

Laat-neolithicum 

– vroege 

middeleeuwen 

middelhoog Nederzetting: cultuurlaag, fragmenten 

aardewerk, natuursteen, 

gebruiksvoorwerpen 

in de top van het 

Hollandveen Laagpakket,  

vanaf een diepte van circa 

3,0 m beneden maaiveld 

 

late 

middeleeuwen – 

nieuwe tijd 

 

laag  vanaf maaiveld 

Tabel 1: Archeologische verwachting per periode. 

 

Conclusie en aanbeveling  

Op grond van de resultaten van het onderzoek wordt voor het plangebied een verkennend booronderzoek 

geadviseerd om de bodemopbouw in kaart te brengen en daarmee het verwachtingsmodel te toetsen. Hierbij 

wordt specifiek gelet op de intactheid van de top van het Hollandveen. Geadviseerd wordt om het onderzoek 

uit te voeren op de locaties waar de bodemverstoring dieper dan 3,0 m beneden maaiveld zal reiken. 
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1 Inleiding 
 
1.1 Onderzoekskader 

Synthegra heeft in opdracht van Zeestad een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor een terrein in 

de directe omgeving van het treinstation van Den Helder (afbeelding 1.1). In 2008 heeft de gemeenteraad van 

Den Helder het Uitwerkingsplan Stadshart vastgesteld. Het Uitwerkingsplan vormt het kader voor de stedelijke 

vernieuwing van de binnenstad van Den Helder. Eén van de doelstellingen uit het Uitwerkingsplan is de 

herontwikkeling van de stationslocatie. In het UP wordt het volgende toekomstbeeld voor het stationsgebied 

beschreven: 

Het stationsgebied is dé entree van de stad. Wie met de trein aankomt in Den Helder wordt aangenaam 

verrast door de groene uitnodiging die de stad biedt. De reiziger loopt vanuit het station direct het stadspark 

in, dat zich uitstrekt van station tot aan het Marsdiep. De omgeving van het station toont Den Helder als een 

moderne stad met een intieme en beschutte openbare ruimte. Door het opschuiven van de rooilijn ten 

opzichte van het huidige station wordt aangesloten op de Beatrixstraat.  

 

Door de graafwerkzaamheden die zullen gaan plaatsvinden, kunnen eventueel aanwezige archeologische 

waarden verloren gaan. Daarom is op basis van het Verdrag van Malta, waaruit de Wet op de Archeologische 

Monumentenzorg uit 2007 is voortgevloeid, voorafgaand aan de graafwerkzaamheden archeologisch 

onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 

versie 3.2.
2
  

 

De bevoegde overheid, de gemeente Den Helder, heeft een specifiek archeologisch beleid vastgesteld en 

beschikt over een Archeologische Verwachtings- of Beleidsadvieskaart.
3
 Volgens het vigerende beleid dient 

voor het plangebied een bureauonderzoek opgesteld te worden in de vroegste fase van de planvorming. 

 

De bevoegde overheid, de gemeente Den Helder, zal de resultaten van het onderzoek toetsen en zal een 

selectiebesluit nemen. 

 

1.2 Onderzoeksdoel en vraagstellingen 

Het doel van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde archeologische verwachting aan 

de hand van bestaande bronnen over bekende of verwachte landschappelijke, historische en archeologische 

waarden.  

 

De volgende onderzoeksvragen zullen worden beantwoord: 

 

 Wat is de opbouw van de ondergrond en het verwachte bodemtype? 

 Worden in het onderzoeksgebied archeologische vindplaatsen verwacht?  

 Wat is naar verwachting de omvang, ligging, aard en datering hiervan? 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische resten bedreigd door de voorgenomen 

ontwikkeling van het gebied? 

 

                                                            

2
 SIKB 2010. 

3
 Breejen e.a. (red.) 2002. 
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1.3 Ligging en huidige situatie plangebied 

Het plangebied is circa 3,5 ha groot en ligt in de directe omgeving van het treinstation van Den Helder 

(afbeelding 1.1).  

Het plangebied is bebouwd en verhard. De hoogte van het maaiveld varieert van circa 0,8 tot 1,1 m +NAP 

(Normaal Amsterdams Peil).
4
  

 

Afbeelding 1.1: Het plangebied op een luchtfoto aangegeven met het rode kader (Bron: opdrachtgever)  

                                                            

4
 Hoogteligging van het plangebied op het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) in m NAP geraadpleegd op www.ahn.nl 
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2 Bureauonderzoek5 
 

2.1 Methode 

Tijdens het bureauonderzoek is met behulp van bestaande bronnen een gespecificeerd archeologisch 

verwachtingsmodel voor het plangebied opgesteld. Dit is gedaan door het raadplegen van voor de archeologie 

relevante (schriftelijke) bronnen. Voor het bureauonderzoek zijn met name gegevens over bekende 

archeologische vindplaatsen in en rond het plangebied verzameld. Dit is aangevuld met historisch en fysisch-

geografisch onderzoek, waarbij informatie over vroeger grondgebruik is verkregen door de analyse van 

historische kaarten en tevens gegevens over de geologie, geomorfologie en bodem zijn bestudeerd. 

 

2.2 Landschapsgenese  

Voor het bepalen of, waar en uit welke periode archeologische resten kunnen worden verwacht, zijn de 

volgende bronnen met betrekking tot de landschapsgenese geraadpleegd:  

 

 Geologische Kaart, schaal 1:600.000 

 Geomorfologische Kaart, schaal 1:50.000 

 Bodemkaart, schaal 1:50.000 

 Relevante achtergrondliteratuur 

 

Voor de geologische beschrijving is gebruik gemaakt van de Lithostratigrafische Indeling van de Ondiepe 

Ondergrond.
6
 Zie voor een overzicht van de geologische en archeologische perioden bijlage 1. 

 

Geologie en geomorfologie 

De ontstaanswijze van het gebied hangt nauw samen met de stijgende zeespiegel in het Holoceen (de laatste 

11.755 jaar). De invloed van de zee is, ondanks de voortdurende zeespiegelstijging, echter niet altijd en zeker 

niet overal constant merkbaar geweest. Perioden met een grote mariene invloed (transgressie) werden 

afgewisseld met perioden, waarin de zee zich terugtrok (regressie).
7
 Volgens de geologische overzichtskaart

8
 

liggen in het plangebied dan ook holocene afzettingen, die voornamelijk zijn afgezet door de zee. Het betreft 

zeeklei en –zand (Laagpakket van Walcheren, Formatie van Naaldwijk). 

 

In de diepere ondergrond ligt het pleistocene oppervlak, dat bestaat uit dekzand. In de koudste en droogste 

perioden van de laatste ijstijd, het Weichselien (circa 115.000 – 11.755 jaar geleden), met name tijdens het 

Laat-Pleniglaciaal (circa 26.000 – 15.700 jaar geleden) en sommige perioden van het Laat-Glaciaal (circa 

15.700 – 11.755 jaar geleden) was de vegetatie vrijwel verdwenen. Hierdoor kon op grote schaal verstuiving 

optreden en werd dekzand afgezet.
9
 Dit (vaak lemige) zand is kalkloos, fijnkorrelig (150 – 210 m), goed 

                                                            

5
 Het bureauonderzoek is ontleend aan Synthegra rapport S110139 

6
 De Mulder et al. 2003 en via  www.dinoloket.nl: Dinoloket, Standaarden, Lithostratigrafische Nomenclator van de Ondiepe 

Ondergrond. 

7
 Rosing 1995, 16. 

8
 TNO Bouw en Ondergrond 2008. 

9
 Berendsen 2004, 113. 
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afgerond, goed gesorteerd en arm aan grind en wordt tot het Laagpakket van Wierden van de Formatie van 

Boxtel gerekend.
10

  

Onder invloed van de zeespiegelstijging en de daarmee samenhangende stijging van de grondwaterspiegel is 

op het pleistocene oppervlak, dat uit dekzand bestaat, veen gevormd. Dit is de zogenaamde Basisveen Laag, 

behorend tot de Formatie van Nieuwkoop. In de Polder het Koegras, waar het plangebied gelegen is,
11

 ligt de 

onderkant van de Basisveen Laag op een diepte van circa 4,0 – 6,0 m – NAP (circa 5,0 tot 7,0 m beneden 

maaiveld)
12

 en is gevormd tijdens het Atlanticum (circa 7020 – 3755 v. Chr.). Ter plaatse van het plangebied 

begon de veengroei relatief laat, pas rond 3850 v. Chr. (midden-neolithicum). 

 

Door mariene erosie is tijdens transgressies in het Atlanticum en Vroeg-Subboreaal het veen op veel plaatsen 

geërodeerd en is het Laagpakket van Wormer, behorend tot de Formatie van Naaldwijk, afgezet, dat bestaat 

uit zeeklei en zeezand.
13

 Waar het Basisveen nog aanwezig is, bestaat het meestal uit een 1 tot 70 cm dikke 

laag, sterk samengeperst zeggeveen of rietveen. Op grond van paleogeografische kaarten lijkt het plangebied 

in de buurt te liggen van de grens tussen het getijdengebied, waar het Laagpakket van Wormer werd afgezet 

en een veenmoeras, waar de veengroei ononderbroken doorging tot in de middeleeuwen.
14

 Uit enkele 

pulsboringen tot een diepte van circa 20 m beneden maaiveld, die zijn uitgevoerd vóór de bouw van het 

station, kan worden opgemaakt dat in het plangebied mariene erosie heeft plaatsgevonden.
15

 In één van deze 

boringen is op een diepte van 19.4 m –NAP zand met schelpengruis aangetroffen, dat in een marien milieu is 

afgezet en vermoedelijk tot het Laagpakket van Wormer behoort. 

 

In het Midden-Subboreaal ontstond achter het strandwallensysteem een lagune, waarin op grote schaal 

veenvorming kon optreden.
16

 Dit is het Hollandveen Laagpakket, behorend tot de Formatie van Nieuwkoop. 

Het grootste deel van het veenpakket is verdwenen door oxidatie of erosie.
17

 Uit de diepe boringen die 

rondom het stationsgebouw zijn uitgevoerd blijkt dat er nog een veenpakket met een dikte van 0,5 à 1,5 m in 

de ondergrond aanwezig is. De diepteligging van de top van het veen varieert van 2,25 tot 3,25 –NAP (circa 

3,25 – 4,25 m beneden maaiveld).  

 

Met de vorming van nieuwe zeegaten als het Marsdiep (tussen Den Helder en Texel), het Heersdiep (ter 

hoogte van Julianadorp) en de Zijpe (tussen Callantsoog en Petten) in de late middeleeuwen (12
e
 eeuw), 

kreeg de zee weer meer invloed op het gebied en trad aanvankelijk vooral aan de randen van geulen veel 

erosie op. Hierbij is kalkrijke (zandige) klei afgezet, dat tot het Laagpakket van Walcheren van de Formatie 

van Naaldwijk wordt gerekend. In de Polder Koegras is deze kalkrijke (zandige) klei ook afgezet. Dit materiaal 

is over het algemeen niet volledig gerijpt.
18

 Het plangebied lag in deze periode in een getijdenlandschap.  

                                                            

10
 Berendsen 2004, 190. 

11
 www.julianadorp-parelvandekop.com/het-koegras/koegras.htm. 

12
 Top_pleistoceenkaart via www.archis2.archis.nl, het registratie- en informatiesysteem van de Rijksdienst voor 

Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten 

13
Rosing 1995, 18. 

14
 TNO, 2006. 

15
 Boorbeschrijvingen geraadpleegd van N.V. Spoorwegenbouw 1957, S.O.no. 492, blad 1 (gemeentelijk archief Den 

Helder). 

16
 Haartsen, 2009. 

17
 Rosing, 1995, 28. 

18
 Rosing, 1995, 29 en 33. 
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Omstreeks 1500 n. Chr. werden als gevolg van de sterke kusterosie enorme pakketten zand afgezet. In de 

Polder Koegras en in het westelijk deel van de Anna Paulownapolder werd via het Heersdiep en mogelijk ook 

het Marsdiep voornamelijk kalkhoudend, fijn zand afgezet. Deze strandafzettingen zijn circa 50 – 150 cm dik, 

waarbij de dikte van het pakket en ook de grofheid van het zand van west naar oost gaand geleidelijk 

afneemt. Deze afzettingen worden ook tot de Formatie van Naaldwijk gerekend. Nadat de zandplaten 

voldoende hoog waren opgeslibd en soms tijdelijk droog vielen, vond verstuiving van het zand plaats. 

Hierdoor ontstonden in de Polder het Koegras veel kleine duintjes, lokaal vaak ‘nollen’ genoemd. De nollen 

zijn afgegraven en geëgaliseerd ten behoeve van de bloembollenteelt en hierdoor bijna allemaal verdwenen.  

Legenda 

3L7 : lage kustduinen met bijbehorende vlakten en laagten 

4L7 : lage kustduinen met bijbehorende vlakten en laagten 

12C1 : hoge kustduinen met bijbehorende vlakten en laagten 

13C1 : hoge kustduinen met bijbehorende vlakten en laagten 

2M40 : ingesloten strandvlakte 

2M41 : strandvlakte, zandplaat of slik, al dan niet met lage duinen 

Afbeelding 2.1: Ligging van het plangebied op de Geomorfologische kaart van Nederland 1:50.000, 

aangegeven met het rode kader (Bron: Stichting voor Bodemkartering en Rijks Geologische Dienst, 1981). 

 

Het plangebied is niet gekarteerd op de geomorfologische kaart (afbeelding 2.1), omdat het binnen de 

bebouwde kom van Den Helder ligt.
19

 Op basis van extrapolatie van de begrenzingen op de kaart ligt het 

plangebied naar verwachting op een ingesloten strandvlakte (code 2M40). Het Actueel Hoogtebestand 

                                                            

19
 Stichting voor Bodemkartering en Rijks Geologische Dienst, 1981. 
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Nederland geeft geen aanvullende informatie betreffende het landschap binnen het plangebied. Vanwege de 

ligging binnen de bebouwde kom wordt het natuurlijke reliëf (voor zover aanwezig) versluierd door de 

aanwezige bebouwing.
20

 Het bebouwde gebied van Den Helder is geëgaliseerd en opgehoogd met circa 50 

cm, tot circa 0,75 m +NAP.  

 

Bodem 

Op de Bodemkaart van Nederland schaal 1:50.000 (afbeelding 2.2) is het plangebied niet gekarteerd, omdat 

het binnen de bebouwde kom van Den Helder ligt. Ter plaatse van de strandvlakte ten zuiden van de 

bebouwde kom van Den Helder komen grote oppervlakken met vlakvaaggronden in matig fijn zand (code 

Zn50A) voor, die zijn geëgaliseerd (aangegeven met het pijltje naar rechts). Ten westen van het plangebied is 

een zone gekarteerd als beekeerdgronden in leemarm en zwak lemig fijn zand (code pZg21), die ook 

geëgaliseerd zijn. Naar verwachting kwam oorspronkelijk een van deze twee bodemtypen ook binnen het 

plangebied voor, maar naar verwachting is er binnen (het grootste deel van) het plangebied geen natuurlijk 

bodemprofiel meer aanwezig. 

 

Legenda 

Zn50A : vlakvaaggronden in matig fijn zand 

Zn21 : vlakvaaggronden in leemarm en zwak lemig fijn zand 

Zn30 : vlakvaaggronden in grof zand 

Zd30 : duinvaaggronden in grof zand 

pZg21 : beekeerdgronden in leemarm en zwak lemig fijn zand 

pZn21 : gooreerdgronden in leemarm en zwak lemig fijn zand 

                                                            

20
 www.ahn.nl 



Project:              Bureauonderzoek, Stationslocatie te Den Helder 

Projectnummer: S130098 
 

 
© Synthegra bv, Olmenlaan 6, NL-3833 AV Leusden  13 van 26 

 

Afbeelding 2.3: Ligging van het plangebied op de Bodemkaart van Nederland 1:50.000, aangegeven met het 

rode kader (Bron: DLO-Staring Centrum, 1994).  
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2.3 Archeologische waarden in en rondom het plangebied 

In deze paragraaf wordt gekeken of binnen en rond het plangebied archeologische en/of ondergrondse 

bouwhistorische waarden bekend zijn. Hiervoor zijn de volgende bronnen binnen de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed (RCE, de voormalige RACM) geraadpleegd:  

 

 Centraal Archeologisch Archief (CAA) 

 Centraal Monumenten Archief (CMA) 

 Archeologisch Informatie Systeem (ARCHIS II) 

 

 

Daarnaast zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 

 

 Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie Noord-Holland 

 Archeologische Beleidskaart van de gemeente Den Helder 

 Kennisinfrastructuur Cultuurhistorie (KICH) 

 gegevens van amateur archeologen  

 

Volgens de IKAW (Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden) van de RCE geldt voor het plangebied een 

lage archeologische verwachting (bijlage 2). Op de Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW) van de provincie 

Noord-Holland heeft het plangebied geen archeologische waarde. Deze kaarten zijn indicatief en zullen voor 

het opstellen van een gespecificeerd verwachtingsmodel worden genuanceerd en gepreciseerd, aangezien uit 

deze kaarten niet blijkt wat de aard en ouderdom is van de te verwachten archeologische resten.  

 

Volgens de Archeologische Beleidsadvieskaart (afbeelding 2.4), behorend bij de beleidsnota 

Cultuurhistorische waarden Den Helder
21

, ligt het plangebied niet binnen een gemeentelijk aandachtsgebied. 

Wel kunnen archeologische waarden aanwezig zijn vanaf 0,5 m beneden maaiveld. Vanwege het 

gedetailleerde schaalniveau en het beleid van de gemeente wordt deze kaart als leidinggevend beschouwd. 

 

Uit de archieven en ARCHIS II van de RCE blijkt dat binnen het plangebied geen archeologische 

monumenten, waarnemingen en onderzoeksmeldingen aanwezig zijn (bijlage 2). Uit de directe omgeving 

(binnen een straal van 500 m) is één monument, één waarneming en zijn twee onderzoeksmeldingen bekend. 

Uit de gegevens van KICH blijkt dat binnen het plangebied een monumentale bunker aanwezig is in het 

zuidwestelijke deel van het plangebied.
22

 

 

 
  

                                                            

21
 Breejen e.a. (red.), 2002. 

22
 www.kich.nl en gemeentelijk archief Den Helder 
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LEGENDA 

oranje : gemeentelijk archeologisch aandachtsgebied 

geel : mogelijke archeologische waarden aanwezig vanaf 0,5 m beneden maaiveld 

Afbeelding 2.4: Ligging van het plangebied op de Archeologische Beleidskaart van de gemeente Den Helder, 

aangegeven met het rode kader (Bron: gemeente Den Helder ). 

 

Monumenten, waarnemingen en onderzoeksmeldingen binnen een straal van 200 m van het 

plangebied: 

Monumentnummer 14.987  

Op een afstand van circa 165 m ten oosten van het plangebied ligt  een archeologisch monument waar zich 

de resten bevinden  van een door de Fransen gestationeerde omwalling (zie ook afbeelding 2.4, DH3-2). Ze 

waren bezig met de aanbouw van de  dokwerken  aan het Nieuwe Diep. Alleen het gedeelte tussen het  

Nieuwe Diep en de Sluisdijk werd verwezenlijkt. Na 1813 werd het deel niet meer onderhouden en later 

verdween het onder de 19
e
 eeuwse stadsbouw.   

 

Waarnemingsnummer 22.620 

Ten noorden van het plangebied, op een afstand van circa 360 m, zijn vondsten gedaan die dateren  uit de 

vroege middeleeuwen tot de late middeleeuwen. De vondsten werden gedaan op een diepte van -0,2 tot -0,8 

m beneden maaiveld, in een bouwput van de openbare bibliotheek. 

 

Onderzoeksmelding 25.979 

Op een afstand van circa 180 m ten oosten van het plangebied is  een bureauonderzoek uitgevoerd door het 

ARC. Uit de resultaten blijkt dat het onderzoeksgebied is opgedeeld in twee deellocaties. Beide locaties zijn 
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vrijgegeven, tenzij de werkzaamheden dieper dan 3 meter beneden maaiveld zullen reiken. In dat geval 

dienen de bouwwerkzaamheden onder archeologisch toezicht plaats te vinden. 

 

Onderzoeksmelding 36.344 

Op een afstand van circa 400 m ten oosten van het plangebied, grenzend aan onderzoeksmelding 25.979 

werd een bureauonderzoek uitgevoerd door Grontmij. Uit hun rapport blijkt dat in het gebied bodemsanering 

heeft plaatsgevonden. Daar waar de bouwwerkzaamheden dieper reiken dan de bodemsaneringlaag zou 

vervolgonderzoek moeten plaatsvinden.  
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2.4 Historische ontwikkeling 

Voor de historische ontwikkeling is historisch kaartmateriaal en relevante achtergrondliteratuur geraadpleegd, 

dat in onderstaande paragraaf is weergegeven. 

 

In de Romeinse tijd werd de regio bewoond door Friese stammen en was het Flevomeer (de latere Zuiderzee 

en het huidige IJsselmeer) nog een afgesloten meer.
23

 Vanaf de vroege middeleeuwen ging de regio tot het 

gewest Texla behoren. Het gewest omvatte onder meer de huidige gemeente Den Helder, delen van de 

huidige gemeenten Zijpe en Anna Paulowna en de eilanden Vlieland en Texel.
24

 In en bij de huidige stad Den 

Helder zijn meerdere vondsten gedaan die in de vroege middeleeuwen gedateerd zijn. Het betreffen 

nederzettingsresten uit de Merovingische periode. In het zuidwesten van de stad is een terp gevonden uit de 

Merovingische periode.
 25

       

 

Rond 1500 ontstond er een gehucht op het toenmalige Waddeneiland “het Eijlandt van Huysduijnen” dat circa 

1 km ten noorden van het huidige Den Helder lag. Door de eeuwen heen werd de noord- en westzijde  van het 

eiland aangetast door de zee. In het zuidoostelijke deel van het eiland werd in de 15
de

 en 16
de

 eeuw nieuwe 

grond aangelegd voor nieuwe bewoning, alhoewel de zee nog altijd een bedreiging vormde voor dit gedeelte 

van de eiland.  

 

De naam Den Helder komt voor het eerst voor op een kaart uit 1577 als de Helderbuyert. Deze nederzetting 

volgde het eerdere, door de zee overspoelde vissersdorp op.
26

 Over de betekenis van deze naam is veel 

gespeculeerd, maar tegenwoordig lijkt men het eens over de verwijzing naar hel, dat een ‘laagliggend’ gebied 

betekent, en buurt, dat verwijst naar een buurtschap of woongroep. Op een kaart uit 1577 is de plaats 

buitendijks weergegeven. Dit lijkt deze verklaring te bevestigen.
27

  

 

In 1610 werd tussen het eiland en de polder Callantsoog  de Oldenbarneveltdijk  aangelegd om het land te 

beschermen tegen de zee. Later groeide het eiland en het vasteland Holland aan elkaar. Steeds meer 

mensen gingen zich vestigen in het nieuwe gebied, waardoor de nederzetting langzaam groeide tot de stad 

Den Helder. Het gebied werd in de 19
e
 eeuw ingepolderd zodat de Koegras (in het noorden begrensd door de 

Waddenzee en in het zuiden door de Zijpe) polder ontstond.
28

  

 

Het plangebied ligt bij het stationgebied van Den Helder. Op het verzamelplan uit het begin van de 19
e
 eeuw 

(afbeelding 2.4)
29

 is te zien dat het plangebied in een onbebouwde zone ligt. Ten oosten zijn de 

vestingwerken herkenbaar en ten noordoosten bevindt zich de haven. Direct ten westen van het plangebied is 

een kruising van wegen aanwezig, waarvan één van de wegen in het zuidwestelijke deel van het plangebied 

                                                            

23
 Lendering, 2000, 107. 

24
 Blok, 1979, 90. 

25
 Schendelaar, 2000, 97-100. 

26
 Stenvert e.a. (red.) 2006, 263. 

27
 Van Berkel en Samplonius 2006, 186. 

28
 www.julianadorp-parelvandekop.com/het-koegras/koegras.htm. 

29
 www.watwaswaar.nl Gemeente Helder en Huisduinen. Een verzamelplan beslaat alle minuutplans binnen een gemeente. 

Minuutplans zijn de oorspronkelijke kadastrale kaarten die zijn vervaardigd vanaf 1811 en 1812 in navolging van de 

Fransen o.l.v. Napoleon Bonaparte. Het zijn grondbeschrijvingen (kadasters) van de gemeenten met hierop aangegeven 

de percelen, perceelnummers en gebouwen. 

http://www.watwaswaar.nl/
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ligt. Uit de gegevens van de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels (OAT)
30

 blijkt dat de rest van het plangebied 

in gebruik is als weiland. 

 

Afbeelding 2.5: Ligging van het plangebied op het minuutplan uit het begin van de 19
e
 eeuw, aangegeven met 

het rode kader (Bron: www.watwaswaar.nl). 

 

Op de kaart uit circa 1910 (afbeelding 2.6) is het grootste deel van het plangebied heringericht als 

stationsgebied. Binnen het plangebied is een spoorlijn aanwezig, en aan weerszijden van het spoor bevindt 

zich verharding. Ten noorden van het plangebied is bebouwing aanwezig, het betreft de oude 

stationsbebouwing. Het station is in 1865 gebouwd en in gebruik geweest tot 1958, waarna een nieuw station 

op de huidige locatie (afbeelding 1.1) in gebruik is genomen. 

 

 
  

                                                            

30
 OAT = Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel. Dit is een register uit 1832 waarin diverse gegevens in vermeld staan die 

betrekking hebben op de betreffende percelen, zoals de eigenaar, beroep en woonplaats, alsmede het grondgebruik en 

de oppervlakte. 
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Afbeelding 2.6: Ligging van het plangebied op de kaart uit 1910, aangegeven met het rode kader (Bron: 

Uitgeverij Nieuwland 2005, Noord-Holland, blad 175). 
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Bodemverstoring en bouwkundig onderzoek 

Binnen het plangebied zijn geen bodemverontreinigingen, saneringen of ondergrondse olietanks, 

benzinepompinstallaties en dergelijke bekend waardoor archeologische resten mogelijk verloren zijn 

gegaan.
31

 Wel bevinden zich binnen het plangebied enkele gebouwen met diepe funderingen.  

 

Centraal binnen het plangebied bevindt zich het stationsgebouw dat in 1957 is gebouwd. Het heeft een 

kelderverdieping waarvan het aanlegvlak zich op 3,40 m beneden maaiveld bevindt. De fundering wordt door 

middel van palen ondersteund. De palen hebben een doorsnede van circa 35 cm en een lengte van 12,5 m en 

zijn derhalve tot 15,9 m beneden maaiveld aangebracht.
32

 Ten noordoosten van het gebouw bevindt zich een 

kloktoren met een fundering die tot 2,30 m beneden maaiveld is aangelegd. Voor zover bekend wordt deze 

fundering niet door één of meerdere palen ondersteund.
33

  

 

Ten westen van het stationsgebouw bevindt zich het (voormalige) postkantoor. Dit gebouw is gebouwd in 

1964 en beschikt over een kelder onder het hoogbouwgedeelte. In deze kelder bevinden zich een 

fietsenkelder, verwarmingsinstallaties en automatenruimtes,
34

 zodat aangenomen kan worden dat deze kelder 

tot minimaal 3,50 m beneden maaiveld is gefundeerd. Ook het postkantoor is gebouwd op palen maar de 

exacte diepte waarop de palen zijn aangebracht is niet te achterhalen aan de hand van de beschikbare 

gegevens.
35

 

 

Ten zuiden van het postkantoor bevindt zich een gebouw van KPN Telecom, dat tot een diepte van 1,3 m 

gefundeerd is.
36

 Dit gebouw is in 1960 uitgebreid in zuidwestelijke richting, waarbij onder de uitbreiding een 

kelderverdieping is gerealiseerd. Deze kelder is gefundeerd tot circa 3,8 m beneden maaiveld.
37

 Of dit 

gebouw op palen is gebouwd is niet te achterhalen aan de hand van de beschikbare gegevens.
38

  

 

Voorts is een monumentale bunker aanwezig binnen het plangebied. Deze bunker bevindt zich ten 

zuidwesten van het postkantoor en is, evenals de watertoren in het noordwestelijke deel, niet nader 

onderzocht omdat deze binnen de toekomstige situatie blijft bestaan.  
  

                                                            

31
 www.bodemloket.nl 

32
 N.V. Spoorwegenbouw 1957, S.O.no. 492, blad 3, (gemeentelijk archief Den Helder). 

33
 N.V. Spoorwegenbouw 1957, S.O.no. 492, blad 6, (gemeentelijk archief Den Helder). 

34
 Staatsbedrijf der P.T.T 1964, blad 3 (gemeentelijk archief Den Helder). 

35
 Staatsbedrijf der P.T.T 1964, blad 4 (gemeentelijk archief Den Helder). 

36
 Rijksgebouwendienst 1938, blad 1 (gemeentelijk archief Den Helder). 

37
 P.T.T. Den Helder 1958, blad 2 (gemeentelijk archief Den Helder). 

38
 P.T.T. Den Helder 1958, blad 2 en (gemeentelijk archief Den Helder). 
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2.5 Gespecificeerde archeologische verwachting 

Op basis van bovenstaand bureauonderzoek is voor het plangebied een gespecificeerde archeologische 

verwachting opgesteld, waarvan de essentie is weergegeven in tabel 2.1.  

 

Volgens de Archeologische Beleidsadvieskaart (afbeelding 2.4), behorend bij de beleidsnota 

Cultuurhistorische waarden Den Helder
39

, ligt het plangebied niet binnen een gemeentelijk aandachtsgebied. 

Wel kunnen archeologische waarden aanwezig zijn vanaf 0,5 m beneden maaiveld. Vanwege het 

gedetailleerde schaalniveau en het beleid van de gemeente wordt deze kaart als leidend beschouwd. 

 

De pleistocene afzettingen zijn binnen het plangebied naar verwachting tot op grote diepte geërodeerd door 

de zee. Op dit vlak waren mogelijk archeologische sporen uit de periode paleolithicum tot en met midden-

neolithicum aanwezig. Op grond van deze informatie wordt aan het plangebied een zeer lage verwachting 

voor deze perioden toegekend.  

 

Vanaf het laat-neolithicum vond er in de regio veenvorming plaats. Deze situatie duurde voort tot en met de 

vroege middeleeuwen. Over het algemeen zijn de omstandigheden in een veenmoeras ongunstig voor 

bewoning, maar uit eerder onderzoek is gebleken dat er lokaal toch bewoning heeft plaatsgevonden. Door 

latere inbraken van de zee, die plaatsvonden vanaf de late middeleeuwen, heeft erosie van het veen 

plaatsgevonden waardoor eventueel aanwezige bewoningssporen kunnen zijn weggevaagd. De 

boorbeschrijvingen die geraadpleegd zijn tonen aan dat in het plangebied Hollandveen aanwezig is. Het is niet 

bekend of de top van het veenpakket intact is. De kans dat er binnen het plangebied bewoningssporen uit de 

periode laat-neolithicum tot en met de vroege middeleeuwen in het Hollandveen aanwezig zijn wordt klein 

geacht indien de top geërodeerd is. Op basis van de beschikbare informatie is eventuele erosie echter niet 

vast te stellen. De top van het veen wordt verwacht op een diepte van 3,25 – 4,25 m beneden maaiveld, dus 

de bouwwerkzaamheden in het verleden hebben dit niveau mogelijk niet aangetast. Daarom wordt aan het 

plangebied een middelhoge verwachting voor archeologische resten uit deze perioden toegekend. 

 

In de late middeleeuwen neemt de invloed van de zee in het plangebied sterk toe en treedt er grootschalige 

erosie van het veenmoerasgebied op, waarbij dikke lagen zeezand en –klei afgezet. Deze situatie duurt voort 

tot het gebied wordt ingepolderd. Uit historisch kaartmateriaal uit de 19
e
 en de 20

e
 eeuw blijkt dat het 

plangebied lange tijd uit weiland heeft bestaan en dat het in de 19
e
 eeuw tot het stationsterrein is gaan 

behoren. De bebouwing en verharding binnen het plangebied is in de decennia daarna toegenomen. 

Eventuele archeologische resten uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd zijn bij de bouw van het station 

waarschijnlijk verloren gegaan. De verwachting voor archeologische resten uit de late middeleeuwen en 

nieuwe tijd wordt op laag gesteld.  

 

 
  

                                                            

39
 Breejen e.a. (red.), 2002. 
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Periode Verwachting Verwachte kenmerken vindplaats Diepteligging sporen 

laat-

paleolithicum  – 

midden-

neolithicum  

 

Zeer laag geërodeerd n.v.t. 

Laat-neolithicum 

– vroege 

middeleeuwen 

middelhoog Nederzetting: cultuurlaag, fragmenten 

aardewerk, natuursteen, 

gebruiksvoorwerpen 

in de top van het 

Hollandveen Laagpakket,  

vanaf een diepte van circa 

3,0 m beneden maaiveld 

 

late 

middeleeuwen – 

nieuwe tijd 

 

laag  vanaf maaiveld 

Tabel 2.1: Archeologische verwachting per periode. 
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3 Conclusies en aanbevelingen 
 

3.1 Inleiding 

Het doel van het archeologisch bureauonderzoek was het opstellen van een gespecificeerde archeologische 

verwachting voor het plangebied. Voor het plangebied geldt een zeer lage verwachting voor 

vuursteenvindplaatsen uit het laat-paleolithicum, mesolithicum en het vroeg- en midden-neolithicum, een 

middelhoge verwachting voor nederzettingsresten uit het laat-neolithicum tot en met de vroege middeleeuwen 

en een lage verwachting voor nederzettingsresten uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd.  

 

3.2 Conclusies / beantwoording onderzoeksvragen  

 

 Wat is de opbouw van de ondergrond en het verwachte bodemtype? 

Naar verwachting ligt het plangebied in een ingesloten strandvlakte. Vanwege de ligging binnen de 

bebouwde kom van Den Helder is het oorspronkelijke bodemprofiel (beekeerdgronden of 

vlakvaaggronden) waarschijnlijk niet meer intact.  

 

 Worden archeologische vindplaatsen in het onderzoeksgebied verwacht? 

Indien binnen het plangebied de top van het Hollandveen Laagpakket (Formatie van Nieuwkoop) nog 

intact is, kunnen archeologische resten uit het laat-neolithicum tot en met de vroege middeleeuwen 

aanwezig zijn.  

 

 Wat is naar verwachting de omvang, ligging, aard en datering hiervan? 

Nederzettingsterreinen en huisplaatsen vanaf het neolithicum kunnen in omvang variëren van enkele 

honderden vierkante meters tot meer dan een hectare. Naast fragmenten aardewerk en diepere 

grondsporen kunnen in het veen ook organische artefacten (hout, bot en dergelijke) geconserveerd 

zijn.  

 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische resten bedreigd door de voorgenomen 

ontwikkeling van het gebied? 

Het Hollandveen Laagpakket bevindt zich in het plangebied op een diepte vanaf circa 3,0 m beneden 

maaiveld, en zal door de voorgenomen werkzaamheden worden verstoord. Eventueel aanwezige 

resten zullen daarbij verloren gaan.  

 

3.3 Aanbevelingen 

Op grond van de resultaten van het onderzoek wordt voor het plangebied een verkennend booronderzoek 

geadviseerd om de bodemopbouw in kaart te brengen en daarmee het verwachtingsmodel te toetsen. Hierbij 

wordt specifiek gelet op de intactheid van de top van het Hollandveen. 

 

Geadviseerd wordt om het onderzoek uit te voeren op de locaties waar de bodemverstoring dieper dan 3,0 m 

beneden maaiveld zal reiken. Er wordt een verkennend booronderzoek aanbevolen met een boordichtheid 

van 6 boringen per hectare.  
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Voor zover de terreinomstandigheden (bebouwing, verhardingen, begroeiing etc.) het toelaten, zal een 

boorgrid van 40 x 50 m worden gebruikt, waarbij de afstand tussen de raaien 40 m en de afstand tussen de 

boringen 50 m bedraagt. Voor een optimale verdeling van de boringen verspringt het beginpunt van een raai 

25 m ten opzichte van de naastgelegen raai. De exacte boorlocaties zullen worden ingemeten met een 

meetlint.  

 

Er wordt geadviseerd te boren met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm, eventueel aangevuld met 

guts van 3 cm doorsnede. De boringen worden uitgevoerd tot minimaal 25 cm in het Hollandveen Laagpakket. 

Het opgeboorde sediment zal worden verbrokkeld en versneden, lithologisch beschreven conform de NEN 

5104
40

 en bodemkundig
41

 geïnterpreteerd. 

 

Bovenstaand advies vormt een zogenaamd selectieadvies. Met nadruk willen wij de opdrachtgever erop 

wijzen dat dit selectieadvies nog niet betekent dat al bodemverstorende activiteiten of daarop voorbereidende 

activiteiten kunnen worden ondernomen. De resultaten van dit onderzoek zijn beoordeeld door de bevoegde 

overheid (gemeente Den Helder), die vervolgens een selectiebesluit neemt.  

 

 
  

                                                            

40
 Nederlands Normalisatie-instituut 1989. 

41
 De Bakker en Schelling 1989. 
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1. INLEIDING 

 

1.1. Algemeen 

 

In opdracht van Zeestad heeft Witteveen+Bos verkennend bodemonderzoek en asfalton-

derzoek uitgevoerd in de omgeving van het station en postkantoor in Den Helder. In bijlage 

II is de regionale ligging van de onderzoekslocatie opgenomen. 

 

1.2. Aanleiding en doel 

 

De aanleiding tot het verkennend bodemonderzoek is de voorgenomen herinrichting van 

het stationsgebied aan de Middenweg. 

 

De ontwikkelingsorganisatie Zeestad is opdracht gegeven om het gehele plangebied bouw- 

en woonrijp te maken voor de toekomstige ontwikkeling. Hiervoor zijn basisgegevens om-

trent de bodem, het grondwater en asfalt nodig.  

 

In onderhavige rapportage staat de uitwerking van de volgende onderzoeken, zoals be-

noemd in de uitvraag van Zeestad en in de aanbieding van Witteveen+Bos: 

A. verkennend bodemonderzoek; 

B. asfalt- en puinfunderingonderzoek; 

C. civieltechnisch onderzoek naar de opbouw van de bodem; 

F. plaatsing peilbuizen. 

 

Het doel van het bodem- en asfaltonderzoek is meerledig, te weten:  

- met een relatief geringe onderzoeksinspanning vaststellen of op de locatie bodemver-

ontreiniging aanwezig is; 

- indicatief vaststellen van de hergebruiksmogelijkheden van de grond (indicatieve toet-

sing Besluit bodemkwaliteit); 

- vaststellen van de dikte, opbouw en teerhoudendheid van de aanwezige asfaltconstruc-

tie op de Middenweg; 

- vaststellen van de samenstelling, dikte en de hergebruiks- en verwerkingsmogelijkhe-

den van het aanwezige funderingsmateriaal beneden de Middenweg (indicatief onder-

zoek); 

- vaststellen van de opbouw van de bodem; 

- verzamelen grondwaterstanden en grondwatergegevens. 

 

Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd volgens de NEN 5740 [ref. 1.], inclusief 

een vooronderzoek volgens de NEN 5725 [ref. 2]. Het asfaltonderzoek is uitgevoerd vol-

gens de CROW-publicatie 210 [ref. 3.]. 

 

1.3. Kwaliteitsboring 

 

Het project is uitgevoerd volgens het kwaliteitssysteem van Witteveen+Bos dat gecertifi-

ceerd is conform ISO 9001. Witteveen+Bos voldoet aan de veiligheidsmanagementnorm 

VCA**. Tevens is het veldwerk uitgevoerd onder het BRL SIKB 2000 procescertificaat van 

Sialtech (zie bijlage I). 
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1.4. Leeswijzer 

 

Dit rapport is als volgt opgebouwd: 

- vooronderzoek en onderzoeksopzet (hoofdstuk 2); 

- veldonderzoek (hoofdstuk 3); 

- chemisch onderzoek (hoofdstuk 4); 

- bespreking resultaten (hoofdstuk 5); 

- conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 6). 
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2. VOORONDERZOEK 

 

2.1. Algemeen 

 

Voorafgaand aan het verkennend bodemonderzoek volgens de NEN 5740 [ref. 1.] dient 

een vooronderzoek volgens de NEN 5725 [ref. 2.] te worden uitgevoerd. Met een vooron-

derzoek wordt informatie verzameld over het voormalig, huidig en toekomstig bodemge-

bruik, de bodemopbouw en geohydrologie en de financieel-juridische situatie. Op basis van 

het vooronderzoek wordt, volgens de NEN 5740, de onderzoekshypothese en -strategie 

uitgewerkt. 

 

Ten behoeve van onderhavig onderzoek zijn door de opdrachtgever bodemonderzoeks-

rapporten van het projectgebied aangeleverd. Deze rapporten zijn gebruikt voor het voor-

onderzoek en voor het opstellen van de onderzoeksstrategie.  

 

2.2. Beschrijving onderzoekslocatie, huidig en toekomstig gebruik  

 
Op 8 maart 2012 is een locatiebezoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in het huidig gebruik 
van de onderzoekslocatie. In onderstaande tabel zijn de belangrijkste locatiegegevens op-
genomen.  

 

Tabel 2.1. Beschrijving onderzoekslocatie 

opdrachtgever 

- naam 

- contactpersoon 

 

Zeestad 

de heer H.F.J. Cools 

ligging locatie 

- locatie 

- X,Y- coördinaten  

 

omgeving station, postkantoor, Middenweg 

X: 112890, Y: 552433 

oppervlakte (m
2
)
 

20.142 m
2
 

huidig gebruik 

- locatie  

- omliggend gebied 

- verharding 

 

station, weg, winkelgebied, parkeerterrein 

bebouwde kom 

grotendeels verhard (asfalt, tegels) 

toekomstig gebruik locatie herinrichting gebied 

 
De ligging van de locatie is weergegeven op de regionale situatietekening van bijlage II 
(schaal 1:25.000). In afbeelding 2.1 is een luchtfoto van het onderzoeksgebied opgeno-
men. In de situatietekening uit bijlage III is de globale begrenzing van de onderzoekslocatie 
in de huidige situatie weergegeven. In bijlage IV is de toekomstige situatie weergegeven. In 
bijlage XIV is een fotoreportage opgenomen. 

 

Toekomstige situatie 

Het stationsgebied aan de Middenweg wordt herinrichting. Tegen het huidige, te slopen, 

stationsgebouw is nieuwbouw gepland, bedoeld voor een nieuw postkantoor en andere 

functies. Ook het pand waar voorheen het postkantoor in gehuisvest was, wordt gesloopt. 

Ten oosten van de Parallelweg/Middenweg is rekening gehouden met de bouw van een 

hotel. Ten westen van de geplande nieuwbouw is voorzien in de mogelijkheid van (onder-

gronds) parkeren. De huidige infrastructuur van wegen, inclusief fietspaden en voetgan-

gersgebied, wordt door de gewenste nieuwbouw en stedenbouwkundig plan aanzienlijk 

gewijzigd. 
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Afbeelding 2.1. Huidige situatie onderzoeksgebied  

 

 
 

Bron: Google earth. 

 

2.3. Bodemonderzoeken 

 

De door de opdrachtgever aangeleverde bodemrapportages zijn beoordeeld. Enkele on-

derzoeken liggen buiten de onderhave onderzoekslocatie. Alleen de relevante gegevens 

worden vervolgens beschreven. 

 

Boerhaven 15 

Aan de Boerhavestraat 15 heeft een tank gelegen. De bodem ter plaatse was verontreinigd 

met olie (3 m
3
). De verontreiniging is gesaneerd ten tijde van de tankreiniging in 1999, de 

tank is niet verwijderd [ref. 4.]. 

 

Middenweg 174 

Ter plaatse van het Postkantoor aan de Middenweg 174 is tijdens werkzaamheden aan de 

waterleiding in 1997 een minerale olie verontreiniging aangetroffen. Tijdens onderzoek in 

1998 is in peilbuis 1 en in de grond minerale olie en benzeen boven de interventiewaarde 

gemeten [ref. 5.]. Er is geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging (< 25 

m
3
 grond en < 100 m

3
 grondwater). De oorzaak van de aanwezigheid van minerale olie is 

niet bekend. In bijlage 6 is de boorkaart met verontreinigingcontour opgenomen. 

 

Middenweg 172-174 

in bodemonderzoek uit 2001 aan de Middenweg 172-174 is in de ondergrond lood boven 

de tussen- en interventiewaarde gemeten [ref. 6.], de exacte locatie is onbekend. De lood-

verontreiniging kan worden gerelateerd aan de aanwezigheid van puin en steen in de on-
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dergrond (diepte onbekend). Bovendien bestaat de mogelijkheid dat de aanwezigheid van 

lood een gevolg is van activiteiten ten tijde van de Tweede Wereldoorlog (munitie) [ref. 6.]. 

Het bodemonderzoeksrapport is niet meer aanwezig bij de gemeente. Een medewerker 

van de gemeente heeft globaal aangeven waar de verontreiniging zich zou moeten bevin-

den. 

 

Station 

Ter plaatse van het stationsgebouw is op een SBNS situatietekening (1998) de vermoede-

lijke ligging van een tank aangegeven [ref. 7.]. Volgens het bijbehorende bodemonderzoek 

gaat het om een ondergrondseolietank van 50 m
3
 die in 1988 is verwijderd en vernietigd. 

De exacte positie van de tank is niet bekend, maar zal naar alle waarschijnlijkheid tussen 

de ketelruimte en de klokkentoren (met rookkanaal) gelegen hebben. Oriënterend onder-

zoek in 1994 heeft geen verontreiniging aangetoond; 

 

Busstation 

In 1994 is bij het busstation aan de Parallelweg een sanering van met minerale olie veront-

reinigde grond en grondwater uitgevoerd [ref. 8.]. Er is een geringe restverontreiniging in de 

grond achtergebleven. 

 

Gehele onderzoekslocatie 

In 2000 is bijna de gehele onderzoekslocatie onderzocht in verband met de voorgenomen 

reconstructie op het stationsvoorplein. De bodem tot 1,0 m-mv is over het algemeen niet tot 

maximaal licht verontreinigd (lood, PAK en eenmaal minerale olie). De ondergrond (1,0-1,5 

m-mv) is niet verontreinigd. Het grondwater is licht verontreinigd met arseen. De puinver-

harding is geschikt voor hergebruik op locatie. Het asfalt is niet teerhoudend. 

 

2.4. Asfalt  

Ter plaatse van de te verleggen Middenweg en de Parallelweg wordt asfalt- en funderings-

onderzoek uitgevoerd. Het te onderzoeken asfalt heeft een oppervlakte van 3.490 m
2
. De 

huidige situatie is ontstaan na een reconstructie in 2001-2002.  

 

Volgens de CROW publicatie 210 hoeven asfaltconstructies aangelegd na 1999 niet te 

worden onderzocht. Hiervoor is het bestek inclusief weegbonnen als bewijsmiddel nodig 

dat het asfalt geproduceerd is conform de BRL 9320. Indien de gemeente deze gegevens 

kan achterhalen kan het asfaltonderzoek achterwegen blijven. Er is ook een asfaltonder-

zoek uit 2000 waar de wegen indicatief zijn onderzocht. Hierbij is naar voren gekomen dat 

het asfalt niet teerhoudend is en de puinverharding geschikt is voor hergebruik op de loca-

tie. De originele certificaten zijn verloren geraakt waardoor nieuw onderzoek nodig is. 

 

2.5. Bodemkwaliteitskaart, bodembeheerplan en functieklassenkaart 

 

De gemeente Den Helder beschikt over een bodemkwaliteitskaart en bodembeheerplan 

[ref. 10.]. Uit de bodemkwaliteitskaart blijkt dat de onderzoekslocatie is gesitueerd in zone 

1: Binnenstad. Het grootste gedeelte is dan ook bebouwd. De oude binnenstad van Den 

Helder is in fasen gebouwd van 1800 tot 1940. De binnenstad is relatief het meest veront-

reinigd deelgebied van de gemeente. In de bovengrond worden hoge gehalten aan koper, 

lood en zink verwacht. De verhoogde gehalten worden verklaard doordat deze zone van 

oudsher meer belast is met verontreinigende activiteiten door menselijk handelen. De on-

dergrond is beduidend schoner. 

 

In de Bodemkwaliteitskaart staat een kaart met potentieel verontreinigde locaties. In af-

beelding 2.2 zijn in het groen de (potentieel) verontreinigde locaties aangegeven. Een na-

dere verklaring van de locaties wordt niet gegeven. 



 

Witteveen+Bos, HEDR42-1/haam3/008 concept 01 d.d. 8 augustus 2012, Rapportage bodem- en asfaltonderzoek omgeving stationsgebied 
Den Helder 

6 

Afbeelding 2.2. Kaart bijzondere omstandigheden 

 

 
 

 

De locatie is niet in een beschermingsgebied of Provinciale Ecologische Hoofdstructuur 

(1993) van de gemeente Den Helder gelegen.  

 

2.6. Werkwijze Bodemsanering provincie Noord-Holland 

 

De provincie Noord-Holland beschikt over een werkwijzer bodemsanering [ref. 11.]. Hierin 

wordt nadrukkelijk ingegaan op het beleid van Noord-Holland met betrekking tot asbest. 

Tijdens vooronderzoek en verkennend bodemonderzoek moet worden onderzocht of er as-

best(verdacht)materiaal in de grond tot 2,0 m-mv aanwezig is. Bijmengingen met puin in de 

bodem gelden als asbestverdacht, ongeacht de mate van bijmengingen. In de rapportage 

moet gemotiveerd moet worden of de puin daadwerkelijk verdacht is en hoe hiermee om is 

gegaan.  

 

Tijdens het vooronderzoek is er geen aanleiding geweest om de locatie als asbestverdacht 

te bestempelen. In eerder onderzoek is ook geen asbest in de bodem aangetroffen. Wel is 

bekend is dat binnen het voormalige postkantoor asbest aanwezig is. Er wordt van uitge-

gaan dat hier de sloop van de gebouwen wordt uitgevoerd onder toezicht van een gespeci-

aliseerd asbestverwijderingsbedrijf waardoor geen asbest op het maaiveld of in de bodem 

terecht komt. 

 

2.7. Historisch kaartmateriaal en luchtfoto’s 

 

Van de onderzoekslocatie zijn historische kaarten beoordeeld (www.watwaswaar.nl). Enke-

le kaarten zijn opgenomen in bijlage V. Van oorsprong had de locatie een agrarische be-

stemming. Het spoor is halverwege de 1880 aangelegd. Eind jaren 80 zijn de ontwikkelin-

gen van het huidige centrum begonnen. Zoals op het kaartmateriaal is te zien heeft het 

spoor vroeger verder doorgelopen. Tussen 1952 en 1971 is een deel van het spoor afge-

broken en hiermee is ook het station zuidelijker komen te liggen. Hiermee is tevens het 

wegennetwerk verder uitgebreid.  
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2.8. Bodemopbouw en geohydrologie 

 

Het maaiveld bevindt zich op circa NAP + 0,8 m. De regionale bodemopbouw is weergege-

ven in tabel 2.2 [ref. 12.]. 

 

Tabel 2.2. Regionale opbouw 

formatie diepte (m-NAP) samenstelling geohydrologie 

Westland 0-17 middelfijn tot uiterst grof 

zand met veenlagen 

deklaag 

* 17-52 uiterst grof tot middelgrof 

zand 

1
e
 watervoerend pakket 

* 52-61 klei en uiterst fijn zand 1
e
 scheidende laag 

* 61-160 uiterst grof en middelgrof 

zand 

2
e
 watervoerend pakket 

Toelichting: 

*  het eerste en tweede watervoerend pakket en de scheidende laag maken deel uit van het ‘onderste water

  voerend pakket’: Tegelen, Harderwijk, Schede, Urk, Sterksel, Kreftenheye, Drenthe, Eem en Twente. 

 

In het kader van de herontwikkelingen is parallel aan onderhavig onderzoek een geohydro-

logisch onderzoek uitgevoerd. Voor een beschrijving van de geohydrologische situatie op 

de locatie wordt verwezen naar de rapportage van het onderzoek. Deze wordt ten tijde van 

dit schrijven opgesteld. 

 

2.9. Niet gesprongen explosieven 

 

Door de gemeente Den Helder is een rapportage van een vooronderzoek conventionele 

explosieven met een risicokaart aangeleverd [ref. 9.]. De gemeente heeft zwaar geleden 

onder de oorlogshandelingen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Den Helder is maar liefst 

117 maal gebombardeerd. Locaties als de Marinewerf, vliegveld de Kooy, verschillende 

bunkers en stellingen die verspreidt over de gemeente liggen zijn herhaaldelijk doelwit ge-

weest van geallieerde luchtaanvallen. Onderhavige onderzoekslocatie lig naar alle waar-

schijnlijkheid niet in verdacht gebied. De rapportage is niet goed inzichtelijk en de kaarten 

zijn vaak slecht leesbaar. Het gebied is niet verdacht naar aanleiding van bombardemen-

ten, mijnenvelden, aangetroffen conventionele explosieven of blindgangers. 

 

2.10. Onderzoekshypothese en onderzoeksstrategie 

 

2.10.1. Verkennend bodemonderzoek 

 

De bodem in het onderzoeksgebied is volgens voorgaand bodemonderzoek over het alge-

meen niet tot licht verontreinigd. Zodoende wordt de onderzoeksstrategie voor een onver-

dachte locatie aangehouden. Gezien de onderzoekslocatie van het onbebouwd gebied gro-

ter is dan 1 ha kan de onderzoeksstrategie voor een grootschalige onverdachte locatie 

worden aangehouden. Het verkennend bodemonderzoek wordt uitgevoerd conform NEN 

5740. 

 

De peilbuizen aan de Middenweg 174, waar in voorgaand onderzoek een olieverontreini-

ging is aangetroffen [ref 5.], zijn niet meer teruggevonden. Zodoende zijn peilbuis 001 en 

13 herplaatst en bemonsterd. Hiermee wordt de olieverontreiniging geverifieerd. 

 

De loodverontreiniging aan de Middenweg 172-174 wordt nader onderzocht. De oorspron-

kelijke onderzoeksrapportage is niet meer beschikbaar waardoor de exacte locatie van de 
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verontreiniging onbekend is [ref. 6.]. Een medewerker van de gemeente heeft globaal aan-

geven waar de verontreiniging zich zou moeten bevinden. Er worden een viertal extra bo-

ringen geplaatst voor het verifiëren van de loodverontreiniging. De boringen worden door-

gezet tot 0,5 m-puinlaag. 

 

Het spoor heeft vroeger doorgelopen, bij het opstellen van het boorplan is hier rekening 

mee gehouden. 

 

De boringen uit de verschillende onderzoek onderdelen worden daar waar mogelijk zoveel 

mogelijk gecombineerd. Zie tabel 2.3 voor een overzicht van de werkzaamheden. 

 

Tabel 2.3. Voorgestelde werkzaamheden 

deellocatie oppervlakte 

(m
2
) 

boringen 

(m-mv) 

peilbuis grondmonsters grondwatermon-

sters 

verkennend bodemonderzoek 

parkeerterrein 3.291  

(tot 3,5 m-mv) 

10 x 0,5 

2 x 3,5 

1 x 4 x 
1
 

 

1 x 
2
 

omgeving station 5.193  

(tot 3,5 m-mv) 

12 x 0,5 

3 x 3,5 

1 x 5 x 
1
 

 

1 x 
2
 

hotel 589  

(tot 3,5 m-mv) 

4 x 0,5 

1 x 3,5 

1 x 3 x 
1
 

 

1 x 
2
 

bekabeling en rio-

lering 

onbekend  

(tot 2,0 m-mv) 

8 x 2,0 * - 3 x 
1
 - 

onbebouwd ge-

bied 

20.497  

(tot 1,0 m-mv) 

17 x 0,5 

5 x 2,0 

3 x 4 x 
1
 

 

3 x 
2
 

loodverontreini-

ging 

onbekend 4 x 2,0    

Middenweg 174 - - 2 x - 2 x minerale olie 

BTEXN 

asfaltonderzoek 

Middenweg 3.490 m
2  

(1,0 m-mv) 

9 x onderkant 

puinfundering* 

- 1 x 
1
  

9 x PAK-marker en 

laagbeschrijving 

4 x PAK-analyse 

1 x puinfundering 
1
 

- 

civieltechnisch onderzoek 

grondboringen - 14 x 4,0 m-mv*  - 3 x zeefkromme  

plaatsing peilbuizen 

peilbuizen - - 3 x *  3 x 
2
 

Toelichting: 

*  gecombineerd gebruik met verkennend bodemonderzoek tpv het overig terreindeel; 
1  

standaardpakket grond: droge stof, organische stof, lutum, zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, 

  kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink), minerale olie (GC), PAK PCB; 
2  

standaardpakket grondwater: zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, 

  zink), vluchtige aromaten, styreen, VOCl, minerale olie (GC). 

 

2.10.2. Asbest 

 

Zintuiglijk wordt de opgeboorde grond geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbest. As-

bestonderzoek conform de NEN 5707 vormt geen onderdeel van dit onderzoek. Ter indica-

tie worden mengmonsters samengesteld van puinhoudende bodemlagen voor analyse op 

asbest. 
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2.10.3. Asfaltonderzoek 

 

Ter plaatse van de te verleggen Middenweg en de Parallelweg wordt asfalt- en funderings-

onderzoek uitgevoerd. Het te onderzoeken asfalt heeft een oppervlakte van 3.490 m
2
. Uit-

gaande van een homogeen wegvlak van 3.490 m
2
 wordt conform CROW publicatie 210 9 

asfaltboringen geplaatst. Hierbij wordt doorgeboord tot 0,5 m-puinfundering. Per kern wordt 

een PAK-markertest inclusief laagbeschrijving conform proef 210 uitgevoerd. Aan de hand 

van het tonnage vrijkomend asfalt worden een aantal PAK-analyses uitgevoerd. Aan  

de hand van deze analyses wordt vastgesteld of het asfalt teerhoudend is. 

 

De asfaltboringen worden gebruikt voor het verkennend bodemonderzoek. Van de grond 

beneden de funderingslaag wordt een mengmonsters samengesteld voor analyse op het 

standaardpakket. 

 

2.10.4. Indicatief funderingsonderzoek 

 

Van de puinfundering onder de Middenweg en Parallelweg wordt een mengmonster sa-

mengesteld voor analyse op het standaardpakket en asbest. Hiermee wordt een indicatie 

verkregen van de milieuhygiënische kwaliteit van de puinfundering. De onderzoeksresulta-

ten worden getoetst aan de Regeling bodemkwaliteit. Het onderzoek betreft geen bewijs-

middel conform het Besluit bodemkwaliteit. 

 

2.10.5. Civieltechnisch onderzoek 

 

De opdrachtgever heeft op de aangeleverde tekening van de toekomstige situatie 14 pun-

ten aangegeven voor het plaatsen van boringen tot 4,0 m-mv. Van de boringen wordt de 

soort, samenstelling en diepte van de bodemlagen beschreven. Voor het vaststellen van de 

korrelverdeling worden 3 zeefkrommes ingezet. Deze boringen worden gecombineerd ge-

bruikt voor het verkennend bodemonderzoek. 
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3. VELDONDERZOEK 

 

3.1. Algemeen 

 

Het veldwerk is uitgevoerd door de Sialtech B.V. te Bunnik. De werkzaamheden zijn uitge-

voerd volgens de in bijlage I genoemde protocollen en erkenningen.  

 

3.2. Uitgevoerd veldonderzoek 

 

In de periode van 4 tot en met 15 juni 2012 zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

- inspectie van het terrein; 

- het uitvoeren van 84 boringen (zie onderstaande tabel 3.1): 

- monsterneming van grond; in principe is per halve meter een geroerd grondmonster 

genomen, afwijkende bodemlagen zijn apart bemonsterd; 

- uitvoeren van 9 beton-/asfaltboringen; 

- monsterneming van het asfalt; 

- monsterneming van het funderingsmateriaal; 

- zintuiglijk onderzoek en karakterisering van grond en grondwater; 

- beschrijving van de boorprofielen; 

- spoelen van de peilbuizen direct na plaatsing; 

- afpompen en bemonsteren van het grondwater, na een wachttijd van minimaal één 

week. 

 

De boringen zijn niet tot in het spanningswater gekomen. Zodoende zijn de boringen niet 

afgewerkt met bentoniet. Wel zijn alle peilbuizen afgewerkt met schroefdop. 

 

Op 15 juni 2012 heeft de grondwaterbemonstering plaatsgevonden. Tijdens de bemonste-

ring zijn de grondwaterstand, pH en Ec gemeten. 

 

Op 13 juli 2012 zijn er 4 aanvullende boringen geplaatst voor het uitkarteren van de veront-

reiniging ter plaatse van boring B07. 

 

In bijlage III is een situatietekening met de boorlocaties opgenomen. De boorprofielen zijn 

opgenomen in bijlage VII. 

 

Tabel 3.1. Verrichte werkzaamheden per deellocatie 

deellocatie diepte 

(m-mv) 

aantal boringen type 

parkeerterrein 0,5 10 03, 07, 10, 08, 06, 09, 02, 11, 05, 04 B 

 4,0 4 B01, B03, B04, B02 B 

 2,2 1 01 Pb 

omgeving station 0,5 12 13, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 15, 18, 20, 17, 24 B 

 2,0 1 B05 B 

 4,0 4 B08, B05a, B07, B06 B 

 2,6 1 12 Pb 

hotel 0,25 1 26 B 

 0,50 3 29, 28, 27 B 

 4,0 1 B09 B 

 3,0 1 25 Pb 

bekabeling en riolering 2,0 9 K05, K01, K03, K09, K06, K08, K07, K07-2, K04 B 
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Tabel 3.1. Verrichte werkzaamheden per deellocatie (vervolg) 

deellocatie diepte 

(m-mv) 

aantal boringen type 

onbebouwd gebied 0,5 8 33, 31, 32, 30, 34, 37, 36, 35 B 

 4,0 5 B12, B14, B13, B10, B11 B 

 2,0 1 P02 Pb 

 2,5 2 P03, P01 Pb 

loodverontreiniging 0,20 1 L04 B 

 1,0 1 L02 B 

 2,0 2 L01, L03 B 

Middenweg 174 2,5 2 001, P13 Pb 

Middenweg 1,0 7 A01, A03, A02, A05, A08, A09, A07 A 

 1,1 1 A04 A 

 1,2 1 A06 A 

uitkartering sintel/slakken 

laag 

0,8 1 B07-2 B 

 1,0 4 B07-1, B07-3, B07-4, B07-5 B 

Toelichting: 

A  asfaltboring; 

B  boring; 

Pb  peilbuis. 

 

3.3. Resultaten veldonderzoek 

 

3.3.1. Terreininspectie 
 
Bij de uitgevoerde terreininspectie (start veldonderzoek) zijn ter plaatse van de 
onderzoekslocatie en in de directe omgeving geen waarnemingen gedaan die op een 
mogelijke bodemverontreiniging wijzen. Aan het maaiveld zijn geen asbestverdachte 
materialen waargenomen. 

 

3.3.2. Waarnemingen grond 

 

De bodem bestaat globaal vanaf het maaiveld tot 1 à 2 m-mv uit zand. Plaatselijk rond 1,0 

m-mv wordt een humeuze kleiige zandlaag of kleilaag aangetroffen. Vanaf een diepte van 

circa 2 m-mv tot 3,5 m-mv bestaat de bodem afwisselend uit klei of zand. Vanaf circa 3,5 

m-mv tot de maximaal geboorde diepte van 4,0 m-mv bestaat de bodem uit veen.  

 

De boorbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlag VII. De tijdens het veldwerk geconstateer-

de zintuiglijke waarnemingen zijn opgenomen in bijlage VIII.  

 

In boring 13 aan de noordkant van het postkantoor is een zwakke brandstofgeur waarge-

nomen (0,2-0,5 m-mv). Dit hangt zeer waarschijnlijk samen met de olieverontreiniging die 

eerder is onderzocht aan de Middenweg 174 [ref. 4.]. Bekend is dat hier een olieverontrei-

niging in het grondwater aanwezig is, er is zodoende niet verder onderzocht. 

 

In boring K07 is een zwak tot matige olie-water-reactie waargenomen (1,5-2,0 m-mv). De 

herkomst is onbekend. In de bovengrond is grind aangetroffen, dat door de veldwerker als 

ballastgrind werd aangeduid. Mogelijk hangt dit samen met het voormalige spoor dat hier 

vroeger heeft gelopen. Ter verificatie is een boring noord-west van boring K07 geplaatst. 

Hierin is geen olie-water-reactie waargenomen. 
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3.3.3. Asbest 

 

De boormeester is gecertificeerd voor het uitvoeren van asbestonderzoek (BRL 2018). De 

bodem is visueel beoordeeld op de aanwezigheid van asbest. In de bodem is zintuiglijk 

geen asbestverdacht materiaal waargenomen. Wel zijn in enkele boringen zwakke puinbij-

mengingen aangetroffen. Uit vooronderzoek is er geen aanleiding voor het verdenken van 

de aanwezigheid van asbest in de bodem. Gezien de provinciale werkwijzer bodemsane-

ring zegt dat elke puinbijmenging reden is voor het uivoeren van asbestonderzoek, zijn van 

deze bodemlagen mengmonsters samengesteld voor indicatief onderzoek op asbest. 

 

3.3.4. Waarnemingen grondwater 

 

In onderstaande tabel zijn de resultaten van de grondwaterbemonstering opgenomen. De 

pH en Ec zijn normaal te noemen voor de ligging van de locatie. Het is onbekend waardoor 

de rotte eieren geur in peilbuis 01 wordt veroorzaakt. 

 

Tabel 3.2. Resultaten grondwaterbemonstering 

deellocatie peilbuis filterstelling 

(m-mv) 

grondwater-

stand (m-mv) 

pH Ec 

(µS/cm) 

kleur geur 

parkeerterrein 01 0,2-2,2 0,53 6,8 7470 grijs rotte eie-

ren 

omgeving station 12 0,6-2,6 0,56 6,7 5480 bruin - 

hotel 25 0,8-2,8 0,9 7,1 1120 grijs - 

onbebouwd gebied P01 0,5-2,5 0,53 7,2 2750 grijs - 

 P02 0,05-2,05 0,47 7,6 784 grijs - 

 P03 0,5-2,5 0,38 7,2 2020 bruin - 

Middenweg 174 001 0,5-2,5 0,96 7,3 1770 bruin - 

 P13 0,5-2,5 1,03 7,3 5180 grijs - 

 

3.3.5. Waarnemingen asfalt 

 

Van de asfaltkernen is een laagbeschrijving Proef 152 verzorgd en is een PAK-markertest 

uitgevoerd. Voor de opbouw van de asfaltkernen wordt verwezen naar bijlage IX. Het asfalt 

heeft een dikte van circa 200 - 260 mm. Onder de asfaltconstructie is een funderingslaag 

aangetroffen bestaande uit beton. De dikte van het beton varieert tussen 20 - 42 mm. 

 

3.3.6. Waarnemingen funderingsmateriaal 

 

Onder de asfalt- en betonconstructie is een funderingslaag aangetroffen bestaande uit 

puin. De dikte van de puinfunderingslaag varieert tussen 20 - 50 cm. In het funderingsma-

teriaal zijn zintuiglijk geen asbestverdachte materialen waargenomen. Een mengmonster is 

samengesteld voor analyse op asbest. 

 

3.3.7. Civieltechnisch onderzoek 

 

Voor het civieltechnisch onderzoek zijn 14 boringen tot circa 4,0 m-mv geplaatst. Van de 

boringen is de soort, samenstelling en diepte van de bodemlagen beschreven welke zijn 

opgenomen in bijlage VII. De boringen beginnende met ‘B’ of ‘b’ zijn de diepe boringen. In 

bijlage III zijn de locaties van de diepe boringen weergegeven. Voor het vaststellen van de 

korrelverdeling worden 3 zeefkrommes ingezet. Deze boringen worden gecombineerd ge-

bruikt voor het verkennend bodemonderzoek. 
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4. CHEMISCH ONDERZOEK 

 

4.1. Algemeen 

 

De chemische analyses zijn uitgevoerd door Eurofins Analytico B.V. te Barneveld. De as-

faltkernen zijn geanalyseerd door ALcontrol BV te Rotterdam.  

 

In bijlage X zijn de analysecertificaten weergegeven. 

 

4.2. Uitgevoerd chemisch onderzoek 

 

4.2.1. Grond 

 

In tabel 4.1 zijn de uitgevoerde chemische analyses, inclusief een beknopte motiva-

tie/toelichting, weergegeven. De grond(meng)monsters zijn geselecteerd op basis van de 

verdeling over de locatie, de diepte, de grondsoort, de antropogene en/of natuurlijke zin-

tuiglijk waargenomen bijmengingen en de beoogde representativiteit. 

 

Tabel 4.1. Analyseprogramma grond 

monster samenstelling  

(traject m-mv) 

grondslag analyse zintuiglijke 

waarneming 

motivatie 

parkeerterrein 

01-2 01 (0,3-0,5) zand NEN 5740 matig puinhou-

dend, gewapend 

beton ijzer 

zintuiglijk verontreinigde 

bovengrond 

mm2 10 (0,1-0,5) + B01 (0-0,5) + 

B03 (0-0,5) + B04 (0,3-0,6) + 

08 (0-0,5) + 09 (0-0,5) + 07 

(0,1-0,5) + B02 (0,2-0,6) 

zand NEN 5740 sporen puin zintuiglijk verontreinigde 

bovengrond 

07-1 07 (0,1-0,5) zand Lood sporen puin uitsplitsing mm2 

08-1 08 (0-0,5) zand Lood sporen puin uitsplitsing mm2 

09-1 09 (0-0,5) zand Lood sporen puin uitsplitsing mm2 

10-1 10 (0,1-0,5) zand Lood sporen puin uitsplitsing mm2 

B01-1 B01 (0-0,5) zand Lood zwak puinhou-

dend 

uitsplitsing mm2 

B02-2 B02 (0,2-0,6) zand Lood sporen puin uitsplitsing mm2 

B03-1 B03 (0-0,5) zand Lood zwak puinhou-

dend 

uitsplitsing mm2 

B04-2 B04 (0,3-0,6) zand Lood sporen puin uitsplitsing mm2 

mm4 01 (0,5-1,5) + B02 (0,6-1,1) + 

B03 (0,9-1,4) + B04 (0,6-1,6) 

zand NEN 5740 - zintuiglijk schone onder-

grond 

mm5 B01 (2,1-3,6) + B02 (2,1-2,6) 

+ B03 (2,1-2,6) + B04 (2,1-

3,6) 

klei NEN 5740 - zintuiglijk schone diepere 

ondergrond 
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Tabel 4.1 Analyseprogramma grond (vervolg) 

monster samenstelling  

(traject m-mv) 

grondslag analyse zintuiglijke 

waarneming 

motivatie 

omgeving station  

13-2 13 (0,2-0,5) zand BTEX, mi-

nerale 

olie, orga-

nische stof 

sporen puin, 

zwakke olie-

water-reactie, 

zwakke brand-

stofgeur 

zintuiglijk verontreinigde 

bovengrond met olie-

water-reactie 

B07-1 B07 (0,05-0,5) zand NEN 5740 matig slak-, sin-

tel- puinhoudend 

zintuiglijk verontreinigde 

bovengrond 

B07-2 B07 (0,5-0,8) zand Koper, 

lood 

- uitkartering B07-1 

B07-1-2 B07-1 (0,2-0,3) zand Koper, 

lood 

matig puinhou-

dend 

uitkartering B07-1 

B07-1-3 B07-1 (0,3-0,6) zand Koper, 

lood 

- uitkartering B07-1 

B07-2-1 B07-2 (0,05-0,1) zand Koper, 

lood 

sporen puin uitkartering B07-1 

B07-2-3 B07-2 (0,2-0,8) zand Koper, 

lood 

sterk puinhou-

dend, matig slak- 

en sintelhou-

dend, zwak glas-

houdend (ge-

staakt) 

uitkartering B07-1 

B07-3-2 B07-3 (0,05-0,5) zand Koper, 

lood 

- uitkartering B07-1 

B07-4-1 B07-4 (0,05-0,3) zand Koper, 

lood 

- uitkartering B07-1 

B07-5-1 B07-5 (0,05-0,5) zand Koper, 

lood 

- uitkartering B07-1 

mm10 12 (0,5-1,5) + B05a (0,4-1,7) 

+ B06 (0,5-1,5) 

zand NEN 5740 - zintuiglijk schone onder-

grond 

mm7 14 (0-0,5) + 16 (0,05-0,5) + 

19 (0,05-0,5) + B05 (0,05-0,4) 

zand NEN 5740 - zintuiglijk schone boven-

grond 

mm8 21 (0-0,5) + 22 (0-0,5) + 23 

(0,05-0,5) 

zand NEN 5740 - zintuiglijk schone boven-

grond 

mm9 12 (0,05-0,5) + 15 (0-0,5) + 

17 (0,05-0,5) + 18 (0,05-0,5) 

+ 20 (0,05-0,5) + 24 (0,05-

0,5) + B06 (0,05-0,5) 

zand NEN 5740 - zintuiglijk schone boven-

grond 

hotel 

mm14 B09 (0-0,5) + 26 (0,07-0,25) + 

27 (0,1-0,5) + 28 (0,1-0,5) + 

29 (0,11-0,5) 

zand NEN 5740 - zintuiglijk schone boven-

grond 

mm15 B09 (1,2-2,2) zand NEN 5740 - zintuiglijk schone onder-

grond 

mm16 B09 (2,2-3,0) klei NEN 5740 - zintuiglijk schone diepere 

ondergrond 
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Tabel 4.1. Analyseprogramma grond (vervolg) 

monster samenstelling  

(traject m-mv) 

grondslag analyse zintuiglijke 

waarneming 

motivatie 

bekabeling en riolering 

K01-1 K01 (0,05-0,5) zand NEN 5740 zwak slak- puin-

houdend 

zintuiglijk verontreinigde 

bovengrond 

K03-1 K03 (0-0,5) zand NEN 5740 sporen beton zintuiglijk verontreinigde 

bovengrond 

K07-5 K07 (1,5-1,6) klei NEN 5740 matige olie-

water-reactie 

ondergrond met olie-water-

reactie 

mm11 34 (0,05-0,5) + K06 (0,05-0,6) 

+ K08 (0-0,5) 

zand NEN 5740 sporen puin zintuiglijk verontreinigde 

bovengrond 

onbebouwd gebied 

30-2 30 (0,3-0,5) zand NEN 5740 sporen puin zintuiglijk verontreinigde 

bovengrond 

mm12 35 (0,1-0,5) + 36 (0,1-0,5) + 

B11 (0-0,5) 

zand NEN 5740 - zintuiglijk schone boven-

grond 

mm13 B11 (0,5-1,5) + B13 (0,5-1,3) zand NEN 5740 - zintuiglijk schone onder-

grond 

mm6* K05 (0,5-1,0) + P01 (0,8-1,0) 

+ P03 (0,5-0,8) 

zand NEN 5740 - zintuiglijk schone onder-

grond 

loodverontreiniging 

L01-2 L01 (0,5-0,9) zand Lood, L&H sporen puin verificatie loodverontreini-

ging 

L02-2 L02 (0,5-0,9) zand Lood, L&H sterk puinhou-

dend 

verificatie loodverontreini-

ging 

L03-2 L03 (0,3-0,7) zand Lood, L&H sporen puin verificatie loodverontreini-

ging 

Middenweg 

mm1 A01 (0,7-1,2) + A02 (0,5-1,0) 

+ A04 (0,6-1,1) + A05 (0,5-

1,0) + A06 (0,7-1,2) + A08 

(0,5-1,0) + A09 (0,7-1,2) 

zand NEN 5740 -  

A01-3 A01 (0,7-1,2) zand Kobalt - uitsplitsing mm1 

A02-3 A02 (0,5-1,0) zand Kobalt - uitsplitsing mm1 

A04-3 A04 (0,6-1,1) zand Kobalt - uitsplitsing mm1 

A05-3 A05 (0,5-1,0) zand Kobalt - uitsplitsing mm1 

A06-3 A06 (0,7-1,2) zand Kobalt - uitsplitsing mm1 

A08-3 A08 (0,5-1,0) zand Kobalt - uitsplitsing mm1 

A09-3 A09 (0,7-1,2) zand Kobalt - uitsplitsing mm1 

Toelichting: 

* mengmonster ondergrond bekabeling en riolering en onbebouwd gebied; 

L&H lutum en organische stof; 

NEN 5740 standaardpakket grond: droge stof, organische stof, lutum, zware metalen (barium, cadmium,  

 kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink), minerale olie (GC), PAK PCB. 

 

4.2.2. Grondwater 

 

In tabel 4.2 zijn de uitgevoerde chemische analyses, inclusief een beknopte motiva-

tie/toelichting, weergegeven.  
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Tabel 4.2. Analyseprogramma grondwater 

deellocatie peilbuis filter (m-mv) analyse motivatie 

parkeerterrein 01 0,2-2,2 NEN 5740 bepaling grondwaterkwaliteit 

omgeving station 12 0,6-2,6 NEN 5740 bepaling grondwaterkwaliteit 

hotel 25 0,8-2,8 NEN 5740 bepaling grondwaterkwaliteit 

onbebouwd gebied P01 0,5-2,5 NEN 5740 bepaling grondwaterkwaliteit 

 P02 0,05-2,05 NEN 5740 bepaling grondwaterkwaliteit 

 P03 0,5-2,5 NEN 5740 bepaling grondwaterkwaliteit 

Middenweg 174 001 0,5-2,5 BTEXN, minerale olie verificatie grondwaterverontreiniging 

 P13 0,5-2,5 BTEXN, minerale olie verificatie grondwaterverontreiniging 

Toelichting: 

NEN 5740 standaardpakket grondwater: zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molyb-

  deen, nikkel, zink), vluchtige aromaten, styreen, VOCl, minerale olie (GC). 

 

4.2.3. Asbest 

 

Van enkele puinhoudende bodemlagen zijn mengmonsters samengesteld voor analyse op 

asbest (fractie < 16 mm). In tabel 4.1 zijn de uitgevoerde chemische analyses, inclusief een 

beknopte motivatie/toelichting, weergegeven. De grond(meng)monsters zijn geselecteerd 

op basis van de verdeling over de locatie, de diepte, de grondsoort, de antropogene en/of 

natuurlijke zintuiglijk waargenomen bijmengingen en de beoogde representativiteit. De 

monsters zijn geanalyseerd volgens de NEN 5707. 

 

Tabel 4.3. Analyseprogramma asbest 

deellocatie monster samenstelling  

(traject m-mv) 

zintuiglijke waar-

nemingen 

motivatie 

parkeerterrein asb-mm2 06, 08, 09, B01, B02 

(0-0,5) 

sporen puin puinhoudende bovengrond par-

keerterrein 

omgeving station asb-mm3 B07 (0-0,5) matig slak-, sin-

tel- puinhoudend 

zintuiglijke bijmengingen boring 

B07 

bekabeling en riolering asb-K07 K07 (0-0,5) sporen puin puinhoudende grond tpv voorma-

lig spoor 

loodverontreiniging asb-mm4 L01, L03, L04  

(0,3-1,0) 

puinhoudend puinhoudende bodemlaag  

Middenweg fund-asb A01 t/m A09 (0,3-0,5) puin funderingslaag bestaande uit puin 

 

4.2.4. Asfalt 

 

Van de asfaltkernen is een PAK-markertest uitgevoerd. Aangezien de PAK-markertest op 

alle kernen geen reactie gaf (gehalte aan PAK < 250 mg/kg d.s.) is aanvullend onderzoek 

uitgevoerd. Op basis van een gemiddelde dikte van gemiddeld circa 23 cm, en een asfalt 

oppervlakte van 3.490 m
2
 zal circa 2.033 ton asfalt vrijkomen. Op basis hiervan zijn van de 

kernen 4 mengmonsters samengesteld en aanvullend geanalyseerd op het gehalte aan 

PAK middels GCMS. In tabel 4.4 is het analyseprogramma weergegeven. 

 

Tabel 4.4. Analyseprogramma asfalt 

monstercode / 

soort asfalt  

samenstelling (traject m-mv) traject  

(cm-bovenzijde kern) 

DAB 0-8 A01 (0-0,03) + A02 (0-0,03) + A03 (0-0,03) + A04 (0-0,03) + A05 (0-0,04) + 

A06 (0-0,04) + A07 (0-0,04) + A08 (0-0,04) + A09 (0-0,03) 

0-4 

DAB 0-11 A09 (0,03-0,07) + A08 (0,04-0,13) + A07 (0,04-0,08) + A06 (0,04-0,08) + 

A05 (0,04-0,08) + A04 (0,03-0,08) + A03 (0,03-0,06) + A02 (0,03-0,07) + 

3-13 
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monstercode / 

soort asfalt  

samenstelling (traject m-mv) traject  

(cm-bovenzijde kern) 

A01 (0,03-0,06) 

STAB 0-16-1 A01 (0,06-0,14) + A02 (0,07-0,16) + A03 (0,06-0,15) + A04 (0,08-0,16) + 

A05 (0,08-0,16) + A06 (0,08-0,13) + A07 (0,08-0,16) + A08 (0,13-0,21) + 

A09 (0,07-0,14) 

6-16 

STAB 0-16-2 A09 (0,14-0,22) + A07 (0,16-0,24) + A06 (0,13-0,21) + A05 (0,16-0,26) + 

A04 (0,16-0,25) + A03 (0,15-0,24) + A02 (0,16-0,26) + A01 (0,14-0,23) 

13-26 

 

4.2.5. Fundatiemateriaal 

 

Het fundatiemateriaal onder het asfalt is geanalyseerd op het standaard pakket NEN 5740 

(fund-1). Dit geeft een indicatie van de kwaliteit van het materiaal. Tevens is een meng-

monster samengesteld voor een indicatieve analyse op asbest (fund-asb). 

 

4.2.6. Civieltechnisch onderzoek 

 

Voor het civieltechnisch onderzoek zijn 3 mengmonsters samengesteld voor het uitvoeren 

van een zeefkromme-analyse. De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage XI. 

 

Tabel 4.5. Analyseprogramma zeefkrommes 

monster samenstelling (traject m-mv) motivatie 

zeef1 B05a (0,05-0,4) + B05a (0,4-0,9) + B06 (0,05-0,5) + B06 (0,5-1,0) + B09 (0-

0,5) + B14 (0,1-0,5) + B14 (0,5-1,0) + B11 (0-0,5) + B11 (0,5-1,0) 

bovengrond, zand 

zeef2 B01 (1,6-2,1) + B02 (1,1-1,6) + B02 (1,6-2,1) + B03 (0,9-1,4) + B03 (1,4-

1,9) + B04 (1,1-1,6) + B04 (1,6-2,1) 

ondergrond, zand 

zeef3 B01 (2,1-2,6) + B01 (2,6-3,1) + B03 (2,1-2,6) + B03 (2,6-3,1) + B08 (2,1-

2,6) + B08 (2,6-3,1) + B12 (2,5-3,0) + B12 (3,0-3,5) + B06 (2,1-2,6) + B06 

(2,6-3,0) 

diepere ondergrond, klei 

 

4.3. Toetsingskader 

 

De toetsingskaders voor grond en grondwater, asbest, asfalt en bouwstoffen zijn opgeno-

men in bijlage XIII.  

 

4.4. Toetsingsresultaten 

 

De toetsingstabellen van de toetsing aan de achtergrond-, streef- en interventiewaarden 

zijn opgenomen in bijlage XII. In deze tabellen zijn derhalve de analyseresultaten, het ge-

analyseerde c.q. gehanteerde lutum- en humusgehalte, het toetsingskader en de over-

schrijdingen ten opzichte van het toetsingskader opgenomen.  
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5. BESPREKING RESULTATEN 

 

5.1. Grond 

 

In tabel 5.1 zijn de toetsingsresultaten van de grond weergegeven.  

 

Tabel 5.1. Toetsingsresultaten grond (mg/kg d.s.) 

monster samenstelling 

(traject m-mv) 

zintuiglijke 

waarneming 

>AW / <T >T / <I >I indicatieve 

toetsing Besluit 

bodemkwaliteit 

parkeerterrein  

01-2 01 (0,3-0,5) matig puinhou-

dend, gewapend 

beton ijzer 

Zn (91), Hg 

(0,42), Pb (60), 

PCB (0,026), 

PAK (6,5) 

- - industrie 

mm2 10 + B01 + B03 

+ B04 + 08 + 09 

+ 07 + B02 (0,0-

0,6) 

sporen puin Zn (120), Hg 

(0,42), PAK (5,7) 

Pb (210) - industrie 

07-1 07 (0,1-0,5) sporen puin - Pb (230) - industrie 

08-1 08 (0-0,5) sporen puin Pb (100) - - wonen 

09-1 09 (0-0,5) sporen puin Pb (86) - - wonen 

10-1 10 (0,1-0,5) sporen puin Pb (63) - - wonen 

B01-1 B01 (0-0,5) zwak puinhou-

dend 

Pb (110) - - wonen 

B02-2 B02 (0,2-0,6) sporen puin Pb (190) - - industrie 

B03-1 B03 (0-0,5) zwak puinhou-

dend 

Pb (130) - - wonen 

B04-2 B04 (0,3-0,6) sporen puin Pb (80) - - wonen 

mm4 01 + B02 + B03 

B04 (0,5-1,6) 

- - - - achtergrond-

waarde 

mm5 B01 + B03 + B04 

(2,1-3,6) 

- Mo (1,9) - - achtergrond-

waarde 

omgeving station  

13-2 13 (0,2-0,5) sporen puin, 

zwakke olie-

water-reactie, 

zwakke brand-

stofgeur 

olie (410) - - niet toepasbaar 

B07-1 B07 (0,05-0,5) matig slak-, sin-

tel- puinhoudend 

Zn (210), Hg 

(0,23), PAK (10) 

Cu (120) Pb (700) niet toepasbaar 

B07-2 B07 (0,5-0,8) - - - - achtergrond-

waarde 

B07-1-2 B07-1 (0,2-0,3) matig puinhou-

dend 

Cu (34), Pb (67) - - wonen 

B07-1-3 B07-1 (0,3-0,6) - Cu (33), Pb (52) - - wonen 

B07-2-1 B07-2 (0,05-0,1) sporen puin Pb (46) - - achtergrond-

waarde 
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Tabel 5.1. Toetsingsresultaten grond (mg/kg d.s.) (vervolg) 

monster samenstelling 

(traject m-mv) 

zintuiglijke 

waarneming 

>AW / <T >T / <I >I indicatieve 

toetsing Besluit 

bodemkwaliteit 

omgeving station  

B07-2-3 B07-2 (0,2-0,8) sterk puinhou-

dend, matig slak- 

en sintelhou-

dend, zwak glas-

houdend (ge-

staakt) 

- - Cu (1200), 

Pb (1400) 

niet toepasbaar 

B07-3-2 B07-3 (0,05-0,5) - - - - achtergrond-

waarde 

B07-4-1 B07-4 (0,05-0,3) - - - - achtergrond-

waarde 

B07-5-1 B07-5 (0,05-0,5) - Pb (110) - - wonen 

mm10 12 + B05a + B06 

(0,4-1,7) 

- - - - achtergrond-

waarde 

mm7 14 + 16 + 19 + 

B05 (0,0-0,5) 

- Pb (43) - - achtergrond-

waarde 

mm8 21 + 22 + 23 

(0,0-0,5) 

- - - - achtergrond-

waarde 

mm9 12 + 15 + 17 + 

18 + 20 + 24 + 

B06 (0,0-0,5) 

- - - - achtergrond-

waarde 

hotel  

mm14 B09 + 26 + 27 + 

28 + 29 (0,0-0,5) 

- - - - achtergrond-

waarde 

mm15 B09 (1,2-2,2) - - - - achtergrond-

waarde 

mm16 B09 (2,2-3,0) - - - - achtergrond-

waarde 

bekabeling en riolering  

K01-1 K01 (0,05-0,5) zwak slak- puin-

houdend 

Pb (48) - - achtergrond-

waarde 

K03-1 K03 (0-0,5) sporen beton Cu (46), Pb (37) - - industrie 

K07-5 K07 (1,5-1,6) matige olie-

water-reactie 

PAK (2,1) - - achtergrond-

waarde 

mm11 34 + K06 + K08 

(0-0,6) 

sporen puin Zn (71), Hg 

(0,36), Pb (74), 

PCB (0,0079),  

PAK (2,3) 

- - industrie 

onbebouwd gebied 

30-2 30 (0,3-0,5) sporen puin olie (40), Hg 

(0,22), Pb (44) 

- - industrie 

mm12 35 + 36 + B11 (0-

0,5) 

- - - - achtergrond-

waarde 

mm13 B11 + B13 (0,5-

1,5) 

- - - - achtergrond-

waarde 

mm6* K05 + P01 + P03 

(0,5-1,0) 

- Hg (0,18), Pb 

(59) 

- - achtergrond-

waarde 
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Tabel 5.1. Toetsingsresultaten grond (mg/kg d.s.) (vervolg) 

monster samenstelling 

(traject m-mv) 

zintuiglijke 

waarneming 

>AW / <T >T / <I >I indicatieve 

toetsing Besluit 

bodemkwaliteit 

loodverontreiniging  

L01-2 L01 (0,5-0,9) sporen puin - - - achtergrond-

waarde 

L02-2 L02 (0,5-0,9) sterk puinhou-

dend 

- - - achtergrond-

waarde 

L03-2 L03 (0,3-0,7) sporen puin - - - achtergrond-

waarde 

Middenweg 

mm1 A01 + A02 + A04 

+ A05 + A06 + 

A08 + A09 (0,5-

1,2) 

- olie (96), PAK 

(10) 

- Co (130) niet toepasbaar 

A01-3 A01 (0,7-1,2) - - - Co (130) niet toepasbaar 

A02-3 A02 (0,5-1,0) - - - Co (290) niet toepasbaar 

A04-3 A04 (0,6-1,1) - - - Co (150) niet toepasbaar 

A05-3 A05 (0,5-1,0) - - - Co (82) niet toepasbaar 

A06-3 A06 (0,7-1,2) - - - Co (80) niet toepasbaar 

A08-3 A08 (0,5-1,0) - - Co (40)   industrie 

A09-3 A09 (0,7-1,2) - - - Co (89) niet toepasbaar 

Toelichting: 

* mengmonster ondergrond bekabeling en riolering en onbebouwd gebied. 

 

Parkeerterrein 

In de puin- en gewapend beton houdende bovengrond van boring 01 (0,3-0,5 m-mv) over-

schrijden de gehalten aan zink, kwik, lood, PCB en PAK de achtergrondwaarden. 

 

In het grondmengmonster van de puinhoudende bovengrond (mm2: 0,0-0,6 m-mv) over-

schrijden de gehalten aan zink, kwik en PAK de achtergrondwaarden. Het gehalte aan lood 

overschrijdt de tussenwaarde. Het monster is uitgesplitst. Hieruit blijkt dat alleen in boring 

07 (0,1-0,5 m-mv) de tussenwaarde voor lood wordt overschreden. In de overige boringen 

overschrijdt het gehalte aan lood de achtergrondwaarde. 

 

Verhoogde gehalten aan koper, lood en zink in de bovengrond worden volgens de bodem-

kwaliteitskaart vaker in de oude binnenstad van Den Helder aangetroffen. 

 

In het grondmengmonster van de ondergrond (mm4: 0,5-1,6 m-mv) zijn geen overschrijdin-

gen gemeten. In het grondmengmonster van de diepere ondergrond (mm5: 2,1-3,6 m-mv) 

overschrijdt het gehalte aan molybdeen de achtergrondwaarde. Op deze diepte betreft het 

waarschijnlijk een natuurlijk verhoogde achtergrondwaarde. 

 

Omgeving station 

 

Olie verontreiniging postkantoor, Middenweg 174 

In het grondmonster met de olie-water-reactie en brandstofgeur (13-2: 0,2-0,5 m-mv) over-

schrijdt het gehalte aan olie de achtergrondwaarde. De olie waarneming hangt samen met 

de bekende olie verontreiniging bij het postkantoor. 
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Puin-, slak- en sintelhoudende bodemlaag boring B07 

In het puin-, slak- en sintelhoudende grondmonster (B07: 0,05-0,5 m-mv) overschrijden de 

gehalten aan zink, kwik en PAK de achtergrondwaarde, koper overschrijdt de tussenwaar-

de en lood de interventiewaarde. Op 5 m afstand van boring B07 zijn 4 aanvullende borin-

gen geplaatst. Alleen ten oosten, in boring B07-2, is dezelfde puin-, slak- en sintelhouden-

de bodemlaag aangetroffen (0,2-0,8 m-mv). Ook hier overschrijden koper en lood de inter-

ventiewaarde. Op 5 m afstand ten oosten van boring B07-2 wordt deze verontreinigde laag 

niet meer aangetroffen. In de overige boringen wordt niet tot matig puin aangetroffen en 

worden hooguit de achtergrondwaarde overschreden.  

 

Overig terrein 

Op het overige terrein van deellocatie ‘omgeving station’ zijn zintuiglijk geen bijmengingen 

aangetroffen. In de grondmengmonsters van de bovengrond overschrijdt het gehalte aan 

lood enkele keren de achtergrondwaarde. Zoals eerder aangegeven is dit een bekend ge-

geven in de oude binnenstad. In het grondmengmonsters van de ondergrond worden de 

achtergrondwaarden niet overschreden.  

 

Hotel 

In de zintuiglijk schone grondmengmonsters van zowel de bovengrond als de ondergrond 

ter plaatse van het toekomstige hotel worden de achtergrondwaarden niet overschreden. 

 

Bekabeling en riolering 

In de zintuiglijk verontreinigde grondmengmonsters van de bovengrond overschrijden de 

gehalten aan zware metalen, PCB en PAK de achtergrondwaarden. De aangetroffen licht 

verhoogde gehalten zijn naar alle waarschijnlijkheid te relateren aan de bijmengingen met 

bodemvreemde materialen (puin, beton en slakken).  

 

Olie-water-reactie 

In boring K07 (1,5-1,6 m-mv) is een olie-water-reactie waargenomen. Het gehalte aan PAK 

overschrijdt de achtergrondwaarde. Analytisch is een minimaal gehalte aan minerale olie 

(ketenlengte C10-C12) gemeten. Het gehalte aan minerale olie blijft beneden de achter-

grondwaarde. De oorsprong van de olie-waarnemingen is onbekend. Mogelijk is er een re-

latie met de ligging van het voormalig spoor.  

 

Onbebouwd gebied 

In het puinhoudende grondmengmonster van de bovengrond overschrijden de gehalten 

aan olie, kwik en lood achtergrondwaarden. In het zintuiglijk schone grondmengmonster 

van de bovengrond worden de achtergrondwaarden niet overschreden. De ondergrond is 

niet tot licht verontreinigd met lood en kwik. 

 

Loodverontreiniging 

In de grondmonsters van de puinhoudende bodemlagen bij de vermoedelijke ligging van 

loodverontreiniging blijven de gehalten aan lood beneden de achtergrondwaarden. De sterk 

verhoogde gehalten aan lood uit 1998 zijn niet terug gevonden.  

 

Middenweg 

In het grondmengmonster van de grond beneden het asfalt en de funderingslaag van de 

Middenweg overschrijden de gehalten aan minerale olie en PAK de achtergrondwaarden 

en het gehalte aan kobalt de interventiewaarde. Na uitsplitsing blijkt de grond beneden de 

Middenweg sterk verontreinigd te zijn met kobalt. In het funderingsmateriaal bestaande uit 

puin worden dergelijke hoge gehalten aan kobalt niet gemeten. De oorzaak voor het ver-

hoogde gehalten aan kobalt is onbekend. 
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De oppervlakte van de onderzoekslocatie Middenweg bedraagt 3.490 m
2
. De onderzochte 

verontreinigde laag is 0,5 m dik. Dit houd in dat minimaal 1.745 m
3
 grond sterk verontrei-

nigd is. Hiermee is onder de Middenweg sprake van een geval van ernstige bodemveront-

reiniging met kobalt.  

 

Indicatieve toetsing Besluit bodemkwaliteit 

De grond(meng)monsters zijn indicatief getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit. De grond 

varieert van klasse achtergrondwaarde tot niet toepasbaar. In tabel 5.1 zijn de resultaten 

samengevat. In bijlage XII zijn de toetsingstabellen opgenomen. 

 

5.2. Grondwater  

 

In tabel 5.2 zijn de toetsingsresultaten van het grondwater weergegeven.  

 

Tabel 5.2. Analyseprogramma grondwater 

deellocatie peilbuis filter (m-mv) >S / <T >T / <I >I 

parkeerterrein 01 0,2-2,2 Ba (89), 1.2-Dichloorethenen 

(0,26), Xylenen (1,1) 

- - 

omgeving station 12 0,6-2,6 Ba (260), Xylenen (1,4) - - 

hotel 25 0,8-2,8 - - - 

onbebouwd gebied P01 0,5-2,5 Xylenen (1,7) 

 

- - 

 P02 0,05-2,05 - - - 

 P03 0,5-2,5 Xylenen (2), Naftaleen (0,38) - - 

Middenweg 174 001 0,5-2,5 Xylenen (0,43) - - 

 P13 0,5-2,5 Xylenen (0,48) - - 

 

Met uitzondering van het grondwater bij het toekomstig hotel is al het grondwater licht ver-

ontreinigd met xylenen. In voorgaand onderzoek zijn geen verhoogde gehalten aan xylenen 

gemeten. Een enkele keer is het grondwater licht verontreinigd met barium, naftaleen en 

dichloorethenen. De herkomst van deze licht verhoogde concentraties is onbekend.  

 

Olie verontreiniging postkantoor (‘Middenweg 174’). 

Opvallend is dat het grondwater ter plaatse van de bestaande olieverontreiniging ( > inter-

ventiewaarde) aan de voorzijde van het postkantoor niet meer is teruggevonden. In peilbuis 

001 is een minimale concentratie aan minerale olie (ketenlengte C10-C20) gemeten. In beide 

peilbuizen blijft het gehalte aan minerale olie beneden de detectielimiet. De oorzaak is on-

bekend. Mogelijk zijn de concentraties aan olie afgenomen door natuurlijke bodemproces-

sen, als verdunning of biologische afbraak.  

 

5.3. Asbest 

 

In geen van de puinhoudende grondmengmonsters is analytisch asbest gemeten. De ge-

halten blijven in alle gevallen beneden de detectielimiet (< 1,0 mg/kg d.s.). 

 

5.4. Asfalt 

 

De gehalten aan PAK in de asfaltmonsters blijven beneden de detectielimiet (< 10 mg/kg 

d.s.). Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat alle asfalt lagen niet teerhoudend zijn. 
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5.5. Indicatief funderingsonderzoek 

 

De puinfundering is indicatief getoetst aan niet-vormgegeven bouwstoffen. De indicatief 

gemeten gehalten aan organische parameters PAK, PCB’s en minerale olie blijven bene-

den de maximale samenstellingswaarde voor niet-vormgegeven bouwstoffen. Toetsing van 

de anorganische parameters aan de maximale emissiewaarden uit de Regeling bodem-

kwaliteit is niet mogelijk gezien er geen uitloogproef is uitgevoerd.  

 

Wel is indicatief getoetst aan de Wet bodembescherming. Gehalten aan zware metalen 

(kobalt en nikkel), PAK en PCB en minerale olie zijn boven de achtergrondwaarde geme-

ten. 

 

Het gehalte aan asbest in het funderingsmateriaal blijft beneden de detectielimiet (< 1,0 

mg/kg d.s.). 
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6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 

In opdracht van Zeestad heeft Witteveen+Bos verkennend bodemonderzoek en asfalton-

derzoek uitgevoerd in de omgeving van het station en postkantoor in Den Helder. 

 

De aanleiding tot het verkennend bodemonderzoek is de voorgenomen herinrichting van 

het stationsgebied aan de Middenweg. 

 

De ontwikkelingsorganisatie Zeestad is opdracht gegeven om het gehele plangebied bouw- 

en woonrijp te maken voor de toekomstige ontwikkeling. Hiervoor zijn basisgegevens om-

trent de bodem, het grondwater en asfalt nodig.  

 

Het doel van het bodem- en asfaltonderzoek is meerledig, te weten:  

- met een relatief geringe onderzoeksinspanning vaststellen of op de locatie bodemver-

ontreiniging aanwezig is; 

- indicatief vaststellen van de hergebruiksmogelijkheden van de grond (indicatieve toet-

sing Besluit bodemkwaliteit); 

- vaststellen van de dikte, opbouw en teerhoudendheid van de aanwezige asfaltconstruc-

tie op de Middenweg; 

- vaststellen van de samenstelling, dikte en de hergebruiks- en verwerkingsmogelijkhe-

den van het aanwezige funderingsmateriaal beneden de Middenweg (indicatief onder-

zoek); 

- vaststellen van de opbouw van de bodem; 

- verzamelen grondwaterstanden en grondwatergegevens. 

 

Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd volgens de NEN 5740 [ref. 1.], inclusief 

een vooronderzoek volgens de NEN 5725 [ref. 2]. Het asfaltonderzoek is uitgevoerd vol-

gens de CROW-publicatie 210 [ref. 3.]. 

 

6.1. Conclusies 

 

6.1.1. Zintuiglijk onderzoek 

 

Over het algemeen worden minimaal aan bijmengingen met puin aangetroffen. Ter plaatse 

van het parkeerterrein worden in de bovenste 0,5 m-mv puinbijmengingen waargenomen. 

Zeer plaatselijk zijn sintels, slakken en dergelijke waargenomen. In een tweetal boringen is 

een olie-water-reactie waargenomen. Dit is ter plaatse van de bekende olieverontreiniging 

bij het postkantoor aan de Middenweg 174 (boring 13, peilbuis 001), en in boring K07 in de 

berm van de Middenweg ter plaatse van een aan te leggen kabel/leiding of riolering. 

 

Aan het maaiveld en in het opgeboorde bodemmateriaal zijn geen asbestverdachte materi-

alen waargenomen. 

 

6.1.2. Grond 

 

Algemeen 

De zintuiglijk schone boven- en ondergrond is over het algemeen niet verontreinigd. De 

puinhoudende boven- en ondergrond is niet tot licht verontreinigd met zware metalen en 

een enkele keer met PCB, PAK en minerale olie. Verhoogde gehalten aan koper, lood en 

zink in de bovengrond worden volgens de bodemkwaliteitskaart vaker in de oude binnen-

stad van Den Helder aangetroffen. Over het algemeen zijn de licht verhoogde gehalten te 

relateren aan de bijmengingen met bodemvreemd materiaal.  
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Bijzonderheden worden vervolgens apart beschreven. 

 

Bovengrond toekomstig parkeerterrein (deellocatie ‘parkeerterrein) 

Bij het toekomstige parkeerterrein is in de bovengrond in een boring een matig verhoogd 

gehalte aan lood gemeten (boring 07: 0,1-0,5 m-mv). Verwacht wordt dat dit een plaatselijk 

verhoogd gehalte is dat samenhangt met de puinmengingen en activiteiten behorende bij 

de oude binnenstad zoals beschreven in de bodemkwaliteitskaart. In de overige monsters 

van de bovengrond van het parkeerterrein wordt lood licht verhoogd gemeten. 

 

Olieverontreiniging postkantoor, Middenweg 174 (deellocatie ‘omgeving station’) 

De grond met een olie-water-reactie en brandstofgeur (13-2: 0,2-0,5 m-mv) is licht veront-

reinigd met minerale olie. Deze lichte verontreiniging met minerale olie hangt samen met 

de bekende olieverontreiniging bij het postkantoor. 

 

Puin-, slak- en sintelhoudende bodemlaag boring B07 (deellocatie ‘omgeving stati-

on’) 

De puin-, slak- en sintelhoudende bovengrond bij boring B07 (0,05-0,8 m-mv) is licht ver-

ontreinigd met zink, kwik en PAK en matig tot sterk verontreinigd met koper en lood. In de 

schone tot matig puinhoudende monsters worden hooguit de achtergrondwaarden over-

schreden.  

 

De verontreiniging hangt samen met de aangetroffen bijmengingen met puin, sintels en 

slakken. De verontreiniging lijkt voldoende te zijn afgeperkt. Bij toekomstig grondverzet 

dient rekening te worden gehouden met deze sterk verontreinigde bodemlaag. 

 

Olie-water-reactie (deellocatie ‘bekabeling en riolering’) 

De grond met de olie-water-reactie (boring K07: 1,5-1,6 m-mv) is licht verontreinigd met 

PAK. De grond is niet verontreinigd met minerale olie. De oorsprong van de zintuiglijke olie-

waarneming is onbekend. Mogelijk is er een relatie met de ligging van het voormalig spoor.  

 

In naastgelegen boring (circa 5 m noord-westelijk) is geen olie-waarneming meer gedaan. 

Bij toekomstig grondverzet dient men op deze locatie alert te zijn voor olie-waarnemingen. 

 

Middenweg (deellocatie ‘Middenweg’) 

De grond beneden het asfalt en de funderingslaag is licht verontreinigd met minerale olie 

en PAK en sterk verontreinigd met kobalt. De oorzaak voor het verhoogde gehalten aan 

kobalt is onbekend. Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging (circa 

1.745 m
3
 grond is verontreinigd tot boven de interventiewaarde). 

 

Indicatieve toetsing Besluit bodemkwaliteit 

De grond(meng)monsters zijn indicatief getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit. De grond 

varieert van klasse achtergrondwaarde tot niet toepasbaar. 

 

6.1.3. Grondwater 

 

Het grondwater is over het algemeen licht verontreinigd met xylenen en een enkele keer 

met barium, naftaleen en dichloorethenen. De herkomst van deze licht verhoogde concen-

traties is onbekend. 

 

Olie verontreiniging postkantoor (deellocatie ‘Middenweg 174’) 

De bestaande peilbuizen ter plaatse van de olieverontreiniging aan de Middenweg 174 zijn 

niet meer terug gevonden en zijn zodoende herplaatst. De olieverontreiniging ( > interven-

tiewaarde) is niet meer is teruggevonden, de gehalten aan minerale olie blijft beneden de 
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streefwaarde. De oorzaak is onbekend. Mogelijk zijn de concentraties aan olie afgenomen 

door natuurlijke bodemprocessen, als verdunning of biologische afbraak. Wel is tijdens het 

plaatsen van peilbuis 001 een brandstofgeur waargenomen.  

 

De aangetoonde verontreinigingen zijn dermate gering dat een aanvullend onderzoek niet 

noodzakelijk wordt geacht. 

 

6.1.4. Asbest 

 

De onderzochte puinhoudende bodemlagen zijn niet asbesthoudend. 

 

6.1.5. Asfalt 

 

Het asfalt heeft een dikte van circa 200 - 260 mm. Het asfalt is laagsgewijs opgebouwd uit 

DAB0-8, DAB0-11 en STAB0-16 lagen. Onder de asfaltconstructie is een funderingslaag 

aangetroffen bestaande uit beton. De dikte van het beton varieert tussen 20 - 42 mm. 

 

Op basis van een gemiddelde dikte van gemiddeld circa 23 cm, en een asfaltoppervlakte 

van 3490 m
2
 zal circa 2033 ton asfalt vrijkomen. 

 

De onderzochte asfaltconstructie is niet teerhoudend. Het asfalt is geschikt voor warm her-

gebruik. 

 

6.1.6. Fundering 

 

Onder de asfalt- en betonconstructie is een funderingslaag, bestaande uit puin aangetrof-

fen. De dikte van de puinfunderinglaag varieert tussen 20 - 50 cm. Van de fundering is indi-

catief de kwaliteit vastgesteld. Het analysecertificaat is opgenomen in bijlage X. De puin-

fundering is niet asbesthoudend. 

 

6.1.7. Civieltechnisch onderzoek 

 

Voor het civieltechnisch onderzoek zijn 14 boringen tot 4,0 m-mv uitgevoerd (gecombi-

neerd met het verkennend bodemonderzoek). Van de boringen is de soort, samenstelling 

en diepte van de bodemlagen beschreven. Deze zijn opgenomen in bijlage VII. Er zijn 3 

zeefkromme’s uitgevoerd. De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage XI. 

 

6.2. Aanbevelingen 

 

De milieuhygiënische kwaliteit van de bodem, het grondwater, asfalt en funderingsmateri-

aal is voor nu voldoende in beeld gebracht. Aanvullend onderzoek wordt in deze fase niet 

noodzakelijk geacht. De aangetroffen verontreinigingen in de grond zijn zover mogelijk uit-

gekarteerd en vastgelegd. Bij de toekomstige ontwikkelingen van het stationsgebied dient 

men alert te zijn op deze verontreinigingen welke door midden van zintuiglijke waarnemin-

gen kunnen worden herkend (slakken en sintels en olie waarnemingen). Volledigheidshalve 

wordt opgemerkt dat het onderzoek een steekproef betreft. 

 

Bij het reconstrueren van de Middenweg moet rekening te worden gehouden met de ver-

ontreiniging met kobalt. Het is conform de Wet bodembescherming niet toegestaan hande-

lingen te verrichten in of met de verontreinigde bodem. Indien graafwerkzaamheden gaan 

plaatsvinden wordt geadviseerd een BUS-melding of een saneringsplan in te dienen.  
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Mogelijk is het in het kader van veiligheid en het bepalen van de grondstromen in een late-

re fase wenselijk om aanvullend onderzoek uit te voeren om de exacte omvang van de 

verontreinigingen te bepalen.  

 

Toepassing van vrijkomende grond dient plaats te vinden conform het Besluit bodemkwali-

teit.  
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KWALITEITSBORGING 

 

Het veldwerk is uitgevoerd door Sialtech. Het veldwerk is uitgevoerd onder het BRL SIKB 

2000 procescertificaat van Sialtech. Het toepassingsgebied van genoemde certificering be-

treft: 

- plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van 

grondmonsters en waterpassen conform VKB-protocol 2001; 

- het nemen van grondwatermonsters conform VKB-protocol 2002. 

 

De werkzaamheden zijn uitgevoerd in de periode 4 juni tot en met 15 juni en 13 juli door bij 

Bodem+, in het kader van het Besluit bodemkwaliteit, geregistreerde medewerkers van Si-

altech: 

- VKB-protocol 2001: de heren G. Giskus, J.W. Spelt, S. Hofman; 

- VKB-protocol 2002: de heren G. Giskus, J.W. Spelt, S. Hofman. 

 

Het procescertificaat van Sialtech en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van 

toepassing op de activiteiten betreffende de monsterneming en de overdracht van de mon-

sters, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium. 

 

Jegens de eigenaar en de opdrachtgever is Sialtech volledig onafhankelijk, waardoor bin-

nen deze opdracht sprake is van de vereiste functiescheiding. 

 

Het chemisch onderzoek is uitgevoerd door Analytico Milieu B.V. te Barneveld dat geac-

crediteerd is volgens de door de Raad voor Accreditatie gestelde criteria voor testlaborato-

ria conform NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 onder nummer L 010. Analytico is door het Mi-

nisterie van Infrastructuur en Milieu erkend voor het uitvoeren van analyses op grond en 

grondwater onder AS3000. 
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Onderhavig project is uitgevoerd onder één of meerdere van onderstaande certificeringen 

van Witteveen+Bos. In de hoofdtekst is aangegeven welke certificeringen op dit onderzoek 

van toepassing zijn. 

 
 

 

ISO 9001 

Onze diensten binnen de werkvelden van water, infrastructuur, ruimte en milieu en bouw zijn gecertificeerd 

volgens de ISO 9001. Deze certificering heeft betrekking op de procedures die wij toepassen voor 

kwaliteitsborging, document- en gegevensbeheer, het management van middelen en personeel en het 

doorvoeren van verbeteringen. 

 

 

VCA** 

Witteveen+Bos voldoet aan de veiligheidsmanagementnorm VCA**, inclusief de Branchespecifieke 

Toelichting voor het werken bij Railinfrastructuur (BTR). Deze norm is van toepassingen op onze diensten 

die regelmatig buitenwerkzaamheden verrichten, waaronder de milieumeetdienst en de landmeetploeg. 

 

 

Monsternemingen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit 

Witteveen+Bos is door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu aangewezen als een onderzoeksinstelling 

die bemonsteringen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit uit mag voeren. Deze aanwijzing is 

gebaseerd op onze certificering conform de BRL SIKB 1000 (Monsterneming voor partijkeuringen) en geldt 

voor de monsterneming voor partijkeuringen van grond en baggerspecie (conform protocol 1001). 

 

 

Veldonderzoek bij milieuhygiënisch bodemonderzoek 

De milieudienst van Witteveen+Bos is gecertificeerd voor het uitvoeren van veldonderzoek voor 

milieuhygiënisch bodemonderzoek volgens de BRL SIKB 2000 (Veldwerk bij milieuhygiënisch 

bodemonderzoek). Deze certificering is van toepassing op: 

- plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters 

en waterpassen conform VKB-protocol 2001; 

- het nemen van grondwatermonsters conform VKB-protocol 2002; 

- veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek conform VKB-protocol 2003; 

- locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem conform VKB-protocol 2018. 

 

 

Milieukundige begeleiding bij bodemsaneringen 

Witteveen+Bos is gecertificeerd voor het verzorgen van milieukundige begeleiding conform de BRL SIKB 

6000 (Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen en nazorg). Deze certificering is van 

toepassing op: 

- milieukundige begeleiding van landbodemsanering met conventionele methoden conform VKB-

protocol 6001 (processturing en/of verificatie); 

- milieukundige begeleiding van landbodemsanering met in situ methoden conform VKB-protocol 6002 

(processturing en/of verificatie); 

- milieukundige begeleiding van waterbodemsaneringen conform VKB-protocol 6003 (processturing 

en/of verificatie); 

- milieukundige begeleiding van nazorg conform VKB-protocol 6004 (procesmonitoring en/of verificatie). 

 

 

VKB 

Witteveen+Bos is lid en mede oprichter van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodemonderzoek (VKB). Deze 

vereniging heeft als doel kwaliteitsborging en continue verbetering van milieutechnisch bodemonderzoek. 

Deze doelstelling wordt onder meer bereikt door het ontwikkelen en uitgeven van onderzoeksprotocollen. 

Deze protocollen zijn gebaseerd op vigerende normen en richtlijnen en voorzien onder meer in de uitvoering 

van interne controles, waarbij de kwaliteit en reproduceerbaarheid van metingen en waarnemingen wordt 

getoetst. 

 

 Chemisch onderzoek 

Witteveen+Bos besteedt het chemisch onderzoek in de regel uit aan laboratoria die beschikken over een 

accreditatie volgens NEN-EN-ISO 17025 voor de betreffende analyses. De laboratoria zijn tevens door het 

ministerie van Infrastructuur en Milieu erkend voor het uitvoeren van analyses onder AP-04 en AS3000. 
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Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand
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BIJLAGE VIII TABEL MET ZINTUIGLIJKE WAARNEMINGEN 
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Witteveen+Bos, bijlage IX behorende bij rapport HEDR42-1/haam3/008 d.d. 8 augustus 2012 

BIJLAGE IX ANALYSECERTIFICATEN LAAGOPBOUW EN PAK-MARKER 
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Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2012097512

Pagina 1/1

Analytico-n Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

01-26917095 01 30 50 05059463042

13-26917096 13 20 50 05059461622

K01-16917097 K01 5 50 05059461801

mm16917098 A01 70 120 05059461903

6917098 A02 50 100 05059461693

6917098 A04 60 110 05059461943

6917098 A05 50 100 05059461953

6917098 A06 70 120 05052082073

6917098 A08 50 100 05052082183

6917098 A09 70 120 05052082453

mm26917099 07 10 50 05059463021

6917099 08 0 50 05059463171

6917099 09 0 50 05059463181

6917099 10 10 50 05052082091

6917099 B01 0 50 05059461511

6917099 B03 0 50 05059461571

6917099 B02 20 60 05059462192

6917099 B04 30 60 05059462252

mm46917100 01 50 100 05059463093

6917100 B02 60 110 05059462223

6917100 B03 90 140 05059463213

6917100 B04 60 110 05059462203

6917100 01 100 150 05059463124

6917100 B04 110 160 05059462214

mm56917101 B01 210 260 05059461605

6917101 B01 260 310 05059461496

6917101 B02 210 260 05059464406

6917101 B03 210 260 05059463156

6917101 B04 210 260 05059462236

6917101 B01 310 360 05059461547

6917101 B04 260 310 05059462297

6917101 B04 310 360 05059462278

mm66917102 K05 50 100 05059461632

6917102 P03 50 80 05052082532

6917102 P01 80 100 05059461973

mm76917103 14 0 50 05059463081

6917103 16 5 50 05059463131

6917103 19 5 50 05059463101

6917103 B05 5 40 05059461641

mm86917104 21 0 50 05059461831

6917104 22 0 50 05059460521

6917104 23 5 50 05059462041
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2012097512

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m  (SIKB 3010 par. 2.2.7).

Opmerking 2)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2012097512

Pagina 1/1

.

Analyse Techniek ReferentiemethodeMethode

W0106Vermaling (cryogeen, <=1 kg,verklein Crushen Cf. NVN 7313

W0106Cryogeen malen AS3000 Voorbehandeling Cf. AS3000

W0104Droge Stof Gravimetrie Cf. pb 3010-2 en Gw. NEN-ISO 11465

W0109Organische stof/Gloeirest Gravimetrie Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

W0173Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) Sedimentatie Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753

W0423Barium (Ba) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423Cadmium (Cd) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423Kobalt (Co) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423Koper (Cu) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423Kwik (Hg) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423Molybdeen (Mo) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423Nikkel( Ni) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423Lood (Pb) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423Zink (Zn) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0254Xylenen som AS3000 HS-GC-MS Cf. pb 3030-3 en cf. NEN 6981

W0254Aromaten (BTEX) HS-GC-MS Cf. pb 3030-3 en cf. NEN 6981

W0202Minerale Olie (GC) GC-FID Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978

W0202Chromatogram MO (GC) GC-FID Eigen methode

W0271Polychloorbifenylen (PCB) GC-MS Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980

W0271PAK som AS3000/AP04 GC-MS Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

W0271PAK (VROM) GC-MS Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

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

vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2009.

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
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Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2012097512
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Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Analytico-nr.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Minerale Olie (GC) (Voorbehandeling) 6917097

6917098

6917099

6917100

6917101

6917102

6917104

Vluchtig (Voorbehandeling) 6917096

Extractie PCB/PAK 6917097

6917098

6917099

6917100

6917101

6917102

6917104

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 

9245 25 

VAT/BTW No. NL 

8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: 

Eurofins Analytico B.V.

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Chromatogram TPH/Mineral OilSample id.: 6917095Certificate no.: 2012097512Sample description.: 01-2                                              
C10_Interne_s
tandaard C12 C16 C21 C30 C35 C40_Interne_s

tandaard
0.00500.001000.00

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00
C10_Interne_s
tandaard

C12 C16 C21 C30 C35 C40_Interne_s
tandaard

0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.00160.00180.00200.00

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00



Chromatogram TPH/Mineral OilSample id.: 6917096Certificate no.: 2012097512Sample description.: 13-2                                              
C10_Interne_st
andaard

C12 C16 C21 C30 C35 C40_Interne_st
andaard

0.00500.001000.00
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00

C10_Interne_st
andaard

C12 C16 C21 C30 C35 C40_Interne_st
andaard

0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.00160.00180.00200.00

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00



Chromatogram TPH/Mineral OilSample id.: 6917098Certificate no.: 2012097512Sample description.: mm1                                               
C10_Interne_st
andaard

C12 C16 C21 C30 C35 C40_Interne_st
andaard

0.00500.001000.00
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00

C10_Interne_st
andaard

C12 C16 C21 C30 C35 C40_Interne_st
andaard

0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.00160.00180.00200.00

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00













Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2012099406
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Analytico-n Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

B07-16922721 B07 5 50 05059466261

K03-16922722 K03 0 50 05059459691

L01-26922723 L01 50 90 05059469432

L02-26922724 L02 50 90 05063197492

L03-26922725 L03 30 70 05059469472

mm106922726 12 50 100 05059462972

6922726 B05a 40 90 05059461752

6922726 B06 50 100 05059462992

6922726 12 100 150 05059462923

6922726 B05a 90 140 05059461713

6922726 B06 100 150 05059463003

6922726 B05a 140 170 05059461614

mm96922727 12 5 50 05059462961

6922727 15 0 50 05059463141

6922727 17 5 50 05059464381

6922727 18 5 50 05059464611

6922727 20 5 50 05059464421

6922727 24 5 50 05059463231

6922727 B06 5 50 05059462981
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P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL
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(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2012099406
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Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99
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Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 

9245 25 

VAT/BTW No. NL 

8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2012099406
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.

Analyse Techniek ReferentiemethodeMethode

W0106Cryogeen malen AS3000 Voorbehandeling Cf. AS3000

W0104Droge Stof Gravimetrie Cf. pb 3010-2 en Gw. NEN-ISO 11465

W0109Organische stof/Gloeirest Gravimetrie Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

W0173Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) Sedimentatie Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753

W0423Barium (Ba) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423Cadmium (Cd) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423Kobalt (Co) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423Koper (Cu) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423Kwik (Hg) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423Molybdeen (Mo) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423Nikkel( Ni) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423Lood (Pb) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423Zink (Zn) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0202Minerale Olie (GC) GC-FID Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978

W0202Chromatogram MO (GC) GC-FID Eigen methode

W0271Polychloorbifenylen (PCB) GC-MS Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980

W0271PAK (VROM) GC-MS Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

W0271PAK som AS3000/AP04 GC-MS Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

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

vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2009.

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
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Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2012099406
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Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Analytico-nr.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Minerale Olie (GC) (Voorbehandeling) 6922726

Extractie PCB/PAK 6922726

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 

9245 25 

VAT/BTW No. NL 

8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: 

Eurofins Analytico B.V.

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Chromatogram TPH/Mineral OilSample id.: 6922721Certificate no.: 2012099406Sample description.: B07-1                                             
C10_Interne_s
tandaard C12 C16 C21 C30 C35 C40_Interne_s

tandaard
0.00500.001000.00

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00
C10_Interne_s
tandaard

C12 C16 C21 C30 C35 C40_Interne_s
tandaard

0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.00160.00180.00200.00

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00













Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2012101770
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Analytico-n Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

30-26930626 30 30 50 30 30-502

6930626 30 30 50 30 30-502

6930626 0505945828

16930627 K07 150 160 05059474565

mm116930628 34 5 50 05059458151

6930628 K06 5 60 05059458051

6930628 K08 0 50 05059458081

mm126930629 35 10 50 35 10-501

6930629 35 10 50 35 10-501

6930629 36 10 25 05059460451

6930629 b11 0 50 05059458761

6930629 36 25 50 05059460412

6930629 0505946039

mm136930630 b11 50 100 05059468792

6930630 b13 50 90 05059468842

6930630 b11 100 150 05059468863

6930630 b13 90 130 05059468813

mm146930631 26 7 25 05059460491

6930631 27 10 50 05059460431

6930631 28 10 50 05059460401

6930631 29 11 50 05059460421

6930631 B09 0 50 05059467361

mm156930632 B09 120 150 05059473534

6930632 B09 150 200 05059473615

6930632 B09 200 220 05059474626

mm166930633 B09 220 250 05059473477

6930633 B09 250 300 05059473328
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Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2012101770
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2012101770
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.

Analyse Techniek ReferentiemethodeMethode

W0106Cryogeen malen AS3000 Voorbehandeling Cf. AS3000

W0104Droge Stof Gravimetrie Cf. pb 3010-2 en Gw. NEN-ISO 11465

W0109Organische stof/Gloeirest Gravimetrie Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

W0173Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) Sedimentatie Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753

W0423Barium (Ba) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423Cadmium (Cd) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423Kobalt (Co) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423Koper (Cu) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423Kwik (Hg) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423Molybdeen (Mo) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423Nikkel( Ni) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423Lood (Pb) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423Zink (Zn) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0202Minerale Olie (GC) GC-FID Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978

W0202Chromatogram MO (GC) GC-FID Eigen methode

W0271Polychloorbifenylen (PCB) GC-MS Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980

W0271PAK som AS3000/AP04 GC-MS Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

W0271PAK (VROM) GC-MS Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

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

vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2009.
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:  6930626  
Certificate no.: 2012101770
Sample description.:       30-2
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Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2012118769
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Analytico-nr.Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

07-1 6985191 07  10  50 05059463021

08-1 6985192 08  0  50 05059463171

09-1 6985193 09  0  50 05059463181

10-1 6985194 10  10  50 05052082091

A01-3 6985195 A01  70  120 05059461903

A02-3 6985196 A02  50  100 05059461693

A04-3 6985197 A04  60  110 05059461943

A05-3 6985198 A05  50  100 05059461953

A06-3 6985199 A06  70  120 05052082073

A08-3 6985200 A08  50  100 05052082183

A09-3 6985201 A09  70  120 05052082453

B01-1 6985202 B01  0  50 05059461511

B02-2 6985203 B02  20  60 05059462192

B03-1 6985204 B03  0  50 05059461571

B04-2 6985205 B04  30  60 05059462252

B07-2 6985206 B07  50  80 05059463562
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2012118769
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.

Analyse ReferentiemethodeTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en Gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge Stof

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

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

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

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2009.
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Analytico-n Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

001-1-16936122 001 50 250 06911174701

01-1-16936123 01 20 220 06911174592

6936123 01 20 220 07004321071

12-1-16936124 12 60 260 06911174711

6936124 12 60 260 07004321122

25-1-16936125 25 80 280 07004321081

6936125 25 80 280 06911174602

P01-1-16936126 P01 50 250 07004321091

6936126 P01 50 250 06911174622

P02-1-16936127 P02 5 205 06911174651

6936127 P02 5 205 07004321192

P03-1-16936128 P03 50 220 06911174661

6936128 P03 50 220 07004321182

P13-1-16936129 P13 50 250 06911174671
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Opmerking 1)

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

Analyse Techniek ReferentiemethodeMethode

W0421ICP-MS  Barium ICP-MS Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0421ICP-MS  Cadmium ICP-MS Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0421ICP-MS  Kobalt (Co) ICP-MS Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0421ICP-MS  Koper ICP-MS Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0421ICP-MS  Kwik ICP-MS Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0421ICP-MS  Molybdeen (Mo) ICP-MS Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0421ICP-MS  Nikkel ICP-MS Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0421ICP-MS  Lood ICP-MS Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0421ICP-MS  Zink ICP-MS Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0254Xylenen som AS3000 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

W0254Aromaten (BTEXN) HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

W0254Styreen HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

W0254VOCL (11) HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

W0254CKW : 1,1-Dichlooretheen                H HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

W0254DiClEtheen som AS3000 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

W0254CKW : Vinylchloride HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

W02541,1-dichloorpropaan HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

W02541,2-Dichloorpropaan HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

W02541,3-dichloorpropaan HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

W0254DiChlprop. som AS300 HS-GC-MS Cf. pb 3130-2 en gw. NEN EN ISO 15680

W0254tribroommethaan HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

W0215Minerale Olie (GC) LVI-GC-FID Cf. pb 3110-5

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

vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2009.
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Analytico-n Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

asb-K076930634 K07 0 50 05059474578

asb-mm26930635 MM2 0 50 R0090082171

asb-mm36930636 MM3 0 50 R0090082191

asb-mm46930637 MM4 30 100 R0090082201

fund-asb6930638 mm1 30 50 R0090082181
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Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd onder de accreditatie van L192. 

Het originele certificaat van dit asbestonderzoek is op verzoek verkrijgbaar.
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Analyse Techniek ReferentiemethodeMethode

AV.00Droge stof RPS Microscopie Cf. NEN 5709/5896

AV.00Asbest RPS grond 0-10 kg (NEN5707) ( Microscopie Cf. NEN 5709/5896

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

vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2009.
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Chromatogram TPH/Mineral OilSample id.: 6914318Certificate no.: 2012096602Sample description.: fund-1                                            
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1. TOETSINGSKADER 

 
1.1. Toetsingskader grond- en grondwater 

 
In de ‘Circulaire bodemsanering 2009 [ref. 1.]’ zijn interventiewaarden vastgelegd voor grond en 

streefwaarden en interventiewaarden voor grondwater. De achtergrondwaarden voor grond zijn 
opgenomen in het Besluit bodemkwaliteit [ref. 2.] met bijbehorende Regeling [ref. 3.]. 

 
Grond 

Naast toetsing aan de achtergrond- (AW) en interventiewaarde (I) wordt tevens getoetst aan de 
zogenaamde tussenwaarde (T). De tussenwaarde is gedefinieerd als de helft van de sommatie 

van de achtergrond- en interventiewaarde. De tussenwaarde is de concentratiegrens waarboven 
in beginsel nader onderzoek behoord te worden uitgevoerd, omdat het vermoeden van ernstige 

bodemverontreiniging bestaat.  
 

De achtergrond- en interventiewaarden voor grond zijn afhankelijk van het organische stof gehal-

te (humus) en in het geval van metalen tevens van de fractie < 2 µm (lutum). Bij de beoordeling 

van de analyseresultaten wordt de volgende terminologie aangehouden (waarbij x = het naar 

standaard bodem gecorrigeerde gehalte): 
- x ≤ AW : niet verontreinigd c.q. geen verhoogd gehalte; 

- AW < x ≤ (AW+I)/2 : licht verontreinigd c.q. licht verhoogd gehalte; 
- (AW+I)/2 < x ≤ I : matig verontreinigd c.q. matig verhoogd gehalte; 

- x > I : sterk verontreinigd c.q. sterk verhoogd gehalte. 

 
Grondwater 
Voor grondwater zijn streef- (S) en interventiewaarden (I) vastgesteld voor ondiep (< 10 m-mv) en 

diep (> 10 m-mv) grondwater. Naast toetsing aan de streef- (S) en interventiewaarde (I) wordt te-
vens getoetst aan de zogenaamde tussenwaarde (T). De tussenwaarde is gedefinieerd als de 

helft van de sommatie van de streef- en interventiewaarde. De tussenwaarde is de concentratie-
grens waarboven in beginsel nader onderzoek behoord te worden uitgevoerd, omdat het ver-

moeden van ernstige bodemverontreiniging bestaat.  
 

Bij de beoordeling van de analyseresultaten is de volgende terminologie aangehouden (waarbij 
x = de gemeten concentratie): 
- x ≤ S : niet verontreinigd c.q. geen verhoogde concentratie; 
- S < x ≤ (S+I)/2 : licht verontreinigd c.q. licht verhoogde concentratie; 

- (S+I)/2 < x ≤ I : matig verontreinigd c.q. matig verhoogde concentratie; 
- x > I : sterk verontreinigd c.q. sterk verhoogde concentratie. 

 
Geval van ernstige verontreiniging 

Volgens de Wet bodembescherming kan een geval van verontreiniging als volgt worden gedefini-
eerd: ‘geval van verontreiniging of dreigende verontreiniging van de bodem dat betrekking heeft 

op grondgebieden die vanwege die verontreiniging, de oorzaak of de gevolgen daarvan in techni-
sche, organisatorische en ruimtelijke zin met elkaar samenhangen’. Indien voor ten minste een 

stof het gemiddelde gemeten gehalte van minimaal 25 m3 bodemvolume in het geval van bodem-
verontreiniging, of 100 m3 poriënverzadigde bodemvolume in het geval van een grondwaterver-

ontreiniging hoger is dan de interventiewaarde is sprake van een geval van ernstige verontreini-
ging. In enkele situaties kan ook sprake zijn van een geval van ernstige bodemverontreiniging 

ondanks dat de interventiewaarden niet worden overschreden.  
 

Om te kunnen spreken van een geval van ernstige bodemverontreiniging dient de verontreiniging 
ontstaan te zijn voor het kalenderjaar 1987 (historische verontreiniging). Voor verontreinigingen 

die sinds 1987 zijn ontstaan is artikel 13 van de Wet bodembescherming (zorgplicht) van toepas-
sing. 

 



1.2. Besluit bodemkwaliteit 

 
1.2.1. Grond en baggerspecie op de bodem of in oppervlaktewater 

 
Het Besluit bodemkwaliteit [ref. 2.] met bijbehorende Regeling [ref. 3.] bevat het wettelijk kader 
voor het toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie op of in de bodem of in oppervlak-
tewater.  
 

De kwaliteit van de toe te passen grond en baggerspecie dient te worden aangetoond met een 
milieuhygiënische verklaring. Afhankelijk van de gemeten gehalten kan de toe te passen grond 

en baggerspecie worden ingedeeld in verschillende kwaliteitsklassen. Voor toepassing op of in de 
bodem kan de toe te passen grond of baggerspecie worden ingedeeld in de kwaliteitsklassen 

achtergrondwaarden (AW2000), klasse wonen, klasse industrie en niet toepasbaar. Indien sprake 
is van toepassing van de grond of baggerspecie in het oppervlaktewater kan de toe te passen 

grond of baggerspecie worden ingedeeld in de kwaliteitsklassen achtergrondwaarden (AW2000), 
klasse A, klasse B en niet toepasbaar. 

 
Toepassing grond of baggerspecie op landbodem 

Indien geen gebiedsspecifiek beleid is vastgesteld is het generieke toetsingskader van toepas-
sing voor toepassingen van grond of baggerspecie op de bodem. In het generieke toetsingskader 

wordt voor het toepassen van een partij grond of baggerspecie op de landbodem getoetst aan de 
bodemkwaliteitsklasse van de ontvangende bodem en de bodemfunctieklasse van de ontvan-

gende bodem. De kwaliteitsklasse van de toe te passen partij grond of baggerspecie dient te vol-
doen aan de strengste norm. Indien geen bodemfunctieklasse is vastgesteld in een bodemfunc-

tieklassenkaart dan dient de toe te passen grond of baggerspecie altijd te voldoen aan de achter-
grondwaarden (AW2000). Grond of baggerspecie waarvan de kwaliteitsklasse voldoet aan de 

achtergrondwaarden mag altijd worden toegepast. 
 

In het geval van een grootschalige toepassing geldt aan andere normstelling. In grootschalige 
toepassingen mag grond en baggerspecie worden toegepast die de emissiewaarden voor groot-

schalige toepassingen en de maximale waarden industrie (grond) of de interventiewaarden voor 
waterbodems (baggerspecie) niet overschrijden.  

 
Toepassing grond of baggerspecie in oppervlaktewater 

Indien geen gebiedsspecifiek beleid is vastgesteld is het generieke toetsingskader van toepas-
sing voor toepassingen van grond of baggerspecie in het oppervlaktewater. Bij toepassing van 

grond of baggerspecie in het oppervlaktewater vindt toetsing aan de ontvangende waterbodem 
plaats. De waterbodemkwaliteit is onderverdeeld in klasse A en B. In het generieke kader dient 

de kwaliteitsklasse van de toe te passen grond of baggerspecie gelijk te zijn of van een betere 
kwaliteitsklasse dan de ontvangende waterbodem. Grond of baggerspecie waarvan de kwaliteits-

klasse voldoet aan de achtergrondwaarden mag altijd worden toegepast. Grond en baggerspecie 
mogen respectievelijk de maximale waarden industrie en de interventiewaarden voor waterbo-

dems niet overschrijden. 
 

Voor het verspreiden van baggerspecie wordt niet getoetst aan de ontvangende (wa-
ter)bodemkwaliteit. Hiervoor gelden maximale waarden voor verspreiden. 

 
1.2.2. Asfalt 

 
Als milieuhygiënische verklaring voor bouwstoffen dienen de samenstellings- en emissiewaarden 

van de toe te passen bouwstoffen te worden bepaald. Asfalt is hiervan uitgezonderd. Voorwaarde 
hiervoor is dat middels onderzoek conform de CROW-publicatie 210 (Richtlijn omgaan met vrij-

komend asfalt [ref. 5.]) wordt aangetoond dat het materiaal niet teerhoudend is en het voornemen 
is tot hergebruik in wegverhardingen. Wanneer voor asfalt de maximale samenstellingswaarde 

voor PAK’s (som) van 75 mg/kg d.s. niet wordt overschreden is sprake van niet teerhoudend ma-



teriaal. Deze maximale samenstellingswaarde voor PAK’s (som) is tijdelijk verhoogd en geldt tot 1 

juli 2013 (daarna 50 mg/kg d.s.). 
 

Indien de maximale samenstellingswaarde voor PAK’s (som) wordt overschreden is sprake van 
teerhoudend asfalt. Het teerhoudend asfalt mag niet meer worden toegepast of hergebruikt en 

dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerker. Sinds de inwerkingtreding van de Eural 
[ref. 6.] dient TAG (Teerhoudend Asfalt Granulaat) als gevaarlijke afvalstof te worden aangemerkt 

indien het gehalte aan koolteer groter is dan 1.000 mg/kg. 
 

Op grond van de Wet milieubeheer worden alle soorten asfaltgranulaat beschouwd als een afval-
stof. Het transport van niet teerhoudend en teerhoudend asfalt dient vergezeld te gaan met een 

begeleidingsbrief, waarop onder andere de Euralcodes van het materiaal vermeld staan. 
 
1.2.3. Bouwstoffen 
 

Onder bouwstoffen anders dan grond en baggerspecie worden zowel de primaire als secundaire 
steenachtige bouwstoffen verstaan. Steenachtige bouwstoffen bestaan voor meer dan 10 procent 

uit silicium, calcium en aluminium. Bouwmaterialen die niet aan deze definitie voldoen zoals hout, 
kunststof, vlakglas, verven, metalen en metallisch aluminium vallen niet onder het kader van het 

Besluit bodemkwaliteit. 
 
Ten aanzien van hergebruik van bouwmaterialen worden deze categorieën onderscheiden: 
- vormgegeven bouwstoffen: de kleinste eenheid van het materiaal moet ten minste een vo-

lume hebben van 50 cm3; 
- niet vormgegeven bouwstoffen: bouwstoffen die niet voldoen aan de vereisten voor vorm-

gegeven bouwstoffen vallen in de categorie niet-vormgegeven bouwstoffen; 
- IBC-bouwstoffen: dit zijn niet-vormgegeven bouwstoffen die alleen mogen worden toegepast 

met isolatie-, beheers- en controle maatregelen, omdat dit anders leidt tot teveel emissies 

naar het milieu. 
 

De kwaliteit van de toe te passen bouwstoffen dient te worden aangetoond met een milieuhygië-
nische verklaring. Opgemerkt wordt dat voor een aantal gevallen een uitzondering is gemaakt op 

de verplichte kwaliteitsbepaling. In het Besluit bodemkwaliteit worden de organische parameters 
getoetst aan de samenstellingswaarden en de anorganische parameters worden getoetst aan de 

maximale emissiewaarden. Indien de partij bouwstoffen niet aan de maximale samenstellings- 
en/of emissiewaarden voldoet is sprake van een afvalstof. 

 
1.3. Asbest landbodem 

 
In het Productenbesluit asbest [ref. 4.] is geregeld dat vanwege de milieuhygiënische eigen-

schappen van asbest deze niet meer als bouwstof mag worden toegepast. In secundaire materia-
len kan asbest nog wel voor als verontreiniging voorkomen. Hiervoor zijn samenstellingseisen 

opgenomen worden onder voorwaarden handelingen met asbesthoudende grond en bouwstoffen 
(bijvoorbeeld puingranulaat) zijn toegestaan. 

 
De restconcentratienorm voor asbest in grond, baggerspecie en bouwstoffen is vastgelegd in het 

Productenbesluit asbest en de Regeling bodemkwaliteit [ref. 3.]. Tevens zijn in de Circulaire bo-
demsanering [ref. 1.] en de Regeling bodemkwaliteit de interventiewaarden voor asbest in res-

pectievelijk grond en waterbodem opgenomen. De norm voor asbest in grond, baggerspecie en 
bouwstoffen is vastgesteld op 100 mg/kg d.s. gewogen (concentratie serpentijn asbest + 10 x 

concentratie amfibool asbest). Indien de gemiddelde concentratie in de bodem (niet van toepas-
sing voor waterbodems) binnen een ruimtelijke eenheid hoger is dan de interventiewaarde van 

100 mg/kg d.s. is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Voor een bodemver-
ontreiniging met asbest is dus het volumecriterium voor het vaststellen van de ernst van het geval 

niet van toepassing. 



Indien sprake is van de aanwezigheid van een landbodemverontreiniging met asbest kan met het 

protocol asbest dat opgenomen is in de Circulaire bodemsanering worden bepaald of sprake is 
van onaanvaardbare risico’s of geen onaanvaardbare risico’s. De consequenties van de risicobe-

oordeling conform het protocol asbest worden door het bevoegd gezag vastgelegd in een be-
schikking ernst en spoed. Indien sprake is van onaanvaardbare risico’s dan dient de sanering 

binnen 4 jaar na het afgeven van de beschikking ernst en spoed aan te vangen. De provincie en 
enkele aangewezen gemeenten zijn bevoegd gezag voor ernstige bodemverontreiniging met as-

best in landbodems.  
 
1.4. Referenties 

 

1. Circulaire bodemsanering 2009, Staatscourant 2012 nr. 6563, 3 april 2012. 
2. Besluit van 22 november 2007, houdende regels betreffende de kwaliteit van de bodem (Be-

sluit bodemkwaliteit), staatsblad 2007, nr. 469. 
3. Regeling van 13 december 2007, nr. DJZ2007124397, houdende regels voor de uitvoering 

van de kwaliteit van de bodem (Regeling bodemkwaliteit), Staatscourant 20 december 2007, 
nr. 247. 

4. Besluit van 17 december 2004, houdende regels betreffende asbest en asbesthoudende pro-
ducten (Productenbesluit asbest), Staatsblad 2005, nr. 6. 

5. Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt - aandacht voor de teerproblematiek’, CROW-
publicatie 210, Ede, april 2007. 

6. Regeling Europese afvalstoffenlijst (Eural), Staatscourant 2002, 62, pag. 22, 2 april 2002. 
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Inleiding 

 

In 2008 heeft de gemeenteraad van Den Helder het Uitwerkingsplan Stadshart 

vastgesteld. Het Uitwerkingsplan vormt het kader voor de stedelijke vernieuwing van 

de binnenstad van Den Helder. Eén van de doelstellingen uit het Uitwerkingsplan is de 

herontwikkeling van de stationslocatie. In het UP wordt het volgende toekomstbeeld 

voor het stationsgebied beschreven: 

Het stationsgebied is dé entree van de stad. Wie met de trein aankomt in Den Helder 

wordt aangenaam verrast door de groene uitnodiging die de stad biedt. De reiziger 

loopt vanuit het station direct het stadspark in, dat zich uitstrekt van station tot aan het 

Marsdiep. De omgeving van het station toont Den Helder als een moderne stad met een 

intieme en beschutte openbare ruimte. Door het opschuiven van de rooilijn ten opzichte 

van het huidige station wordt aangesloten op de Beatrixstraat. Daardoor is er o.a. 

ruimte voor de bouw van het nieuwe stadhuis. 

 

Ten behoeve van het bestemmingsplan voor het te ontwikkelen nieuwe stadshart 

dienen de plannen getoetst te worden aan wettelijke eisen voor de luchtkwaliteit. De 

effecten van de ontwikkeling van het nieuwe stadskantoor en de herinrichting van het 

busstation met omliggende infrastructuur dienen hiervoor in beeld gebracht worden te 

worden. In onderhavig rapport worden de resultaten van het luchtonderzoek voor het 

nieuwe stationsgebied van Den Helder besproken. 
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1 Wettelijk kader 

In dit hoofdstuk wordt het wettelijke kader omschreven waarbinnen het project kan 

worden opgenomen in het bestemmingsplan. 

1.1 Wet milieubeheer 

De Wet milieubeheer, hoofdstuk 5 titel 2, onderdeel luchtkwaliteitseisen, is op 15 

november 2007 (Stb. 2007, 434) in werking getreden. Omdat hoofdstuk 5 titel 2 

handelt over luchtkwaliteit staat deze nieuwe titel ook wel bekend als de 'Wet 

luchtkwaliteit'. In het vervolg van deze rapportage wordt voor de leesbaarheid deze 

omschrijving aangehouden. 

 

Met de Wet luchtkwaliteit is de EU-kaderrichtlijn luchtkwaliteit en de daarbij 

behorende EU-dochterrichtlijnen in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. In de 

Wet luchtkwaliteit (Wlk) zijn grenswaarden opgenomen voor onder meer de 

luchtverontreinigende stoffen stikstofdioxide (NO2), fijn stof (PM10 en PM2,5), 

zwaveldioxide (SO2), lood (Pb), benzeen (C6H6) en koolmonoxide (CO). Verder zijn er 

voor een aantal stoffen richtwaarden opgenomen in de Wlk. Uit hoofdstuk 5, artikel 

5.16, lid 2, onder e ,Wm van de Wet milieubeheer (hierna: Wm) volgt de wettelijke 

plicht om aan te tonen dat uitvoering van het project voldoet aan de wetgeving voor 

luchtkwaliteit. 

 

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is op 1 augustus 2009 

in werking getreden. Als een project al in het NSL is opgenomen, dan is er geen 

aanvullend luchtonderzoek nodig zolang de uitgangspunten overeenkomen met de 

uitgangspunten gehanteerd in het NSL. De aanleg en invloed van het Kruisvaarttracé is 

nog niet opgenomen in het NSL. Er is daarom aanvullend onderzoek nodig om aan te 

tonen dat het Kruisvaarttracé na ingebruikname voldoet aan de Wet luchtkwaliteit. 

In de Wm zijn verschillende grondslagen voor deze onderbouwing opgenomen. Voor 

de aanleg en ingebruikname van het Kruisvaarttracé zijn de volgende grondslag van 

belang: 

 Niet leiden tot overschrijden van de grenswaarden. Dit betekent dat 

aannemelijk gemaakt moet worden dat uitvoering van het project niet leidt tot 

een situatie waarbij er grenswaarden worden overschreden (artikel 5.16, eerste 

lid, onder a Wm). Een situatie met concentraties boven de grenswaarden is niet 

toegestaan, een situatie met concentraties onder de grenswaarden is dat wel. 

 Niet in betekenende mate bijdragen. Aantonen dat het project niet in 

betekenende mate bijdraagt aan de luchtverontreiniging (artikel 5.16, eerste lid, 

onder c Wm). Onder het vastgestelde NSL geldt als grens voor ‘niet in 

betekenende mate bijdragen’: 3% van de grenswaarde voor de jaargemiddelde 

concentraties NO2 en PM10. 

 

 

 

Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 

De Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (RBL2007) bevat voorschriften over 

metingen en berekeningen om de concentratie en depositie van luchtverontreinigende 
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stoffen vast  te stellen. Verder schrijft de regeling rapportage voor van de uitkomsten 

van metingen en berekeningen. De belangrijkste regels uit de Regeling beoordeling 

luchtkwaliteit zijn hieronder samengevat: 

 De overheid verstrekt elk jaar generieke gegevens (bijv. achtergrondconcentraties, 

emissiefactoren voor weg en dier, dubbeltellingcorrectiegegevens en meteorologische 

gegevens) die gebruikt worden bij het uitvoeren van berekeningen.  

 Het berekenen van de luchtkwaliteit langs wegen gebeurt volgens twee standaard 

rekenmethoden. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt in wegen binnen een stedelijke 

omgeving (methode 1) en wegen in het open veld (methode 2).  

 Bij het berekenen van de luchtkwaliteit langs wegen worden de concentraties van 

stikstofdioxide en PM10 in beginsel bepaald op maximaal tien meter van de wegrand.  

 Bij toetsing van een berekende waarde aan een grenswaarde, wordt uitgegaan van een 

afgeronde waarde. Een halve eenheid (0,5) wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde 

even getal. 39,5 wordt dus 40 en 38,5 wordt 38.  

De manier waarop het luchtkwaliteitsonderzoek gerapporteerd wordt, moet aan een 

aantal vereisten voldoen. Zo moet in ieder geval worden verantwoord waarom een 

bepaalde rekenmethode wordt toegepast en worden onderbouwd waarom bepaalde 

invoergegevens zijn gebruikt. 

1.2 Grenswaarden 

In Nederland zijn de maatgevende luchtverontreinigende stoffen stikstofdioxide (NO2) 

en fijn stof (PM10). Overschrijdingen van grenswaarden van de andere stoffen komen 

in Nederland slechts in exceptionele gevallen voor, de grenswaarde voor benzeen kan 

bijvoorbeeld worden overschreden in een parkeergarage. Langs rijkswegen en wegen 

in bebouwde omgeving komt overschrijding van de grenswaarden van andere stoffen 

dan stikstofdioxide en fijn stof niet voor.  

Dit luchtkwaliteitonderzoek richt zich derhalve op de toets van de concentraties fijn 

stof (PM10) en stikstofdioxide aan de grenswaarden.  

1.2.1. stikstofdioxide 

In Tabel 1-1 zijn de grenswaarden voor stikstofdioxide weergegeven zoals deze vanaf 

2015 gelden in Nederland. 

 

Tabel 1-1 Grenswaarden voor stikstofdioxide (NO2) 

Toetsingseenheid Grenswaarde Opmerking 

Jaargemiddelde 

concentratie: 

40 µg/m
3
 Geldig vanaf  01-01-2015

1
 

Uurgemiddelde 

concentratie: 

200 µg/m
3
 overschrijding maximaal 18 

maal per kalenderjaar toegestaan 

geldig vanaf 01-01-2015
4
 

                                                      
1 De Europese commissie heeft derogatie verleend tot 1 januari 2015. Tot 1 januari 2015 geldt een grenswaarde van 
60 µg/m3 voor de jaargemiddelde concentratie NO2 en een grenswaarde van 300 µg/m3 voor de uurgemiddelde 

concentratie NO2. Omwille van de vergelijkbaarheid zijn de concentraties voor alle zichtjaren vergeleken met de 

grenswaarden voor NO2 die vanaf 1 januari 2015 gelden. Deze grenswaarden zijn strenger dan de grenswaarden die 
vóór deze termijn van kracht zijn. 
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Voor de berekeningen en toetsing is met name de grenswaarde voor de jaargemiddelde 

concentratie relevant. Deze grenswaarde is voor stikstofdioxide maatgevend. De 

grenswaarde voor de uurgemiddelde concentratie wordt pas overschreden bij 

jaargemiddelde concentraties vanaf 82,2 µg/m
3
. Dergelijke hoge concentraties treden 

in Nederland niet op.  

1.2.2. Fijn stof  

In Tabel 1-2 staan de grenswaarden voor fijn stof PM10. 

 

Tabel 1-2 Grenswaarden voor fijn stof (PM10) 

Toetsingseenheid Grenswaarde Opmerking 

Jaargemiddelde 

concentratie: 

40 µg/m
3
 geldig vanaf 01-01-2005

2
 

 

24-uurgemiddelde  

concentratie: 

50 µg/m
3
 overschrijding maximaal 35 

maal per kalenderjaar toegestaan 

geldig vanaf  11-06-2011
3
 

 

Voor de berekeningen en toetsing is met name de grenswaarde voor de 24-

uurgemiddelde concentratie relevant. Deze grenswaarde is voor fijn stof maatgevend. 

De grenswaarde voor de 24-uurgemiddelde concentratie wordt al overschreden bij 

jaargemiddelde concentraties hoger dan 32,1 µg/m
3
 (zonder toepassing van de 

zeezoutcorrectie).  

 

De concentraties fijn stof mogen conform de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 

gecorrigeerd worden voor het gedeelte fijn stof dat zich van nature in de lucht bevindt, 

als het kwaliteitsniveau hoger is dan de grenswaarde. Voor Nederland heeft deze 

correctie betrekking op het aandeel zeezout in de buitenlucht. De zeezoutcorrectie voor 

de jaargemiddelde concentratie is plaatsafhankelijk en ligt, afhankelijk van de locatie 

in Nederland, tussen de 3 en 7 µg/m
3
. Voor de gemeente Den Helder bedraagt deze 

aftrek 5 µg/m
3
. De zeezoutcorrectie voor het aantal dagen per kalenderjaar dat de 24-

uurgemiddelde concentratie PM10 hoger is dan 50 µg/m
3
, dit bedraagt 4 dagen.  

Vanaf 1 januari 2015 wordt de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie fijn 

stof (PM2,5) van kracht. Tot 1 januari 2015 blijft het toetsen aan deze grenswaarde voor 

PM2,5 buiten beschouwing, ongeacht of het project na die datum een effect heeft of kan 

hebben op de luchtkwaliteit. 

1.3 Toetsafstanden en toepasbaarheidbeginsel 

Standaard wordt volgens de RBL2007 getoetst op 10 meter van de wegrand en 

dichterbij indien bebouwing op kortere afstand van de wegrand staat (dan wordt de 

afstand tot de bebouwing aangehouden).  De (standaard) toetsafstand kan naar 

                                                      
2 Voor de noordelijke provincies heeft de Europese commissie geen derogatie verleend voor de jaargemiddelde 

grenswaarde PM10 en blijft de bestaande ingangsdatum van de grenswaarde van kracht. 
3 De Europese commissie heeft derogatie verleend tot 1 juni 2011. Tot 11 juni 2011 geldt een grenswaarde van 75 

g/m3 voor de etmaalgemiddelde grenswaarde PM10, die maximaal 35 maal per jaar overschreden mag worden. 

Omwille van de vergelijkbaarheid zijn de concentraties voor alle zichtjaren vergeleken met de etmaalgemiddelde 

grenswaarden voor PM10 die vanaf 11 juni 2011 gelden. Deze grenswaarden zijn strenger dan de grenswaarden die vóór 
deze termijn van kracht zijn. 



 

BB-PS-130011523 / Proj.nr. RM001718 / vrijgegeven / Versie 1.0 /     

 

 

6/12 

aanleiding van het toepasbaarheidbeginsel worden aangepast als zich op 10 meter van 

de weg locaties bevinden waar: 

- leden van het publiek geen toegang hebben en waar geen vaste bewoning is of 

- waar regels betreffende gezondheid en veiligheid op arbeidsplaatsen van 

toepassing zijn of 

- als geen sprake is van significante blootstelling (blootstelling gedurende een 

periode die significant is ten opzichte van de middelingstijd van een 

grenswaarde, d.w.z. - een significant deel van - de dag (PM10) respectievelijk 

het jaar (NO2). Overigens is er bij wonen altijd sprake van significante 

blootstelling in relatie tot de jaarnorm en de dagnorm). 
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2 Uitgangspunten, invoergegevens en werkwijze 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste uitgangspunten en invoergegevens behandeld. 

Tevens wordt in dit hoofdstuk de wijze uiteengezet waarop het luchtkwaliteitonderzoek 

is uitgevoerd. 

2.1 Voorgenomen aanpassing 

In 2008 heeft de gemeenteraad van Den Helder het Uitwerkingsplan Stadshart (UP) 

vastgesteld. Het Uitwerkingsplan vormt het kader voor de stedelijke vernieuwing van 

de binnenstad van Den Helder. Eén van de doelstellingen uit het Uitwerkingsplan is de 

herontwikkeling van het stationsgebied en de stationslocatie. Dit gebied is aangeduid in 

Figuur 1.1

 
Figuur 1. Stationsgebied Den Helder 

 

In het UP wordt het volgende toekomstbeeld voor het stationsgebied beschreven: Het 

stationsgebied is dé entree van de stad. Wie met de trein aankomt in Den Helder wordt 

aangenaam verrast door de groene uitnodiging die de stad biedt. De reiziger loopt 

vanuit het station direct het stadspark in, dat zich uitstrekt van station tot aan het 

Marsdiep. De omgeving van het station toont Den Helder als een moderne stad met een 

intieme en beschutte openbare ruimte. Door het opschuiven van de rooilijn ten opzichte 

van het huidige station wordt aangesloten op de Beatrixstraat. Daardoor is er o.a. 

ruimte voor de bouw van het nieuwe stadhuis. 
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De aanpak van de stationslocatie bestaat uit diverse ruimtelijke ingrepen, deze zijn 

opgenomen in  de stedenbouwkundige planontwikkeling zoals weergegeven in figuur 

2. Het nieuwe stadhuis is één van de meest in het oog springende ingrepen. De andere 

is het in de nieuwe bebouwing geïntegreerde treinstation met een open perronplein. Dit 

nieuwe station is een uitbreiding van de opgave uit het UP naar aanleiding van een in 

datzelfde UP beschreven studieopdracht naar de functionaliteit en inpasbaarheid van 

het station. Daarnaast wordt er binnen het plangebied aan de oostzijde ruimte geboden 

voor de realisatie/uitbreiding van de bebouwing langs de Beatrixstraat in de vorm van 

een hotel (mogelijk een uitbreiding/vervanging van het huidige) of vergelijkbare 

stedelijke functie, dan wel een andere representatieve functie. 

De Boerhaavestraat wordt teruggelegd naar zijn historische positie en daarmee weer 

rechtstreeks aangesloten op de Vijfsprong. Deze nieuwe aansluiting van de 

Boerhaavestraat op de Vijfsprong vraagt om een herinrichting en uitbreiding van deze 

rotonde, waarmee ook het monument ‘Voor hen die vielen’ beter tot zijn recht kan 

komen. Gekoppeld aan de ontwikkelingen wordt de locatie ‘bouwrijp’ gemaakt door 

het verleggen van de onder- en bovengrondse infrastructuur en de sloop van het 

postkantoor.  

 

 
Figuur 2. Stedenbouwkundige planontwikkeling stationsgebied Den Helder. 

2.2 Varianten en zichtjaren 

Het de reconstructie van het stationsgebied van Den Helder is volgens planning gereed 

op 1 januari 2017 . Het onderzoek naar de luchtkwaliteit dient plaats te vinden voor het 

eerstvolgende jaar na gereedkomen van het project, in dit onderzoek wordt daar dan 

2017 voor aangehouden. Tevens wordt er een berekening uitgevoerd voor de situatie 

verder in de toekomst, het jaar 2020.  
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2.3 Onderzoeksgebied 

Het onderzoeksgebied beperkt zich tot de volgende wegen met aangrenzende 

bebouwing: 

- De Middenweg vanaf het verkeersplein de Vijfsprong met de Javastraat / 

Polderstraat tot aan de Parallelweg, 

- De Parallelweg tussen de Middenweg en de kruising met de Ryughweg,  

- Boerhaavestraat vanaf de Lorentzstraat tot aan de Middenweg. 

- Een gedeelte van verkeersplein de Vijfsprong 

 

Dit onderzoeksgebeid is eveneens aangegeven in Figuur 1 

 

De overige zijwegen van de Middenweg en Parallelweg betreft niet-doorgaande wegen 

waarop veelal  ook een maximumsnelheid van minder 50 km/u geldt. Hiervoor wordt 

gewoonlijk geen luchtonderzoek uitgevoerd omdat de kans op overschrijding van 

luchtkwaliteitsnormen niet aanwezig is. Dit geldt normaliter ook voor de 

Boerhaavestraat, maar omdat de as van deze weg wel verplaatst wordt is deze weg 

voor de volledigheid toch meegenomen in het onderzoek. 

2.4 Rekenmodel 

In de Rbl 2007 worden rekenmethoden voorgeschreven voor het bereken van de 

luchtkwaliteit. Standaardrekenmethode 2 (SRM2) wordt gebruikt voor wegen in open 

gebied, standaardrekenmethode 1 (SRM1) wordt gebruikt voor wegen in stedelijk 

gebied. Hierbij mag er nauwelijks sprake zijn van een hoogteverschil tussen de weg en 

de omgeving. De SRM1-rekenmethode is niet geschikt voor het berekenen van het 

effect van afschermingen en is alleen geldig voor het berekenen van concentraties 

tussen weg en bebouwing. De wegen in het onderzoeksgebied van dit onderzoek vallen 

allen binnen het rekenbereik van SRM1. 

De berekeningen zijn uitgevoerd met de online rekentool van het NSL (www.nsl-

monitoring.nl). Met deze rekentool kunnen door middel van beide beschreven 

rekenmethoden concentraties worden uitgerekend in vooraf in te geven rekenpunten 

langs de verschillende wegvakken. De meest recente gegevens over de 

achtergrondconcentratie zoals deze beschikbaar worden gesteld door het Planbureau 

voor Leefomgeving (www.pbl.nl) zijn opgenomen in de NSL-rekentool. 

2.5 Invoergegevens wegen 

2.5.1. Intensiteiten 

 

Voor de intensiteiten van de wegen in het onderzoeksgebied is gebruik gemaakt van 

cijfers uit een verkeersmodel geleverd door de Gemeente Den Helder. De geleverde 

verkeerscijfers voor het jaar 2020 zijn teruggerekend naar het jaar 2017 door uit te 

gaan van 0,5 % groei van de verkeersintensiteit per jaar. De in het onderzoek gebruikte 

intensiteiten zijn weergegeven in Bijlage I. 

 

 

http://www.nsl-monitoring.nl/
http://www.nsl-monitoring.nl/
http://www.pbl.nl/


 

BB-PS-130011523 / Proj.nr. RM001718 / vrijgegeven / Versie 1.0 /     

 

 

10/12 

2.5.2. Eigenschappen  

 

De eigenschapen van de wegen zijn voor zover van toepassing overgenomen en 

aangevuld uit de Monitoringstool (www.nsl-monitoring.nl). Deze eigenschappen zijn 

verder aangevuld op basis van de ontwerptekeningen van het gebied en waar nodig zijn 

de wegen in kleinere wegvakken opgedeeld. De ontwerptekeningen zijn ook gebruikt 

voor het bepalen van de toetsafstanden. Deze is op 10 meter van de wegrand gesteld, 

tenzij zich binnen die 10 meter bebouwing met een (publieke) verblijfsfunctie bevindt 

zoals bijvoorbeeld in het meest noordelijke stuk van de parallelweg. De in het 

rekenmodel gebruikte wegvakken en invoergegevens zijn eveneens vermeld in Bijlage 

I. 

2.6 Werkwijze 

In het onderzoek zijn de volgende stappen uitgevoerd: 

 

1 De verkeerscijfers en ontwerpen voor het stationsgebied Den Helder zijn verwerkt in 

een model door middel van een Geografisch Informatie Systeem waarbij de wegen in 

kleinere wegvakken zijn gesplitst en op de geografisch juiste locatie zijn gelegd. 

2 Met behulp van de NSL-rekentool zijn de concentraties van NO2 en PM10 voor deze 

wegvakken berekend voor de jaren 2015 en 2020. De concentraties voor 2017 worden 

vervolgend bepaald door middel van lineaire interpolatie tussen 2015 en 2020. 

3 Inlezen van de berekende concentraties uit de NSL-rekentool en presentatie van de 

resultaten in tabellen en op kaarten. 

 

  

http://www.nsl-monitoring.nl/
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3 Resultaten 

De hoogste berekende concentraties voor de berekende wegvakken zijn voor de 

verschillende varianten weergegeven in de tabel in Bijlage II. Naast elkaar liggende 

wegvakken geven doordat ze gekoppeld zijn een zelfde maximale concentratie aan. 

Onderstaand worden voor de verschillende varianten en jaren aangegeven waar de 

hoogste concentraties optreden en waar de verschillen optreden. 

3.1  NO2 

De hoogst berekende concentratie NO2 treedt op langs het meest noordelijke deel van 

de Parallelweg, de concentratie bedraagt hier 20,8 µg/m
3
 in 2017 en 17,2  µg/m

3
 in 

2020. De concentratie is hier wat op hoger dan op de andere wegvakken door de korte 

toetsafstand en het gehanteerde wegtype (street canyon), volgend uit de ligging en het 

type van de geplande bebouwing. De wegbijdrage (concentratie min de 

achtergrondconcentratie) is hierdoor relatief hoog, maar door de lage 

achtergrondconcentraties in Den Helder blijft de totale concentratie ruim onder de 

grenswaarden. 

3.2 PM10 

Ook de hoogst berekende concentraties PM10 treden op langs het meest noordelijke 

deel van de Parallelweg. Deze concentratie bedraagt  hier 19,7 µg/m
3
 in 2017 en 19,2 

µg/m
3
 in 2020.

 
Dit zijn concentraties waarbij er nog geen gebruik gemaakt is van de 

zeezoutcorrectie. 

3.3 PM2,5  

Voor PM2,5 geldt eveneens dat de hoogste concentraties optreden langs het meest 

noordelijke deel van de Parallelweg. Deze concentratie bedraagt  hier 11,9 µg/m
3
 in 

2017 en 11,4 µg/m
3
 in 2020.

 
Dit zijn de concentraties waarbij er nog geen gebruik 

gemaakt is van de zeezoutcorrectie. 

3.4 Conclusie 

De luchtkwaliteit langs de beschouwde wegen na reconstructie van het stationsgebied 

van Den Helder voldoet aan de in de Wet luchtkwaliteit gestelde normen voor NO2 en 

fijnstof. 

  

Er kan geconcludeerd worden dat de opname van de reconstructie van het 

stationsgebied van Den Helder in het bestemmingsplan voldoet aan de wettelijke eisen 

op het gebied van luchtkwaliteit. 
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Kenmerken wegvakken 

 

wv nummer straatnaam snelheidstype wegtype boomfactor parkeerbew. 
toetsafstand 

(m) 

1a 
Parallelweg 
Westbaan normaal stadsverkeer éénzijdige bebouwing 1.00 0.00 12.00 

1b 
Parallelweg 
Oostbaan normaal stadsverkeer éénzijdige bebouwing 1.00 0.00 12.00 

2a 
Parallelweg 
Westbaan normaal stadsverkeer éénzijdige bebouwing 1.00 0.00 12.00 

2b 
Parallelweg 
Oostbaan normaal stadsverkeer éénzijdige bebouwing 1.00 0.00 12.00 

3a 
Parallelweg 
Westbaan normaal stadsverkeer 

beb. beide zijden (street 
canyon) 1.00 0.00 5.00 

3b 
Parallelweg 
Oostbaan normaal stadsverkeer 

beb. beide zijden (street 
canyon) 1.00 0.00 10.00 

4a 

Middenweg 
Zuidbaan / 
Vijfsprong normaal stadsverkeer bebouwing beide zijden  1.25 0.00 8.50 

4b 

Middenweg 
Noorbaan / 
Vijfsprong normaal stadsverkeer bebouwing beide zijden  1.25 0.00 12.00 

5 Boerhaavestraat  normaal stadsverkeer éénzijdige bebouwing 1.00 0.00 13.00 

6 Boerhaavestraat  normaal stadsverkeer bebouwing beide zijden  1.25 0.00 10.00 

 

  



 

 

Intensiteiten 

Gegeven in weekdaggemiddelde etmaalintensiteiten  

 

straat   intensiteit 
verkeersverdeling var A + B 

(%) 

    2017 2020 licht  middelzw. zwaar 

Parallelweg / 
Vijfsprong per richting 6411 6508 95.60 2.50 1.90 

Middenweg per richting 6411 6508 95.60 2.50 1.90 

Boerhaavestraat totaal 3000 3000 95.60 2.50 1.90 

 

Achtergrondconcentraties 

Geldig voor alle wegvakken, in µg/m
3
 

 

  2017 2020 

NO2 13.6 12.1 

PM10 18.2 17.8 

PM2,5 11.3 10.9 



 

 

Bijlage II 

Resultaten per wegvak. Concentraties gegeven in µg/m
3
. 

wv 
nummer straatnaam 2017 2020 

    NO2 PM10 PM2,5 NO2 PM10 PM2,5 

1a 
Parallelweg 
Westbaan 16.61 18.84 11.11 14.35 11.52 11.11 

1b 
Parallelweg 
Oostbaan 16.61 18.84 11.11 14.35 11.52 11.11 

2a 
Parallelweg 
Westbaan 17.67 19.08 11.19 15.16 11.61 11.19 

2b 
Parallelweg 
Oostbaan 17.67 19.08 11.19 15.16 11.61 11.19 

3a 
Parallelweg 
Westbaan 20.28 19.68 11.40 17.18 11.86 11.40 

3b 
Parallelweg 
Oostbaan 18.65 19.30 11.27 15.92 11.70 11.27 

4a 

Middenweg 
Zuidbaan / 
Vijfsprong 18.19 19.19 11.23 15.57 11.66 11.23 

4b 

Middenweg 
Noorbaan / 
Vijfsprong 17.31 19.00 11.17 14.89 11.58 11.17 

5 Boerhaavestraat  14.77 18.45 10.98 12.95 11.36 10.98 

6 Boerhaavestraat  14.84 18.47 10.98 13.01 11.36 10.98 
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Titelblad

Asbestonderzoek
Middenweg 174 te Den Helder
Omschrijving onderzochte bouwkundige eenheid, constructie of object: Bedrijfsgebouw

Omvang onderzoek:

Gehele gebouw of object

Gedeelte van gebouw of object (buitengevels)

Representatieve steekproef (bijvoorbeeld bij flatgebouwen, 10% voor vergunning)

Aanvulling op representatieve steekproef

Onvoorzien aanwezig asbest

Soort onderzoek:

Type-A (Direct waarneembare asbest, asbesthoudende producten etc.)

Volledig

Onvolledig (gebouw in gebruik, NEN 2991:2005, ernstig blootstellingrisico)

Type-B (Aanvulling op type A; niet-direct waarneembare asbest, asbesthoudende producten etc.)

Type-G (Inventarisatie gericht op het gebruik van het gebouw)

Risicobeoordeling:

Risicobeoordeling ten behoeve van sloop en verbouw (SMA-rt)

Risicobeoordeling in gebruiksfase (NEN 2991: 2005)

Geen asbest aangetroffen

Rapport geschikt voor:

Het verwijderen van uitsluitend in dit rapport onder type A geïnventariseerde asbesthoudende materialen

Naam Eigenaar/opdrachtgever : Gemeente Den Helder

Contactpersoon/gemachtigde : De heer J. Wokke

Correspondentieadres : Postbus 36

Postcode en woonplaats : 1780 AA Den Helder

Bezoekadres : Drs. F. Bijlweg 20

Telefoon : 0223-67 8878

AA & C Nederland B.V. Certificaatnummer: SC 540 07-D070125

Telefoon : 0348 – 46 08 37

Telefax : 0348 – 46 04 15

Bezoekadres : Goudsestraatweg 11-13

Postcode/plaats : 3421 GG OUDEWATER

Contactgegevens Regio Zuid Regio Noord

Telefoon : 073 – 50 30 376 0515 – 46 07 75

Telefax : 073 – 51 34 548 0515 – 56 85 00

Bezoekadres : Poeldonkweg 5 Smidsstraat 5

Postcode/plaats : 5216 JX ‘s-HERTOGENBOSCH 8601 WB SNEEK

Onderzoeksteam : De heer L.J. Ton (SCA-51E-171114-410638)

Paraaf autorisatie :

Datum interne autorisatie

Vervaldatum rapportage

Toegepaste norm

:

:

:

12 september 2016

3 jaar na datum onderzoek

SC 540 (2011: versie 02)
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Foto voorgevel Middenweg 174 te Den Helder

Asbest aanwezig : Ja

Risicovolle situaties waargenomen : Nee

Directe maatregelen vereist : Nee

Luchtmonsters genomen : Nee

Stofonderzoek uitgevoerd : Nee

Datum onderzoek : 19-08-2016 en 08-09-2016

Rapportage door : De heer Ton

Rapportcontrole door : De heer N.P. Olofsen

Het asbestonderzoek is een momentopname. Indien bij de voorbereiding van een asbestsanering deze rapportage ouder is dan drie jaar,

dan dient conform de SC 540, het inventarisatierapport op actualiteit te worden getoetst. Veranderingen in het bouwwerk of object dienen

dan te zijn te beoordeeld op gevolgen voor de aanwezigheid van asbest, asbesthoudende producten etc. Deze dienen te zijn geregistreerd

en te zijn toegevoegd aan het inventarisatierapport voordat verwijdering kan plaats vinden. Indien er geen veranderingen zijn, of

veranderingen zonder gevolgen, dient dit eveneens te worden geregistreerd en te zijn toegevoegd aan het inventarisatierapport voordat

verwijdering kan plaats vinden.

Opgemerkt dient te worden dat alle door opdrachtgever aangebrachte veranderingen en/of toevoegingen aan het rapport niet onder de

verantwoordelijkheid van AA & C Nederland b.v. vallen, tenzij deze gegevens door ons bureau zijn gevalideerd.

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, overeenkomsten, uitgevoerde werkzaamheden en documenten zijn de algemene

voorwaarden van AA & C Nederland b.v. van toepassing. Op verzoek wordt u één exemplaar toegezonden.

AA & C Nederland B.V. is gecertificeerd volgens ISO 9001 EN-473/1, in het bezit van het procescertificaat voor asbestinventarisatie conform

SC 540. Daarnaast is AA & C Nederland b.v. erkend door het Instituut Voor Dak Veiligheid voor het uitvoeren van Dak RI&E.
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1. Algemeen

1.1 Inleiding

Ter plaatse van het pand gelegen aan de Middenweg 174 te Den Helder staan schilderwerkzaamheden van

de gevel gepland. In dit kader wenst opdrachtgever een asbestonderzoek conform de SC540. In 2011 is reeds

een asbestonderzoek uitgevoerd op de locatie (AA&C Nederland b.v., dossier 11.5937.A3, 16-05-2011). De

gegevens van dit onderzoek die betrekking hebben op de gevels van het gebouw zijn opgenomen in

onderhavig rapport. In revisie 01 van onderhavig rapport zijn de aanvullend materiaalmonsters opgenomen

van de kit tussen de gevelelementen welke op verzoek van de opdrachtgever zijn genomen.

1.2 Samenvatting resultaten onderzoek

Het onderzoek geeft aan dat er asbest in de buitengevel van het gebouw aanwezig is. In de volgende

onderdelen is asbest aangetroffen:

Tabel 1.1 - resultaten onderzoek

Bron Omschrijving (toepassing) Locatie

01 Bitumen, lijmen, kit (Beglazingskit) Zuidgevel, begane grond, kozijn
Zuidgevel, begane grond, laagbouw, bovenraam (vast)
Oostgevel, begane grond, bovenraam (dicht)
Oostgevel, begane grond, kozijn groot
Oostgevel, begane grond, kozijn klein (onderzijde)
Zuidgevel, begane grond, kozijn boven
Zuidgevel, boven garage, in metalen kozijn, zijkant
Noordgevel, begane grond, in metalen sponning
Noordgevel, begane grond, in groot kozijn

*02 Cementgebonden sandwichpaneel 1e Verdieping, bestellerszaal, in kozijn

Het risico bij huidig gebruik is laag

* Onderzoek 2011

Tabel 1.2 – numeriek overzicht van aantal bronnen met risicoklasse 1, 2 en/of 3

Risicoklasse 1 2 3

Aantal - 2 -

Projectspecifieke beperkingen en uitsluitingen

- Het asbestonderzoek is een momentopname. AA & C Nederland b.v. is niet verantwoordelijk en/of

aansprakelijk voor verschillen en afwijkingen in aangetroffen hoeveelheden ten opzichte van de

opgestelde rapportage;

- Er kan geen uitspraak worden gedaan over eventuele asbestverdachte materialen achter/onder/boven

aangetroffen asbestbronnen.

Redelijk vermoedelijk aanwezige asbestbronnen

Gezien de resultaten van het uitgevoerde asbestonderzoek type-A, bestaat er geen redelijk vermoeden van

de aanwezigheid van verborgen asbesthoudende materialen. Zie verder § 1.6.

1.3 Doel van het onderzoek

Het doel van het onderzoek is, middels visueel inspecteren, inzicht te verschaffen in de aanwezigheid en de

omvang van asbesthoudende materialen in de onder “omvang en omschrijving opdracht” genoemde
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onderdelen. Eventueel wordt dit ondersteund met materiaalonderzoek. Het rapport kan als basis dienen voor

een later te maken plan van aanpak.
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1.4 Omvang en omschrijving opdracht

Ten behoeve van het onderzoek zijn de volgende bouw- en constructiedelen op 19 augustus en 8 september

2016 onderzocht:

- Buitengevels.

De schriftelijke opdracht is op 15 augustus 2016 verstrekt.

De volgende werkmethode wordt toegepast:

Voorbereiding

Historisch onderzoek, bestaande uit een vooronderzoek op basis van door opdrachtgever beschikbaar te

stellen en aan te leveren relevante stukken en archieven, zoals bouwtekeningen, archieven van verbouwingen

en renovaties. Beschrijvingen van calamiteiten of incidenten, eerder uitgevoerde (deel)saneringen

(deskresearch). Daarnaast bestaat het historisch onderzoek uit de mogelijkheid tot interviewen van

werknemers voor zover dit relevant is voor het onderzoek. Tevens is er een inventarisatieplan opgesteld.

Survey en monsterneming

Het door middel van een survey opsporen van de asbestverdachte bouwkundige en installatietechnische

onderdelen. Deze survey geschiedt aan de hand van een checklist toegespitst op het te inventariseren

bouwwerk of object. Hierbij worden de te onderzoeken materialen in hoofdgroepen ingedeeld, afhankelijk

van het resultaat van het historisch onderzoek. Indien er geen informatie uit het historisch onderzoek

beschikbaar komt wordt het object schematisch beschreven en vastgelegd.

Vervolgens vindt de eventuele monsterneming plaats. Conform de SC 540 artikel 7.14.11 wordt van elk type

asbestverdacht materiaal per onderzoekslocatie tenminste één representatief monster genomen.

Van materialen waarin het asbest niet homogeen aanwezig is worden meerdere monsters op selectief

verschillende toepassingslocaties genomen.

Asbestidentificaties

Indien voor het onderzoek materiaal- en/of kleefmonsters zijn genomen worden de genomen monsters in een

geaccrediteerd laboratorium voor asbestidentificatie geanalyseerd.

Kwantificeren en registreren

Eventueel aanwezige bouwkundige en installatietechnische asbestbronnen worden door middel van een

inventarisatie gekwantificeerd.

Het uitwerken van de rapportage

Ten behoeve van het rapport worden indien van toepassing de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- Verwerken van de resultaten van het historisch onderzoek;

- Tabel met een kwalitatief overzicht van alle genomen monsters en de aangetroffen asbesthoudende

materialen (type product, soort(en) asbest en gehalte, toepassing) zoals aangeleverd door het

geaccrediteerde laboratorium;

- Tabel met een opsomming van de vermoedelijke niet direct waarneembare aanwezigheid van asbest,

asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal, of asbestbesmette constructiedelen in het

bouwwerk of object, waarop in tweede instantie een aanvullende inventarisatie (type B) uitgevoerd zal

moeten worden;
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- Tabel met een compleet kwantitatief overzicht van alle aangetroffen asbesthoudende materialen, exacte

vindplaatsen, de bereikbaarheid van die plaatsen, de wijze van bevestiging van asbesthoudende

materialen en indeling van de risicoklasse-indeling;

- Aangeven van bemonsteringslocaties, de eventuele asbestbronnen en plaatsen die niet geïnventariseerd

zijn op de digitale plattegronden;

- Vervaardigen van fotobladen;

- Het vervaardigen van de risicoklasse-indeling inzake de te nemen arbeidbeschermende maatregelen

conform Staatsblad 2006 – 348;

- Het maken van een conclusie en aanbevelingen;

- Kwaliteitscontrole en autorisatie;

- Rapportage in als PDF bestand.

1.5 Beperkingen van het onderzoek

Algemene beperkingen

- Het asbestonderzoek is gebaseerd op een grote mate van kennis en ervaring binnen de organisatie van

AA & C Nederland b.v. Desondanks kan niet volledig worden uitgesloten, dat bij

verbouwingswerkzaamheden of eventuele sloop van het visueel geïnspecteerde gebouw of installatie

asbesthoudende elementen worden aangetroffen die niet als zodanig zijn gedetecteerd. Dit hangt onder

meer samen met het veelal ontbreken van adequate besteksgegevens, historische onderhoudsgegevens

en/of niet visueel te detecteren elementen;

- AA & C Nederland b.v. verplicht zich de overeengekomen werkzaamheden met de nodige zorg en

vakmanschap uit te voeren. Het te bereiken resultaat is niet uitsluitend afhankelijk van de inspanning van

AA & C Nederland b.v., maar ook van factoren die buiten de invloedssfeer van AA & C Nederland b.v.

liggen. Ofschoon de werkzaamheden door AA & C Nederland b.v. naar beste inzicht en vermogen en

overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap worden uitgevoerd, kan AA & C Nederland b.v. derhalve

geen garanties geven met betrekking tot de resultaten. AA & C Nederland b.v. neemt derhalve door het

aangaan van enige overeenkomst een inspanningsverplichting op zich, en in geen geval een

resultaatsverplichting. Om te komen tot deze verplichting zal de opdrachtgever alle medewerking

verlenen bij het beschikbaar stellen van historische gegevens en stukken. AA & C Nederland is niet

aansprakelijk voor enig gevolg in welke vorm dan ook inzake niet geïnventariseerde asbestbronnen of

afwijkingen in hoeveelheden.

1.6 Overzicht van redelijk vermoedelijk aanwezige asbestbronnen

Er zijn geen locaties vastgesteld waar vermoedelijk niet direct waarneembaar asbest, asbesthoudende

producten, asbestbesmet materiaal, of asbestbesmette constructiedelen in het bouwwerk of object aanwezig

zijn.
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1.7 Conclusie en aanbevelingen

- Gezien de resultaten van het uitgevoerde onderzoek type A wordt het niet noodzakelijk geacht om in

geval van sloop of bij werkzaamheden aan het betreffende (constructie) onderdeel een aanvullende

inventarisatie type B te laten uitvoeren, zie ook onze bevindingen in 1.6;

- De aanwezige beglazingskit en stopverf in de binnen- en buitenkozijnen is op diverse plaatsen

bemonsterd. In een substantieel deel van de gevallen is gebleken dat het materiaal asbesthoudend is.

Aangezien niet met zekerheid gesteld kan worden dat er op de locaties waar geen asbest is aangetoond,

er geen resten van, of andere kozijnen met asbesthoudende kit en/of stopverf aanwezig zijn en op basis

van de onderzoeksresultaten gesteld kan worden dat van oorsprong asbesthoudende kit en/of stopverf

is toegepast, wordt ervan uitgegaan dat alle kozijnen asbesthoudende beglazingskit en stopverf bevatten.

- Wij adviseren de geplande schilderwerkzaamheden uit te voeren conform het schilderprotocol

"Voorbehandelen en schilderen van asbestcement materiaal" uit te voeren.

- Geadviseerd wordt om belanghebbenden te informeren inzake de resultaten van dit onderzoek. Indien

gewenst kunnen wij u hierbij ondersteunen;

- Wanneer de aangetroffen asbestbronnen wel worden verwijderd, dient dit door een deskundig en

daarvoor gecertificeerd bedrijf te worden uitgevoerd. De eindcontrole van de in Risicoklasse 1

gesaneerde asbestbronnen dient te gebeuren middels een visuele inspectie van het gehele werkgebied

en conform NEN 2990 hoofdstuk “Visuele Inspectie”. De vrijgave van de onder Risicoklasse 2 en 3

gesaneerde gebieden dienen door een geaccrediteerd Testlaboratorium en Inspectie instelling te worden

vrijgegeven;

- Wij adviseren indien tijdens de werkzaamheden onvoorzien asbestverdachte materialen worden

aangetroffen, direct contact op te nemen met ons bureau. In voorkomend geval zal AA & C Nederland

b.v., indien nodig, met spoed een aanvullend onderzoek en de hierbij benodigde rapportage verzorgen

teneinde mogelijke blootstelling aan asbestvezelemissie te voorkomen. Derhalve is AA & C Nederland

b.v. niet aansprakelijk voor enig gevolg in welke vorm dan ook vanwege niet geïnventariseerde

asbestbronnen of afwijkingen in hoeveelheden.

Blootstellingrisico

Ten tijde van de inventarisatie zijn geen asbesthoudende materialen aangetroffen die in redelijk vermoeden

kunnen leiden tot een directe normoverschrijdende blootstelling aan asbestvezels in de lucht. Het wordt

derhalve niet noodzakelijk geacht een Risicobeoordeling conform NEN 2991 uit te voeren.
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2. Onderzoeksmethodiek

2.1 Algemeen

Voorafgaand aan het onderzoek is een asbestinventarisatieplan opgesteld. Dit plan heeft als basis gediend

voor de werkwijze bij het uitvoeren van het asbestonderzoek. In het plan staat vermeld waar, wanneer, hoe,

door wie en onder welke omstandigheden/randvoorwaarden een asbestinventarisatie wordt gedaan en uit

welke onderdelen die bestaat.

2.2 Historisch onderzoek

Het historisch onderzoek is opgebouwd uit twee onderdelen, namelijk een interviewgedeelte en het

bestuderen van beschikbaar gestelde tekeningen en bestekken. In de bijlagen is het volgende opgenomen:

1. Beknopt verslag van alle inspanningen;

2. Beknopt verslag van de gesprekken;

3. Inputgegevens voor het veldwerk.

Conclusies m.b.t. informatie verzameld onder punt 1 t/m 3.

Tabel 2.1 Schematische beschrijving en vastlegging van het gebouw

Bouwjaar 1967

Aantal bouwlagen 3

Kruipruimte aanwezig Nee

Gevels Beton

Wanden Metselwerk, beton, hout

Spouwmuur Nee

Vloeren Beton

Plafonds Beton

Brandwerende constructies Niet aangetroffen

Dakconstructies Plat dak met bitumen dakbedekking

Installaties/apparatuur Luchtbehandeling, liftinstallaties en verwarming

Inventaris/inrichting aanwezig Ja

Verbouwingen Ja, omstreeks 1996

Asbestsanering uitgevoerd ja, mei en juni 2005

Asbestcalamiteiten Nee

Besmettingen aanwezig Nee

2.3 Survey

Als eerste stap heeft er een toetsing van de uit het historisch onderzoek verkregen informatie plaats

gevonden. Aansluitend is gestart met de survey, waarbij systematisch het gebouw is onderzocht op direct

waarneembare asbesthoudende producten. Hierbij is indien nodig alleen gebruik gemaakt van

handgereedschap voor licht destructief onderzoek.
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2.4 Monsterneming en asbestidentificatie

Verdachte materialen zijn bemonsterd en geanalyseerd in een geaccrediteerd laboratorium voor

asbestidentificatie.

2.5 Inventarisatie

Vervolgens zijn van de asbesthoudende materialen door middel van een inventarisatie de hoeveelheden

bepaald, zijn de constructieve gegevens verzameld en is de risicoklasse indeling vastgesteld.
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3. Overzicht genomen monsters

De verdachte elementen zijn bemonsterd en door middel van laboratoriumonderzoek met behulp van

lichtmicroscopie conform NEN 5896 op de aanwezigheid van asbest onderzocht. Indien een zelfde toepassing

op een andere locatie is aangetroffen wordt deze gecodeerd met “Als ML“.

In totaal zijn 40 materiaalmonsters genomen, zie tabel 3.1.

Tabel 3.1a – overzicht genomen monsters 16.8665.A3 d.d. 29-08-2016

Brontype Monster Omschrijving (toepassing) Locatie Analyseresultaat

01 ML01
Bitumen, lijmen, kit

(Beglazingskit)
Zuidgevel, begane grond, kozijn 0,1-2% Anthofyliet

- ML02
Bitumen, lijmen, kit

(Beglazingskit)
Zuidgevel, begane grond, kozijn NA

01 ML03
Bitumen, lijmen, kit

(Beglazingskit)
Zuidgevel, begane grond, kozijn 0,1-2% Anthofyliet

- ML04
Bitumen, lijmen, kit

(Beglazingskit)
Zuidgevel, begane grond, kozijn 2-5% Anthofyliet

- ML05
Bitumen, lijmen, kit

(Beglazingskit)

Zuidgevel, begane grond, laagbouw, bovenraam

(vast)

0,1-2% Chrysotiel,

0,1-2% Anthofyliet

- ML06
Bitumen, lijmen, kit

(Stopverf)

Zuidgevel begane grond, laagbouw, bovenraam

(open)
NA

- ML07
Bitumen, lijmen, kit

(Beglazingskit)
zuidgevel, begane grond, laagbouw, groot kozijn NA

- ML08
Bitumen, lijmen, kit

(Beglazingskit)
Zuidgevel, begane grond, laagbouw, groot kozijn NA

- ML09
Bitumen, lijmen, kit

(Stopverf)

Zuidgevel, begane grond, laagbouw, bovenraam

(open)
NA

- ML10
Bitumen, lijmen, kit

(Stopverf)
Oostgevel, begane grond kozijn NA

- ML11
Bitumen, lijmen, kit

(Stopverf)
Oostgevel, begane grond, bovenraam (open) NA

01 ML12
Bitumen, lijmen, kit

(Beglazingskit)
Oostgevel, begane grond, bovenraam (dicht) 0,1-2% Anthofyliet

- ML13
Bitumen, lijmen, kit

(Beglazingskit)
Oostgevel, begane grond, kozijn groot 0,1-2% Anthofyliet

- ML14
Bitumen, lijmen, kit

(Beglazingskit)
Oostgevel, begane grond, kozijn klein (onderzijde) 0,1-2% Anthofyliet

- ML15
Bitumen, lijmen, kit

(Beglazingskit)
Oostgevel, begane grond, kozijn groot 0,1-2% Anthofyliet

- ML16
Bitumen, lijmen, kit

(Beglazingskit)
Oostgevel, begane grond, kozijn groot NA

- ML17
Bitumen, lijmen, kit

(Beglazingskit)
Zuidgevel, 1e verdieping, kozijn (buitenzijde) NA

01 ML18
Bitumen, lijmen, kit

(Beglazingskit)
Zuidgevel, begane grond, kozijn boven 0,1-2% Anthofyliet
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- ML19
Bitumen, lijmen, kit

(Beglazingskit)

Westgevel, laagbouw, op dak, in kozijn

(onderzijde)
NA

- ML20
Bitumen, lijmen, kit

(Beglazingskit)
Westgevel, laagbouw, op dak, in kozijn NA

- ML21

Bitumen, lijmen, kit

(Westgevel, laagbouw, op

dak, in kozijn)

Westgevel, laagbouw, op dak, in kozijn NA

- ML22
Bitumen, lijmen, kit

(Beglazingskit)

Westgevel, laagbouw, op dak, in kozijn

(onderzijde)
NA

- ML23
Bitumen, lijmen, kit

(Beglazingskit)
Zuidgevel, boven garage, in vast kozijn NA

- ML24
Bitumen, lijmen, kit

(Beglazingskit)

Zuidgevel, bovengarage, in metalen kozijn

(openslaand)
NA

- ML25
Bitumen, lijmen, kit

(Beglazingskit)

Zuidgevel, bovengarage, in metalen kozijn (onder

kit)
NA

01 ML26
Bitumen, lijmen, kit

(Beglazingskit)
Zuidgevel, bovengarage, in metalen kozijn, zijkant 0,1-2% Anthofyliet

- ML27
Bitumen, lijmen, kit

(Beglazingskit)

Westgevel, begane grond, groot kozijn

(binnenzijde)
NA

01 ML28
Bitumen, lijmen, kit

(Beglazingskit)
Noordgevel, begane grond, in metalen sponning 0,1-2% Anthofyliet

- ML29
Bitumen, lijmen, kit

(Stopverf)

Noordgevel, begane grond, in metalen kozijn,

bovenraam
NA

01 ML30
Bitumen, lijmen, kit

(Beglazingskit)
Noordgevel, begane grond, in groot kozijn 0,1-2% Anthofyliet

- ML31
Bitumen, lijmen, kit

(Beglazingskit)
Noordgevel, begane grond, in groot kozijn 0,1-2% Amosiet

- ML32
Bitumen, lijmen, kit

(Beglazingskit)
Zuidgevel, 1e verdieping, kozijn groot (binnenzijde) NA

- ML33
Bitumen, lijmen, kit

(Beglazingskit)

Zuidgevel, 1e verdieping, midden kozijn

(binnenzijde)
NA

- ML34
Bitumen, lijmen, kit

(Beglazingskit)
Zuidgevel, 1e verdieping, openslaand kozijn NA

- ML35
Bitumen, lijmen, kit

(Beglazingskit)

Noordgevel, 1e verdieping, bovenkozijn

(binnenzijde)
NA

- ML36
Bitumen, lijmen, kit

(Beglazingskit)
Oostgevel, dakopbouw, kozijn overig NA

- ML37
Bitumen, lijmen, kit

(Beglazingskit)
Noordgevel, dakopbouw, kozijn onderzijde NA

- ML38
Bitumen, lijmen, kit

(Beglazingskit)
Begane grond, betonwand, noordgevel NA

ML39
Bitumen, lijmen, kit

(Beglazingskit)
1e verdieping, betonwand, zuidgevel NA

ML40
Bitumen, lijmen, kit

(Beglazingskit)
1e verdieping, betonwand. zuidgevel NA

ML Materiaalmonster, analyse door middel van lichtmicroscopie conform NEN 5896

NA Asbest niet aantoonbaar
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Tabel 3.1B – overzicht genomen monsters behorende bij het rapport met dossiernummer 11-5937.A3. d.d. 06-05-2011

Brontype Monster Omschrijving

(toepassing)

Locatie Analyseresultaat

03 ML 12 Cementgebonden

sandwichpaneel

1e Verdieping, bestellerszaal, in kozijn 5-10% Chrysotiel

ML Materiaalmonster, analyse door middel van lichtmicroscopie conform NEN 5896

NA Asbest niet aantoonbaar

Er zijn geen verdachte installaties aangetroffen.
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4. Overzicht asbestbronnen

Bron
type

Monster-
nummer

Omschrijving
(toepassing)

Locatie Foto Afmeting en hoeveelheid Bevestiging Analyseresultaat Hecht
gebonden

Bereikbaar-
heid

Risicoklasse
Indeling

Opmerkingen

01 ML01 Bitumen, lijmen, kit (Beglazingskit) Zuidgevel, begane grond, kozijn 1, 2 Circa 2.500 m1 Gekit 0,1-2% An Ja H 2 Buitensanering

ML03 Bitumen, lijmen, kit (Beglazingskit) Zuidgevel, begane grond, kozijn 3 Gekit 0,1-2% An Ja H 2 Buitensanering

ML04 Bitumen, lijmen, kit (Beglazingskit) Zuidgevel, begane grond, kozijn - Gekit 2-5% An Ja H 2 Buitensanering

ML05 Bitumen, lijmen, kit (Beglazingskit) Zuidgevel, begane grond, laagbouw, bovenraam (vast) 4 Gekit 0,1-2% C, 0,1-2% An Ja H 2 Buitensanering

ML12 Bitumen, lijmen, kit (Beglazingskit) Oostgevel, begane grond, bovenraam (dicht) 5 Gekit 0,1-2% An Ja H 2 Buitensanering

ML13 Bitumen, lijmen, kit (Beglazingskit) Oostgevel, begane grond, kozijn groot 6 Gekit 0,1-2% An Ja H 2 Buitensanering

ML14 Bitumen, lijmen, kit (Beglazingskit) Oostgevel, begane grond, kozijn klein (onderzijde) 7 Gekit 0,1-2% An Ja H 2 Buitensanering

ML15 Bitumen, lijmen, kit (Beglazingskit) Oostgevel, begane grond, kozijn groot 8 Gekit 0,1-2% An Ja H 2 Buitensanering

ML18 Bitumen, lijmen, kit (Beglazingskit) Zuidgevel, begane grond, kozijn boven - Gekit 0,1-2% An Ja H 2 Buitensanering

ML26 Bitumen, lijmen, kit (Beglazingskit) Zuidgevel, boven garage, in metalen kozijn, zijkant 9 Gekit 0,1-2% An Ja H 2 Buitensanering

ML28 Bitumen, lijmen, kit (Beglazingskit) Noordgevel, begane grond, in metalen sponning 10 Gekit 0,1-2% An Ja H 2 Buitensanering

ML30 Bitumen, lijmen, kit (Beglazingskit) Noordgevel, begane grond, in groot kozijn 11 Gekit 0,1-2% An Ja H 2 Buitensanering

ML31 Bitumen, lijmen, kit (Beglazingskit) Noordgevel, begane grond, in groot kozijn 12 Gekit 0,1-2% A Ja H 2 Buitensanering

02 ML 12

(2011)

Cementgebonden sandwichpaneel 1e Verdieping, bestellerszaal, in kozijn - 68 x 1,50 m² Geklemd 5-10% C Ja H 2 Buitensanering

Opmerkingen:
- Deze tabel maakt onomstotelijk deel uit van het volledige rapport met dossiernummer 16-8665.A.3. Derhalve dient altijd het volledige rapport te worden verstrekt zodat geen informatie wordt achtergehouden;
- De informatie in deze tabel dient te allen tijden in het werk te worden gecontroleerd. Aan eventuele afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend;
- Het asbestonderzoek is een momentopname als gevolg hiervan kunnen aangetroffen situaties in de tijd veranderen;

- Eventuele asbestbronnen die zich achter/onder/boven aangetroffen asbestbronnen bevinden of niet direct zichtbaar zijn, zijn niet in de tabel opgenomen.

Legenda

Analyseresultaat Risicoklasse indeling en bijhorende opleiding/kwaliteitseis Bereikbaarheid

A Amosiet (bruine asbest) ML Materiaalmonster 1 Opleiding asbestinstructie voor risicoklasse 1 werkzaamheden G Goed, bereikbaar zonder hulpmiddelen en eenvoudig te verwijderen

Ac Actinoliet (groene asbest) * Conform Handboek Intechnium 2 Sanering door SC 530 gecertificeerd bedrijf S Slecht, alleen met sloop en/of demontage werkzaamheden te verwijderen

An Anthofyliet (gele asbest) 3 Sanering door SC 530 gecertificeerd bedrijf H Op hoogte, >2,40m, klimmaterialen inclusief valbeveiliging

C Chrysotiel (witte asbest)

Cr Crocidoliet (blauwe asbest)

T Tremoliet (grijze- asbest)



Dossier : 16-8665.A.3 – Asbestonderzoek, Middenweg 174 te Den Helder pagina 15 van 15
Datum : 12-09-2016, revisie nummer 01

5. Nadere beschrijving asbestbronnen

Advies brontype 01, Bitumen, lijmen, kit (Beglazingskit)

In de kozijnen van het pand is asbestverdachte beglazingskit aangetroffen (zie bijlage ‘Tekeningen’). Van

dit materiaal zijn diverse monsters genomen. Na analyse is gebleken dat een deel van de monsters

Anthofyliet (0,1-2% of 2-5%), Chrysotiel (0,1-2%) of Amosiet (0,1-2%) bevat. De kitten zijn hechtgebonden

en verkeren in redelijke staat.

Wij adviseren de geplande schilderwerkzaamheden uit te voeren conform het schilderprotocol

“Voorbehandelen en schilderen van asbestcement materiaal” uit te voeren.

Bij het verwijderen van kozijnen dient eerst de aangetroffen asbestbron door een deskundig bedrijf in

risicoklasse 2, buitensanering, verwijderd te worden. Aansluitend dienen de gesaneerde gebieden door

een geaccrediteerd laboratorium en inspectie-instelling te worden vrijgegeven.

Advies brontype 02, Cementgebonden sandwichpaneel

Op de 1e verdieping zijn in de gevel van de bestellerzaal sandwichpanelen in het raamkozijn

waargenomen. Hiervan is tijdens de asbestinventarisatie in 2011 materiaalmonster ML 12 genomen en

ter analyse op de aanwezigheid van asbest aangeboden aan een daarvoor geaccrediteerd laboratorium.

Uit analyse is gebleken dat het materiaalmonster 5-10% Chrysotiel (wit asbest) bevat. Voor details zie

tekening.

Wij adviseren de geplande schilderwerkzaamheden uit te voeren conform het schilderprotocol

“Voorbehandelen en schilderen van asbestcement materiaal” uit te voeren.

Bij het verwijderen van kozijnen dient eerst de aangetroffen asbestbron door een deskundig bedrijf in

risicoklasse 2, buitensanering, verwijderd te worden. Aansluitend dienen de gesaneerde gebieden door

een geaccrediteerd laboratorium en inspectie-instelling te worden vrijgegeven.
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Bijlagen

- Historisch onderzoek / interviews

- Verplichtingen van de opdrachtgever overeenkomstig Wet- en Regelgeving

- Evaluatie formulier onvoorzien asbest

- Foto’s

- Tekeningen

- Analyseverslagen asbestidentificatie
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Historisch onderzoek

Om een zo volledig mogelijke opname te kunnen doen, zijn de navolgende inspanningen verricht:

Resultaten interview

Tijdens het onderzoek heeft een beperkt interview plaatsgevonden met:

Een vertegenwoordiger van de opdrachtgever

Een bewoner

Gebruikers van het gebouw

Aannemers

Technische dienst van het gebouw

Overige

- Uit het gesprek is geen aanvullende informatie beschikbaar gekomen.

Resultaten tekeningen- en bestekkenstudie

Voor het uitvoeren van de studie zijn de volgende stukken door de opdrachtgever beschikbaar gesteld:

- Plattegronden en gevelaanzichten , Rijksgebouwendienst, 25-06-1987;

- Asbestinventarisatie vm. Postkantoor, Middenweg 174 te Den Helder, AA&C Nederland b.v. dossier

11.5937.A3, 16-05-2011.

Uit de tekeningen – en bestekkenstudie is geen relevante informatie beschikbaar gekomen.

In onderstaande tabel staan de resultaten van de tekeningen en bestekkenstudie naar verdachte materialen

weergegeven welke betrekken hebben op de gevels van het gebouw:

Tabel - beknopt verslag resultaten historisch onderzoek

Omschrijving (toepassing) Locatie Aangetroffen

ja/nee

Info bron

Cementgebonden sandwichpaneel 1e Verdieping, bestellerszaal, in kozijn Ja Dossier 11.5937.A3
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Verplichtingen opdrachtgever (overeenkomstig wet- en regelgeving)

Deze verplichte tekst is rechtstreeks overgenomen uit de SC 540 bijlage F (Verplichtingen opdrachtgever (I)).

1. Algemeen
De opdrachtgever heeft een wettelijke informatieplicht daar waar het gaat over de aanwezigheid van asbest in zijn bouwwerk/object,
dat hij in eigendom / beheer heeft. Deze plicht heeft hij naar de gebruiker van het bouwwerk/object en zij die het bouwwerk/object
respectievelijk onderhouden, renoveren, slopen of werkzaamheden erin uitvoeren.

Asbestverwijdering is onderhevig aan een gemeentelijke vergunning. Aan de vergunning ligt een asbestinventarisatierapport ten
grondslag. Wie kan een vergunning aanvragen en wordt daarmee de houder van de vergunning?
1. De eigenaar van een bouwwerk;
2. Namens de eigenaar van het bouwwerk: het adviesbureau;
3. De gebruiker van een bouwwerk.

Toelichting:
a)De houder van de vergunning blijft voor de gemeente verantwoordelijk en aanspreekpunt voor de rapportage als sanering. Is het niet
volledig en dus niet geschikt voor afgifte omgevingsvergunning, dan spreekt de gemeente de aanvrager van de vergunning aan. Deze
spreekt vervolgens het onderzoeksbureau aan. Dit geldt eveneens voor de asbestverwijdering.
b)Als gewerkt wordt in strijd met de voorschriften, spreekt de gemeente de houder van de vergunning in eerste instantie aan, in tweede
instantie de asbestverwijderaar.

De onder de punten 1 t/m 3 genoemde personen kunnen opdrachtgever zijn voor zowel de asbestinventarisatie, de asbestverwijdering,
als de eindbeoordeling. Hij hoeft niet perse opdrachtgever te zijn voor de eindbeoordeling. Dit kan hij overlaten aan het
verwijderingbedrijf, hetgeen ook logisch is.

De opdrachtgever is degene die:
1. De opdracht tot inventarisatie verleent aan een bedrijf dat in het bezit is van een geldig certificaat voor asbestinventarisatie;
2. De omgevingsvergunning bij de Gemeente aanvraagt, implicerende de melding voor het voornemen tot slopen/ verwijderen;
3. De opdracht tot de eindbeoordeling van de uitgevoerde asbestverwijdering verleent aan een laboratorium c.q. inspectie-instelling

dat/die daarvoor is geaccrediteerd;
4. De opdracht tot de asbestverwijdering verleent aan een asbestverwijderingsbedrijf dat in het bezit is van een geldig certificaat voor

asbestverwijderen;
5. De Gemeente minimaal één week vóór uitvoering op de hoogte stelt van de juiste uitvoeringsdata en -tijdstippen;
6. De stortbon en het vrijgavebewijs van het asbestverwijderingsbedrijf ontvangt;
7. De Gemeente uiterlijk binnen twee weken na uitvoering een afschrift stuurt van de resultaten van de eindbeoordeling;
8. De facturen voor de verleende diensten (1 t/m 4) ontvangt en betaalt.

De opdrachtgever kan de zaken genoemd onder 1, 2, 3, 5 en 7 delegeren aan bijvoorbeeld het asbestverwijderingsbedrijf, doch blijft
verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de juiste papieren (inventarisatierapport en omgevingsvergunning) op het werk.

2. Asbestverwijderingsbesluit 2005
De verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor de juiste papieren (inventarisatierapport en omgevingsvergunning) op het werk
vindt zijn wettelijke basis in Par. 2, Artikel 3 en 5 en Par. 4, Artikel 10 van het Asbestverwijderingsbesluit 2005. De door de opdrachtgever
in te schakelen bedrijven voor asbestinventarisatie, asbestverwijdering en eindbeoordeling kunnen het werk alleen verrichten, wanneer
zij in het bezit zijn van de wettelijk verplichte certificatie, respectievelijk accreditatie, vermeld in art. 4.54a, 4.54d en 4.55a van het
Arbobesluit / Asbestverwijderingsbesluit 2005.’

3. Asbestinventarisatierapport
Ontleend aan Asbestverwijderingsbesluit 2005, Stb. 704 d.d. 16-12-2005 en Stb. 87 d.d. 20-02-2006
Paragraaf 2 – Asbestinventarisatie

Art. 3-1-b:
lid b: degene die geheel of gedeeltelijk doet (laat) afbreken of uit elkaar nemen (= dus de opdrachtgever)

…beschikt over een asbestinventarisatierapport.
Art. 3-2-b:
ook hier wordt weer gesproken over degene die asbest doet (laat) verwijderen (= dus de opdrachtgever).
... beschikt over een asbestinventarisatierapport.

Art. 5
Degene die de handelingen van par. 3 doet / laat verrichten (= dus de opdrachtgever), verstrekt vóórdat de handeling wordt verricht,
een afschrift van het inventarisatierapport aan degene die de handeling verricht (= dus het asbestverwijderingsbedrijf).
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Conclusie:Art. 3 en 5 zijn heel duidelijk: De opdrachtgever beschikt over een inventarisatierapport en geeft een afschrift van dat rapport
aan degene die het asbest verwijdert. Hoe de opdrachtgever aan dat rapport komt, staat niet vermeld. Hij moet er gewoon over
beschikken, dus het zelf regelen. Zie ook art. 4.54a-1 t/m 5 en 4.54d-5 (toevoeging aan Arbo-besluit).

Aanvulling Arbeidsomstandighedenbesluit

Artikel 4.54a. Asbestinventarisatie
1. Voordat een handeling als bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, onderdeel a, b of d, wordt aangevangen, wordt de aanwezigheid van

asbest of asbesthoudende producten dan wel crocidoliet of crocidoliethoudende producten volledig geïnventariseerd en worden de
resultaten hiervan opgenomen in een inventarisatierapport.

2. Het eerste lid is van toepassing indien werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan asbest of asbesthoudende producten
dan wel crocidoliet of crocidoliethoudende producten.

3. De inventarisatie en het inventarisatierapport, bedoeld in het eerste lid, worden uitgevoerd, onderscheidenlijk opgesteld, door een
bedrijf dat in het bezit is van een certificaat voor asbestinventarisatie dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende
instelling.

4. Een afschrift van het inventarisatierapport wordt verstrekt aan het bedrijf, bedoeld in artikel 4.54d, eerste lid, die de handeling,
bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, onderdeel a, b, of d, verricht.

5. Het certificaat of een afschrift daarvan is op de arbeidsplaats aanwezig en wordt desgevraagd getoond aan een ambtenaar als
bedoeld in artikel 24 van de wet.

Artikel 4.54d. Asbestverwijdering
1. De handelingen, bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, met uitzondering van de handelingen, bedoeld in artikel 4.54b, onderdeel b tot

en met i, worden verricht volgens een vooraf opgesteld werkplan als bedoeld in artikel 4.55 door een bedrijf dat in het bezit is van
een certificaat voor asbestverwijdering, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling.

2. Bij een bedrijf als bedoeld in het eerste lid is in ieder geval een persoon als bedoeld in het derde lid werkzaam.
3. De handelingen, bedoeld in het eerste lid, worden verricht door of onder voortdurend toezicht van een persoon die in het bezit is

van een certificaat van vakbekwaamheid voor het toezicht houden op het verwijderen van asbest en crocidoliet, dat is afgegeven
door Onze Minister of een certificerende instelling.

4. Voor zover de handelingen, bedoeld in het eerste lid, mede worden verricht door een andere persoon dan de persoon, bedoeld in
het derde lid, is deze andere persoon in het bezit van een certificaat van vakbekwaamheid voor het verwijderen van asbest en
crocidoliet, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling.

5. Voordat wordt aangevangen met de handelingen, bedoeld in het eerste lid, is het bedrijf, bedoeld in het eerste lid, in het bezit van
een afschrift van een inventarisatierapport als bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid.

6. De certificaten, bedoeld in het eerste, derde en vierde lid, of afschriften daarvan en een afschrift van het inventarisatierapport,
bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid, zijn op de arbeidsplaats aanwezig en worden desgevraagd getoond aan een ambtenaar als
bedoeld in artikel 24 van de wet.

Par. 4 – Bouwwerken
Art. 10:Het is verboden om een bouwwerk te slopen zonder of in afwijking van de vergunning van B&W. Bij een aanvraag om een
omgevingsvergunning moet een inventarisatierapport worden overlegd (art. 10j).
De houder van de omgevingsvergunning moet een afschrift van die vergunning ter hand stellen aan het bedrijf dat de sloop uitvoert.
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Evaluatieformulier onvoorzien asbest

Ten behoeve van de borging en verbetering van het kwaliteitszorgsysteem kunt u uw commentaar en de
onvoorziene asbestbronnen melden middels dit formulier. Zo kan AA&C Nederland b.v. mogelijke
tekortkomingen effectief oplossen. Daarom vragen wij u indien noodzakelijk bijgaand evaluatieformulier in
te vullen en aan ons te retourneren.

1 Asbestinventarisatie type A

Naam onderzoeksbureau AA & C Nederland b.v.

SCA – code certificaat 07-D070125.01

Dossier nummer 16-8665.A.3

Vrijgave datum rapport 12 september 2016

2 Asbestinventarisatie type B

Naam onderzoeksbureau

SCA – code certificaat

Dossier nummer

Vrijgave datum rapport

3 Asbestinventarisatie van onvoorzien asbest

Naam onderzoeksbureau

SCA – code certificaat

Dossier nummer

Vrijgave datum rapport

4 Omschrijving onvoorzien asbest

Omschrijving (toepassing) Plaats Hoeveelheid Opmerkingen

5 Asbestverwijderingsbedrijf

Bedrijfsnaam

SCA – code

Naam

Handtekening

Verzonden naar 1 2 3 4 5 6

Door (naam)

Datum

Paraaf

Verzendlijst 1= AIB type A; 2= AIB type B; 3= AIB onvoorzien; 4 = gemeente; 5 = eigenaar; 6 = opdrachtgever
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Foto’s

Foto 1 - Brontype - 01: Bitumen, lijmen, kit Foto 2 - Brontype - 01: Bitumen, lijmen, kit

Foto 3 - Brontype - 01: Bitumen, lijmen, kit Foto 4 - Brontype - 01: Bitumen, lijmen, kit

Foto 5 - Brontype - 01: Bitumen, lijmen, kit Foto 6 - Brontype - 01: Bitumen, lijmen, kit
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Foto 7 - Brontype - 01: Bitumen, lijmen, kit Foto 8 - Brontype - 01: Bitumen, lijmen, kit

Foto 9 - Brontype - 01: Bitumen, lijmen, kit Foto 10 - Brontype - 01: Bitumen, lijmen, kit

Foto 11 - Brontype - 01: Bitumen, lijmen, kit Foto 12 - Brontype - 01: Bitumen, lijmen, kit

Foto 12 – Brontype- 02: sandwichpanelen Foto 13 – Kit tussen gevelpanelen (geen asbest)



Versie 2008.00                                                                                                                                                        Bijlage 

Tekening(en) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









Versie 2008.00                                                                                                                                                        Bijlage 

Analyseverslagen asbestidentificatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Revisie nummer: 0 Datum: 23-8-2016 Paraaf directie: 
 

Let op: zonder schriftelijke toestemming van AA & C Analyse mag dit rapport, niet anders dan in zijn geheel, gereproduceerd worden. Alleen aan het originele ondertekende exemplaar kunnen 
rechten worden ontleend. Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van AA & C Analyse van toepassing. Op verzoek wordt u één 
exemplaar kosteloos toegezonden. 

 

Analyseverslag Identificatie 
Semi-kwantitatieve analyse van asbest in materialen met polarisatiemicroscopie volgens NEN 5896 laatste versie.  

De analyse is uitgevoerd door het geaccrediteerde laboratorium L-568 
 

Naam opdrachtgever Adres en woonplaats AA & C Nederland b.v. Goudsestraatweg 11-13 Oudewater 

Referentie opdrachtgever 16.8665.A3 

Dossier AA & C Analyse 16.0456  

Datum monsterneming 22-8-2016 

Datum ontvangst bij AA & C Analyse 23-8-2016 

Datum analyse 23-8-2016 

Adres monsterneming Middenweg 174, Den Helder 

Omschrijving gebouw/object 
 

Monsterneming door Opdrachtgever 

Strategie bepaald door Opdrachtgever 
 

Gegevens bemonstering Aantal monsters: 37   Analysegegevens 

M.nr. Locatie, ruimte, omschrijving Materiaalsoort (toepassing)  Monsternummer Schatting asbest in gew.% (m/m) Hechtgebonden 
    AA & C Analyse CHR AMO CRO ANT TRE ACT  

ML01 Zuidgevel, begane grond, kozijn Bitumen, lijmen, kit 
(Beglazingskit)  ML01 -- -- -- 0,1-2% -- -- Ja 

ML02 Zuidgevel, begane grond, kozijn Bitumen, lijmen, kit 
(Beglazingskit)  ML02 -- -- -- -- -- -- Nvt 

ML03 Zuidgevel, begane grond, kozijn Bitumen, lijmen, kit 
(Beglazingskit)  ML03 -- -- -- 0,1-2% -- -- Ja 

ML04 Zuidgevel, begane grond, kozijn Bitumen, lijmen, kit 
(Beglazingskit)  ML04 -- -- -- 2-5% -- -- Ja 

ML05 Zuidgevel, begane grond, 
laagbouw, bovenraam (vast) 

Bitumen, lijmen, kit 
(Beglazingskit)  ML05 0,1-2% -- -- 0,1-2% -- -- Ja 

ML06 Zuidgevel begane grond, 
laagbouw, bovenraam (open) 

Bitumen, lijmen, kit 
(Stopverf)  ML06 -- -- -- -- -- -- Nvt 

ML07 zuidgevel, begane grond, 
laagbouw, groot kozijn 

Bitumen, lijmen, kit 
(Beglazingskit)  ML07 -- -- -- -- -- -- Nvt 

ML08 Zuidgevel, begane grond, 
laagbouw, groot kozijn 

Bitumen, lijmen, kit 
(Beglazingskit)  ML08 -- -- -- -- -- -- Nvt 

ML09 Zuidgevel, begane grond, 
laagbouw, bovenraam (open) 

Bitumen, lijmen, kit 
(Stopverf)  ML09 -- -- -- -- -- -- Nvt 

ML10 Oostgevel, begane grond kozijn Bitumen, lijmen, kit 
(Stopverf)  ML10 -- -- -- -- -- -- Nvt 

ML11 Oostgevel, begane grond, 
bovenraam (open) 

Bitumen, lijmen, kit 
(Stopverf)  ML11 -- -- -- -- -- -- Nvt 

ML12 Oostgevel, begane grond, 
bovenraam (dicht) 

Bitumen, lijmen, kit 
(Beglazingskit)  ML12 -- -- -- 0,1-2% -- -- Ja 

ML13 Oostgevel, begane grond, kozijn 
groot 

Bitumen, lijmen, kit 
(Beglazingskit)  ML13 -- -- -- 0,1-2% -- -- Ja 

ML14 Oostgevel, begane grond, kozijn 
klein (onderzijde) 

Bitumen, lijmen, kit 
(Beglazingskit)  ML14 -- -- -- 0,1-2% -- -- Ja 

ML15 Oostgevel, begane grond, kozijn 
groot 

Bitumen, lijmen, kit 
(Beglazingskit)  ML15 -- -- -- 0,1-2% -- -- Ja 

ML16 Oostgevel, begane grond, kozijn 
groot 

Bitumen, lijmen, kit 
(Beglazingskit)  ML16 -- -- -- -- -- -- Nvt 

ML17 Zuidgevel, 1e verdieping, kozijn 
(buitenzijde) 

Bitumen, lijmen, kit 
(Beglazingskit)  ML17 -- -- -- -- -- -- Nvt 

ML18 Zuidgevel, begane grond, kozijn 
boven 

Bitumen, lijmen, kit 
(Beglazingskit)  ML18 -- -- -- 0,1-2% -- -- Ja 

ML19 Westgevel, laagbouw, op dak, in 
kozijn (onderzijde) 

Bitumen, lijmen, kit 
(Beglazingskit)  ML19 -- -- -- -- -- -- Nvt 

ML20 Westgevel, laagbouw, op dak, in 
kozijn 

Bitumen, lijmen, kit 
(Beglazingskit)  ML20 -- -- -- -- -- -- Nvt 

ML21 Westgevel, laagbouw, op dak, in 
kozijn 

Bitumen, lijmen, kit 
(Westgevel, laagbouw, op dak, 
in kozijn) 

 ML21 -- -- -- -- -- -- Nvt 

ML22 Westgevel, laagbouw, op dak, in 
kozijn (onderzijde) 

Bitumen, lijmen, kit 
(Beglazingskit)  ML22 -- -- -- -- -- -- Nvt 

ML23 Zuidgevel, boven garage, in vast 
kozijn 

Bitumen, lijmen, kit 
(Beglazingskit)  ML23 -- -- -- -- -- -- Nvt 

ML24 Zuidgevel, boven garage, in 
metalen kozijn (openslaand) 

Bitumen, lijmen, kit 
(Beglazingskit)  ML24 -- -- -- -- -- -- Nvt 



 

 

Revisie nummer: 0 Datum: 23-8-2016 Paraaf directie: 
 

Let op: zonder schriftelijke toestemming van AA & C Analyse mag dit rapport, niet anders dan in zijn geheel, gereproduceerd worden. Alleen aan het originele ondertekende exemplaar kunnen 
rechten worden ontleend. Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van AA & C Analyse van toepassing. Op verzoek wordt u één 
exemplaar kosteloos toegezonden. 

 

ML25 Zuidgevel, boven garage, in 
metalen kozijn (onder kit) 

Bitumen, lijmen, kit 
(Beglazingskit)  ML25 -- -- -- -- -- -- Nvt 

ML26 Zuidgevel, boven garage, in 
metalen kozijn, zijkant 

Bitumen, lijmen, kit 
(Beglazingskit)  ML26 -- -- -- 0,1-2% -- -- Ja 

ML27 Westgevel, begane grond, groot 
kozijn (binnenzijde) 

Bitumen, lijmen, kit 
(Beglazingskit)  ML27 -- -- -- -- -- -- Nvt 

ML28 Noordgevel, begane grond, in 
metalen sponning 

Bitumen, lijmen, kit 
(Beglazingskit)  ML28 -- -- -- 0,1-2% -- -- Ja 

ML29 Noordgevel, begane grond, in 
metalen kozijn, bovenraam 

Bitumen, lijmen, kit 
(Stopverf)  ML29 -- -- -- -- -- -- Nvt 

ML30 Noordgevel, begane grond, in 
groot kozijn 

Bitumen, lijmen, kit 
(Beglazingskit)  ML30 -- -- -- 0,1-2% -- -- Ja 

ML31 Noordgevel, begane grond, in 
groot kozijn 

Bitumen, lijmen, kit 
(Beglazingskit)  ML31 -- 0,1-2% -- -- -- -- Ja 

ML32 Zuidgevel, 1e verdieping, kozijn 
groot (binnenzijde) 

Bitumen, lijmen, kit 
(Beglazingskit)  ML32 -- -- -- -- -- -- Nvt 

ML33 Zuidgevel, 1e verdieping, 
midden kozijn (binnenzijde) 

Bitumen, lijmen, kit 
(Beglazingskit)  ML33 -- -- -- -- -- -- Nvt 

ML34 Zuidgevel, 1e verdieping, 
openslaand kozijn 

Bitumen, lijmen, kit 
(Beglazingskit)  ML34 -- -- -- -- -- -- Nvt 

ML35 Noordgevel, 1e verdieping, 
boven kozijn (binnenzijde) 

Bitumen, lijmen, kit 
(Beglazingskit)  ML35 -- -- -- -- -- -- Nvt 

ML36 Oostgevel, dakopbouw, kozijn 
overig 

Bitumen, lijmen, kit 
(Beglazingskit)  ML36 -- -- -- -- -- -- Nvt 

ML37 Noordgevel, dakopbouw, kozijn 
onderzijde 

Bitumen, lijmen, kit 
(Beglazingskit)  ML37 -- -- -- -- -- -- Nvt 

 
M.nr. = Monsternummer opdrachtgever  Verklaring analyseresultaat: 

Algemeen bij monsterneming geldt: 
• Bij monsterneming door de opdrachtgever kan geen uitspraak worden gedaan over de 

herkomst van het aangeboden monster. 
• De analyseresultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden en/of genomen 

monster. 
• Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportagegrens < 0,1% aangenomen te worden. 

 • CHR = Chrysotiel (witte asbest) 
• AMO = Amosiet (bruine asbest) 
• CRO = Crocidoliet (blauwe asbest) 
• ANT = Anthofyliet (gele asbest) 
• TRE = Tremoliet (grijze asbest) 
• ACT = Actinoliet (groene asbest) 

• ‐ ‐ = asbest niet aantoonbaar 
• pos = asbest aanwezig, maar niet in % uit te drukken 
• Aangetroffen asbest ingedeeld in klassen: 
<0,1 / 0,1 ‐ 2 / 2 ‐ 5 / 5 ‐ 10 / 10 ‐ 15 / 15 ‐ 30 / 30 ‐ 60 / >60 

 
* De resultaten van deze analyses zijn niet geschikt voor het toepassingsgebied zoals beschreven in de NEN 2991. In het geval van een risicobeoordeling conform NEN 2991 dienen de monsters op tape te worden geanalyseerd met 
SEM. 



 

 

Revisie nummer: 0 Datum: 9-9-2016 Paraaf directie: 
 

Let op: zonder schriftelijke toestemming van AA & C Analyse mag dit rapport, niet anders dan in zijn geheel, gereproduceerd worden. Alleen aan het originele ondertekende exemplaar kunnen 
rechten worden ontleend. Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van AA & C Analyse van toepassing. Op verzoek wordt u één 
exemplaar kosteloos toegezonden. 

 

Analyseverslag Identificatie 
Semi-kwantitatieve analyse van asbest in materialen met polarisatiemicroscopie volgens NEN 5896 laatste versie.  

De analyse is uitgevoerd door het geaccrediteerde laboratorium L-568 
 

Naam opdrachtgever Adres en woonplaats AA & C Nederland b.v. Goudsestraatweg 11-13 Oudewater 

Referentie opdrachtgever 16-8665.A3 

Dossier AA & C Analyse 16.0481  

Datum monsterneming 8-9-2016 

Datum ontvangst bij AA & C Analyse 9-9-2016 

Datum analyse 9-9-2016 

Adres monsterneming Middenweg 174 te Den Helder 

Omschrijving gebouw/object 
 

Monsterneming door Opdrachtgever 

Strategie bepaald door Opdrachtgever 
 

Gegevens bemonstering Aantal monsters: 3   Analysegegevens 

M.nr. Locatie, ruimte, omschrijving Materiaalsoort (toepassing)  Monsternummer Schatting asbest in gew.% (m/m) Hechtgebonden 
    AA & C Analyse CHR AMO CRO ANT TRE ACT  

ML38 Begane grond, betonwand, 
noordgevel 

Bitumen, lijmen, kit 
(afdichtkit)  ML38 -- -- -- -- -- -- Nvt 

ML39 1e Verdieping, betonwand, 
zuidgevel 

Bitumen, lijmen, kit 
(afdichtkit)  ML39 -- -- -- -- -- -- Nvt 

ML40 1e Verdieping, betonwand, 
zuidgevel 

Bitumen, lijmen, kit 
(afdichtkit)  ML40 -- -- -- -- -- -- Nvt 

 
M.nr. = Monsternummer opdrachtgever  Verklaring analyseresultaat: 

Algemeen bij monsterneming geldt: 
• Bij monsterneming door de opdrachtgever kan geen uitspraak worden gedaan over de 

herkomst van het aangeboden monster. 
• De analyseresultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden en/of genomen 

monster. 
• Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportagegrens < 0,1% aangenomen te worden. 

 • CHR = Chrysotiel (witte asbest) 
• AMO = Amosiet (bruine asbest) 
• CRO = Crocidoliet (blauwe asbest) 
• ANT = Anthofyliet (gele asbest) 
• TRE = Tremoliet (grijze asbest) 
• ACT = Actinoliet (groene asbest) 

• ‐ ‐ = asbest niet aantoonbaar 
• pos = asbest aanwezig, maar niet in % uit te drukken 
• Aangetroffen asbest ingedeeld in klassen: 
<0,1 / 0,1 ‐ 2 / 2 ‐ 5 / 5 ‐ 10 / 10 ‐ 15 / 15 ‐ 30 / 30 ‐ 60 / >60 

 
* De resultaten van deze analyses zijn niet geschikt voor het toepassingsgebied zoals beschreven in de NEN 2991. In het geval van een risicobeoordeling conform NEN 2991 dienen de monsters op tape te worden geanalyseerd met 
SEM. 
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SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 29 augustus 2016 om 14h17 (631936)

AA&C Nederland bv SCA-code: 07-D070125.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070125.01-
16.8665.A3]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres Middenweg 174 te Den Helder, Den Helder
Projectcode 16.8665.A3
Projectnaam Middenweg 174 te Den Helder
Broncode Bron 01
Bronnaam Beglazingskit

Feiten
Productspecificatie Kit
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 2,5 m¹
Percentage Chrysotiel 0.1 - 2 %
Percentage Amfibool 2 - 5 %
Analysecertificaatnummer 16.0456

Situatie
Bevestiging Gekit
Binnen / buiten Buiten
Beschadiging Zwaar
Verweerdheid Zwaar

Verwijdering
Handeling Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2
Gebruikte versie classificatiemodel TNO 2.1 15042016 (ingangsdatum 15-04-2016)

Werkplanelementen

Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het SC 530 gecertificeerde bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen
bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform de SC 530,  te worden
opgenomen. Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden
uitgevoerd.

(631936)



SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 29 augustus 2016 om 14h17 (631948)

AA&C Nederland bv SCA-code: 07-D070125.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070125.01-
16.8665.A3]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres Middenweg 174 te Den Helder, Den Helder
Projectcode 16.8665.A3
Projectnaam Middenweg 174 te Den Helder
Broncode Bron 02
Bronnaam Sandwichpaneel (als buitenwand)

Feiten
Productspecificatie Asbestcement wand- en gevelplaat
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 102 m²
Percentage Chrysotiel 5 - 10 %
Analysecertificaatnummer 04.1698

Situatie
Bevestiging Geklemd
Binnen / buiten Buiten
Beschadiging Licht
Verweerdheid Licht

Verwijdering
Handeling Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2
Gebruikte versie classificatiemodel TNO 2.1 15042016 (ingangsdatum 15-04-2016)

Werkplanelementen

Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het SC 530 gecertificeerde bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen
bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform de SC 530,  te worden
opgenomen. Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden
uitgevoerd.

(631948)



Versie 2008.00                                                                                                                                                        Bijlage 

Procescertificaat asbestinventarisatie 
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Asbestonderzoek vm. postkantoor
Middenweg 174 te Den Helder

Soort onderzoek:

Type A (Basisinventarisatie, gebouw in gebruik)

Type B (Aanvulling op type A, voorafgaand aan sloop)

Type 0 (Beperkte inventarisatie voorafgaand aan risicobeoordeling conf. NEN 2991)

Opdrachtgever

Naam : Gemeente Den Helder

Contactpersoon : Dhr. H.M. Sandkuijl

Correspondentieadres : Postbus 36

Postcode en woonplaats : 1780 AA DEN HELDER

Bezoekadres : Drs. F. Bijlweg 20

Telefoon : 0223 - 67 82 41

Telefax : 0223 - 67 12 01

AA & C Nederland b.v.

Regio Noord

Telefoon : 0515 – 46 07 75

Telefax : 0515 – 56 85 00

Bezoekadres : Smidsstraat 5

Postcode/plaats : 8601 WB SNEEK

Paraaf autorisatie :

Datum : 16-5-2011

Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, overeenkomsten, uitgevoerde werkzaamheden en documenten zijn de algemene voorwaarden van

AA & C Nederland b.v. van toepassing. Op verzoek wordt u één exemplaar toegezonden.
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Foto voorgevel vm. postkantoor Middenweg 174 te Den Helder.

Asbest aanwezig : Ja

Risicovolle situaties waargenomen : Nee

Luchtmonsters genomen : Nee

Stofonderzoek uitgevoerd : Nee

Procescertificaat nummer : AO-063/1

Datum onderzoek : 9 mei 2011

Onderzoek uitgevoerd door : Dhr. A. Wouwenaar en T. Tatipata

Rapportage door : Dhr. T. Tatipata

Rapportcontrole door : Dhr. A. Wouwenaar
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1. Algemeen

1.1 Inleiding

In het voormalig postkantoor gelegen aan de Middenweg 174 te Den Helder is door AA & C Nederland b.v.

regio Noord diverse onderzoeken uitgevoerd naar de aanwezigheid van asbesthoudende materialen. De

resultaten van deze onderzoeken staan beschreven in het rapport met dossiernummer 04.823.A. d.d. 8-12-

2004 en een aanvullend rapport met dossiernummer 05.947.A d.d. 25-4-2005. Doelstelling van het

onderzoek was het verkrijgen van inzicht in de aanwezigheid van asbest en/of asbesthoudende materialen

in het gebouw. Opdrachtgever is voornemens het gebouw op den duur te slopen. Aangezien vorige

onderzoeken gedateerd zijn, dient ten behoeve van de aanvraag voor omgevingsvergunning en

asbestinventarisatie type A conform SC 540 te worden uitgevoerd.

1.2 Samenvatting resultaten onderzoek

Het onderzoek geeft aan dat er asbesthoudende materialen in het gebouw aanwezig zijn. In de volgende

onderdelen zijn asbesthoudende materialen aangetroffen:

Tabel 1.1 - resultaten onderzoek

Bron Omschrijving (toepassing) Locatie

Mantelbuis Kelder, rijwielberging, boven deur naar hoofdschakel

Plaatmateriaal (okergeel) Entresol, gevel, achter betonnen panelen

Cementgebonden sandwichpaneel 1e Verdieping, bestellerszaal, in kozijn

Vensterbanken Dakopbouw

Remvoeringen 1e Verdieping, liftmachinekamer, in liftmotor
Dakopbouw, liftmachinekamer, in liftmotor

De asbesthoudende materialen zijn hechtgebonden en zijn niet beschadigd.

1.3 Doel van het onderzoek

Het doel van het onderzoek is, middels visueel inspecteren, inzicht te verschaffen in de aanwezigheid en de

omvang van asbesthoudende materialen in de onder “omvang en omschrijving opdracht” genoemde

onderdelen. Eventueel wordt dit ondersteund met materiaalonderzoek. Het rapport kan als basis dienen

voor een later te maken plan van aanpak.

1.4 Omvang en omschrijving opdracht

Ten behoeve van het onderzoek zijn de volgende bouw- en constructiedelen op 9 mei 2011 onderzocht:

- Kelder;

- Begane grond;

- Verdiepingen;

- Dak en gevels;

- Inclusief installaties.

De mondelinge opdracht is op 29 april 2011 verstrekt.
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De volgende werkmethode is toegepast:

Voorbereiding

Historisch onderzoek, bestaande uit een vooronderzoek op basis van door opdrachtgever beschikbaar te

stellen en aan te leveren relevante stukken en archieven, zoals bouwtekeningen, archieven van

verbouwingen en renovaties. Beschrijvingen van calamiteiten of incidenten, eerder uitgevoerde

(deel)saneringen (deskresearch). Daarnaast bestaat het historisch onderzoek uit de mogelijkheid tot

interviewen van werknemers voor zover dit relevant is voor het onderzoek. Bij het geheel ontbreken van

deze informatie kan er geen historisch onderzoek worden uitgevoerd. Tevens is er een inventarisatieplan

opgesteld.

Survey en monsterneming

Het door middel van een survey opsporen van de asbestverdachte bouwkundige en installatietechnische

onderdelen. Deze survey geschiedt aan de hand van een checklist toegespitst op het te inventariseren

bouwwerk of object. Hierbij worden de te onderzoeken materialen in hoofdgroepen ingedeeld, afhankelijk

van het resultaat van het historisch onderzoek. Indien er geen informatie uit het historisch onderzoek

beschikbaar komt wordt het object schematisch beschreven en vastgelegd.

Vervolgens vindt de eventuele monsterneming plaats. Conform de SC 540 artikel 6.7 wordt van elk type

asbestverdacht materiaal per onderzoekslocatie tenminste één representatief monster genomen.

Van materialen waarin het asbest niet homogeen aanwezig is zoals bijvoorbeeld vinyl vloerbedekkingen,

Internitplaat, beglazingskit worden meerdere monsters op selectief verschillende toepassingslocaties

genomen.

Asbestidentificaties

Indien voor het onderzoek materiaal/stofkleefmonsters zijn genomen worden de genomen monsters in een

geaccrediteerd laboratorium voor asbestidentificatie geanalyseerd.

Kwantificeren en registreren

Eventueel aanwezige bouwkundige en installatietechnische asbestbronnen worden door middel van een

inventarisatie gekwantificeerd.

Het uitwerken van de rapportage

Ten behoeve van het rapport worden indien van toepassing de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- Resultaten van het historisch onderzoek;

- Tabel met een kwalitatief overzicht van alle genomen monsters en de aangetroffen asbesthoudende

materialen (type product, soort(en) asbest en gehalte, toepassing) zoals aangeleverd door het

geaccrediteerde laboratorium;

- Tabel met een opsomming van de vermoedelijke niet direct waarneembare aanwezigheid van asbest,

asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal, of asbestbesmette constructiedelen in het

bouwwerk of object, waarop in tweede instantie een aanvullende inventarisatie (type B) uitgevoerd zal

moeten worden;

- Tabel met een compleet kwantitatief overzicht van alle aangetroffen asbesthoudende materialen, exacte

vindplaatsen, de bereikbaarheid van die plaatsen, de wijze van bevestiging van asbesthoudende

materialen en indeling van de risicoklasse-indeling;
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- Aangeven van bemonsteringslocaties, de eventuele asbestbronnen en plaatsen die niet geïnventariseerd

zijn op de digitale plattegronden;

- Vervaardigen van fotobladen;

- Het vervaardigen van de risicoklasse-indeling inzake de te nemen arbeidbeschermende maatregelen

conform Staatsblad 2006 – 348;

- Het maken van een conclusie en aanbevelingen;

- Reproductie, foto’s en kleurenkopie;

- Kwaliteitscontrole en autorisatie;

- Rapportage als PDF bestand.

1.5 Beperkingen van het onderzoek

Algemene beperkingen

- Het asbestonderzoek is gebaseerd op een grote mate van kennis en ervaring binnen de organisatie van

AA & C Nederland b.v. Desondanks kan niet volledig worden uitgesloten, dat bij

verbouwingswerkzaamheden of eventuele sloop van het visueel geïnspecteerde gebouw of installatie

asbesthoudende elementen worden aangetroffen die niet als zodanig zijn gedetecteerd. Dit hangt onder

meer samen met het veelal ontbreken van adequate besteksgegevens, historische onderhoudsgegevens

en/of niet visueel te detecteren elementen;

- AA & C Nederland b.v. verplicht zich de overeengekomen werkzaamheden met de nodige zorg en

vakmanschap uit te voeren. Het te bereiken resultaat is niet uitsluitend afhankelijk van de inspanning

van AA & C Nederland b.v., maar ook van factoren die buiten de invloedssfeer van AA & C Nederland

b.v. liggen. Ofschoon de werkzaamheden door AA & C Nederland b.v. naar beste inzicht en vermogen en

overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap worden uitgevoerd, kan AA & C Nederland b.v.

derhalve geen garanties geven met betrekking tot de resultaten. AA & C Nederland b.v. neemt derhalve

door het aangaan van enige overeenkomst een inspanningsverplichting op zich, en in geen geval een

resultaatsverplichting. Om te komen tot deze verplichting zal de opdrachtgever alle medewerking

verlenen bij het beschikbaar stellen van historische gegevens en stukken;

- Er kan geen uitspraak worden gedaan over eventuele asbestverdachte materialen achter/onder/boven

aangetroffen asbestbronnen.

Projectspecifieke beperkingen en uitsluitingen

Het asbestonderzoek is een momentopname. AA & C Nederland b.v. is niet verantwoordelijk en/of

aansprakelijk voor verschillen en afwijkingen in aangetroffen hoeveelheden ten opzichte van de opgestelde

rapportage.

1.6 Vermoedelijk niet direct waarneembaar asbest

Ondanks het uitgevoerde asbestonderzoek kan niet altijd met volledige zekerheid worden vastgesteld of

alle aanwezige asbestbronnen zijn gedetecteerd. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat

asbestbronnen op diverse plaatsen kunnen zijn weggewerkt. Voorbeelden van deze plaatsen zijn

bijvoorbeeld achter koven, in schachten, achter nieuw aangebrachte plaatmaterialen, onder vloeren, onder

vloerafwerkingen en dergelijke. Deze bronnen worden in de norm SC 540 benoemd als “Vermoedelijk niet

direct waarneembaar asbest”.

Er zijn geen locaties vastgesteld waar vermoedelijk niet direct waarneembaar asbest aanwezig is.
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1.7 Informatie omgevingsvergunning

Het asbestinventarisatie rapport type A zal kunnen dienen als basis voor de aanvraag van een

omgevingsvergunning.

1.8 Conclusie en aanbevelingen

- Voorafgaand van loop adviseren wij eerst de aangetroffen asbestbronnen door een deskundig bedrijf

te laten verwijderen. Aansluitend dienen de gesaneerde gebieden door een geaccrediteerd

laboratorium en inspectie instelling te worden vrijgegeven;

- Wij adviseren indien tijdens de werkzaamheden asbestverdachte materialen worden aangetroffen,

direct contact op te nemen met ons bureau.
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2. Onderzoeksmethodiek

2.1 Algemeen

Voorafgaand aan het onderzoek is een asbestinventarisatieplan opgesteld. Dit plan heeft als basis gediend

voor de werkwijze bij het uitvoeren van het asbestonderzoek. In het plan staat vermeld waar, wanneer, hoe,

door wie en onder welke omstandigheden/randvoorwaarden een asbestinventarisatie wordt gedaan en uit

welke onderdelen die bestaat.

2.2 Schematische beschrijving en vastlegging van het gebouw

Bouwjaar Onbekend

Aantal bouwlagen 3

Kruipruimte aanwezig Nee

Gevels Beton

Wanden Metselwerk, beton, hout

Spouwmuur Nee

Vloeren Beton

Plafonds Beton

Brandwerende constructies Nee

Dakconstructies Plat dak met bitumen dakbedekking

Installaties/apparatuur luchtbehandeling, liftinstallaties en verwarming

Inventaris/inrichting aanwezig Nee

Verbouwingen Ja, omstreeks 1996

Asbestsanering uitgevoerd Ja, mei en juni 2005

Asbestcalamiteiten Nee

Besmettingen aanwezig Nee

2.3 Historisch onderzoek

Het historisch onderzoek is opgebouwd uit twee onderdelen, namelijk een interview gedeelte en het

bestuderen van beschikbaar gestelde tekeningen en bestekken.

Resultaten interview

- Tijdens het onderzoek heeft een interview plaats gevonden met de opdrachtgever. Uit het gesprek

bleek dat er asbest is verwijderd. Namelijk pakkingmateriaal, plaatmateriaal (plint), plaatmateriaal

(wit), stof/restanten en vensterbanken in diverse ruimten van het gebouw.

Resultaten tekeningen en bestekkenstudie

Voor het uitvoeren van de studie zijn de volgende stukken door de opdrachtgever beschikbaar gesteld:

- Plattegrond van de kelderverdieping;

- Plattegrond begane grond;

- Plattegrond van de entresol en 1
e

verdieping;

- Doorsneden en westgevels;

- Bestektek. revisie doorsneden en nieuwe toestand met tekeningnr.03437216 blad 4R;

- Bestektek. Revisie nieuwe toestand gevels (noord & oost) met tekeningnr.03437220 blad 3R;

- Bestektek. Revisie nieuwe toestand plattegrond entresol en 1
e

verdieping met tekeningnr. 03437219

blad 2R;

- Asbestinventarisatie conform BRL 5052 04.823.A d.d. 8-12-2004;

- Asbestinventarisatie conform BRL 5052 05.947.A d.d. 25-4-2005.
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Hieruit is geen aanvullende informatie naar voren gekomen.

2.4 Survey

Als eerste stap heeft er een toetsing van de uit het historisch onderzoek verkregen informatie plaats

gevonden. Aansluitend is gestart met de survey, waarbij systematisch het gebouw is onderzocht op direct

waarneembare asbesthoudende producten. Hierbij is indien nodig alleen gebruik gemaakt van

handgereedschap voor licht destructief onderzoek.

Concreet betekent dit dat er bijvoorbeeld geen insnijdingen in dakbedekkingen zijn gemaakt. Ook zijn

funderingen, wanden, vloeren en constructiedelen niet gesloopt in het kader van het uitgevoerde

onderzoek. Als gevolg hiervan kan geen uitspraak worden gedaan over de aanwezigheid van

asbesthoudende materialen in ruimtes, die niet zichtbaar zijn. Denk hierbij aan holle muren, verborgen

ruimtes, etc.

2.5 Monsterneming en asbestidentificatie

Verdachte materialen zijn bemonsterd en geanalyseerd in een geaccrediteerd laboratorium voor

asbestidentificatie.

2.6 Inventarisatie

Vervolgens zijn van de asbesthoudende materialen door middel van een inventarisatie de hoeveelheden

bepaald, zijn de constructieve gegevens verzameld en is de risicoklasse indeling vastgesteld.
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3. Overzicht genomen monsters

De verdachte elementen zijn bemonsterd en door middel van laboratoriumonderzoek met behulp van

lichtmicroscopie op de aanwezigheid van asbest onderzocht. Indien een zelfde toepassing op een andere

locatie is aangetroffen wordt deze gecodeerd met “Als ML“.

In totaal zijn er negen materiaalmonsters en vier stofmonsters genomen. In tabel 3.1 en 3.2 staan de

genomen monsters weergegeven.

Tabel 3.1 – overzicht genomen monsters behorende bij het rapport met dossiernummer 04.823.A.d.d. 8-12-2004

Brontype Monster Omschrijving

(toepassing)

Locatie Analyseresultaat

-- ML 1* Pakkingmateriaal Kelder, leiding, tussen flenzen 30-60% Chrysotiel

01 ML 2 Mantelbuis Kelder, rijwielberging, boven deur naar

hoofdschakelruimte

10-15% Chrysotiel/ 0,1-2%

Crocidoliet

-- ML 3 Leidingisolatie Kelder, hoofdschakelruimte, om leiding NA

-- ML 4*

Als ML 4*

Als ML 4*

Als ML 4*

Plaatmateriaal (plint) B.g., trappenhuis, tegen muur, langs vloer

Kelder, zie tekening

Entresol, zie tekening

1e Verdieping, zie tekening

15-30% Chrysotiel

Idem

Idem

Idem

-- ML 5 Plaatmateriaal B.g., toilet, dorpel NA

02 ML 6 Plaatmateriaal (okergeel) Entresol, gevel, achter betonnen panelen 2-5% Chrysotiel

-- ML 7* Plaatmateriaal (wit) Entresol, luik in plafond, tegen luik 15-30% Amosiet/2-5%

Chrysotiel

-- SL 8*

SL 9*

SL 10*

SL 11*

Stof Entresol, wachtkamer, boven plafond, nabij luik

Entresol, wachtkamer, boven plafond, op

stucgaas

Entresol, wachtkamer, boven plafond, op houten

balk

Entresol, wachtkamer, boven plafond, in

kabelgoot

Positief Amosiet/Chrysotiel

Idem

Idem

Idem

03 ML 12 Cementgebonden

sandwichpaneel

1e Verdieping, bestellerszaal, in kozijn 5-10% Chrysotiel

04 V1*

V2*

V3*

V4*

Als ML 4

Vensterbanken B.g., diverse ruimten, zie tekening

Entresol, diverse ruimten, zie tekening

1e Verdieping, diverse ruimten, zie tekening

Tussenverdieping, cv ruimte, zie tekening

Dakopbouw, zie tekening

Visuele waarneming

Visuele waarneming

Visuele waarneming

Visuele waarneming

15-30% Chrysotiel

05 V6

V7

Remvoeringen 1e Verdieping, liftmachinekamer, in liftmotor

Dakopbouw, liftmachinekamer, in liftmotor

Visuele waarneming

Visuele waarneming
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Tabel 3.2 – overzicht genomen monsters behorende bij het rapport met dossiernummer 05.947.A. d.d. 25-4-2005

Brontype Monster Omschrijving

(toepassing)

Locatie Analyseresultaat

06 Als ML 4 Plaatmateriaal (zwart) B.g., gang, ter plaatse van brandhaspel 15-30% Chrysotiel

07 Als ML 4 Plaatmateriaal (plint) B.g., bestellerruimte, tegen muur, langs vloer 15-30% Chrysotiel

* Asbesthoudende materialen welke reeds zijn verwijderd

ML Materiaalmonster, analyse door middel van lichtmicroscopie

SL Stofmonster, analyse door middel van lichtmicroscopie

V Visuele waarneming

NA Asbest niet aantoonbaar
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4. Overzicht asbestbronnen

Bron
type

Monster-
nummer

Omschrijving
(toepassing)

Locatie Foto Afmeting en hoeveelheid Bevestiging Analyseresultaat Hecht
gebonden

Bereikbaar-
heid

Risicoklasse
Indeling

Opmerkingen

01 ML 2 Mantelbuis Kelder, rijwielberging, boven deur naar hoofdschakelruimte 1 5 x 0,20 m¹, Ø 0,15 m¹ Geklemd 10-15% C/0,1-2% Cr Ja G 2 Binnensanering containment

02 ML 6 Plaatmateriaal (okergeel) Entresol, gevel, achter betonnen panelen 2 en 3 +/- 300,00 m¹ Geschroefd 2-5% C Ja H 2 Binnensanering containment

03 ML 12 Cementgebonden sandwichpaneel 1e Verdieping, bestellerszaal, in kozijn 4 en 5 68 x 1,50 m² Geklemd 5-10% C Ja H 2 Buitensanering

04 Als ML 4 Vensterbanken Dakopbouw, zie tekening - L = 8,00 m¹, B = 0,20 m¹ Geklemd 15-30% C Ja G 2 Binnensanering containment

05 --

--

Remvoeringen 1e Verdieping, liftmachinekamer, in liftmotor

Dakopbouw, liftmachinekamer, in liftmotor

6 en 7

8

2 Stuks

4 Stuks

Geklemd

Geklemd

Visuele waarneming

Visuele waarneming

Ja

Ja

G

G

1

1

Binnensanering

Binnensanering

06 Als ML 4 Plaatmateriaal (zwart) B.g., gang, ter plaatse van brandhaspel 9 +/- 24,00 L= 0,15 m¹ Gelijmd 15-30% C Ja G 2 Binnensanering containment

07 Als ML 4 Plaatmateriaal (plint) B.g., bestellerruimte, tegen muur, langs vloer 10 +/- 24,00 L= 0,05 m¹ Geschroefd 15-30% C Ja G 2 Binnensanering containment

Legenda

Analyseresultaat Risicoklasse indeling en bijhorende opleiding/kwaliteitseis Bereikbaarheid

A Amosiet (bruine asbest) ML Materiaalmonster 1 Opleiding asbestinstructie voor risicoklasse 1 werkzaamheden G Goed, bereikbaar zonder hulpmiddelen en eenvoudig te verwijderen

Ac Actinoliet (groene asbest) * Conform Handboek Intechnium 2 Sanering door SC 530 gecertificeerd bedrijf S Slecht, alleen met sloop en/of demontage werkzaamheden te verwijderen

An Anthofyliet (gele asbest) 3 Sanering door SC 530 gecertificeerd bedrijf H Op hoogte, >2,40m, klimmaterialen inclusief valbeveiliging

C Chrysotiel (witte asbest)

Cr Crocidoliet (blauwe asbest)

T Tremoliet (grijze- asbest)
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5. Nadere beschrijving asbestbronnen

Advies brontype 01, Mantelbuis

In de rijwielberging van de kelder is een mantelbuis boven de deur naar de hoofdschakelruimte

waargenomen. Hiervan is een materiaalmonster (ML 2) genomen en ter analyse op de aanwezigheid

van asbest aangeboden aan een daarvoor geaccrediteerd laboratorium. Uit analyse is gebleken dat het

materiaalmonster 10-15% Chrysotiel (wit asbest) en 0,1-2% Crocidoliet (blauw asbest) bevat. Voor

details zie tekening.

- Wij adviseren voorafgaand aan sloop en/of renovatie/verbouwing deze bron te laten verwijderen door

een daarvoor gecertificeerd bedrijf en vrij te laten geven door een daarvoor geaccrediteerd

laboratorium.

Advies brontype 02, Plaatmateriaal (okergeel)

In de entresol, boven het plafond, is plaatmateriaal t.p.v. de betonnen panelen aangetroffen. Hiervan is

een materiaalmonster (ML 6) genomen en ter analyse op de aanwezigheid van asbest aangeboden aan

een daarvoor geaccrediteerd laboratorium. Uit analyse is gebleken dat het materiaalmonster 2-5%

Chrysotiel (wit asbest) bevat.

- Wij adviseren voorafgaand aan sloop en/of renovatie/verbouwing deze bron te laten verwijderen door

een daarvoor gecertificeerd bedrijf en vrij te laten geven door een daarvoor geaccrediteerd

laboratorium.

Advies brontype 03, Cementgebonden sandwichpaneel

Op de 1
e

verdieping zijn in de gevel van de bestellerzaal sandwichpanelen in het raamkozijn

waargenomen. Hiervan is een materiaalmonster (ML 12) genomen en ter analyse op de aanwezigheid

van asbest aangeboden aan een daarvoor geaccrediteerd laboratorium. Uit analyse is gebleken dat het

materiaalmonster 5-10% Chrysotiel (wit asbest) bevat. Voor details zie tekening.

- Wij adviseren voorafgaand aan sloop en/of renovatie/verbouwing deze bron te laten verwijderen door

een daarvoor gecertificeerd bedrijf en vrij te laten geven door een daarvoor geaccrediteerd

laboratorium.

Advies brontype 04, Plaatmateriaal (vensterbank)

In de dakopbouw is plaatmateriaal als vensterbanken aangetroffen. Uit eerdere analyse (zie certificaat

04.1698 d.d. 7-12-2004) is gebleken dat het plaatmateriaal 15-30% Chrysotiel (wit asbest) bevat.

- Wij adviseren voorafgaand aan sloop en/of renovatie/verbouwing deze bron te laten verwijderen door

een daarvoor gecertificeerd bedrijf en vrij te laten geven door een daarvoor geaccrediteerd

laboratorium.

Advies brontype 05, Remvoeringen

Op de 1
e

verdieping is in de liftmachinekamer remvoeringen in de liftmotoren waargenomen die

mogelijk asbest bevatten. Hiervan is geen materiaalmonster genomen. Tevens is hetzelfde materiaal in

de liftmachinekamer van de dakopbouw tussen de liftmotor aangetroffen.

- Wij adviseren voorafgaand aan sloop en/of renovatie/verbouwing deze bron te laten verwijderen door

een daarvoor gecertificeerd bedrijf en vrij te laten geven door een daarvoor geaccrediteerd

laboratorium.
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Advies brontype 06, Plaatmateriaal (zwart)

Op de begane grond is plaatmateriaal t.p.v. de brandhaspel aangetroffen. Uit eerdere analyse (zie

certificaat 04.1698 d.d. 7-12-2004 in de bijlage) is gebleken dat het plaatmateriaal 15-30% Chrysotiel

(wit asbest) bevat.

- Wij adviseren voorafgaand aan sloop en/of renovatie/verbouwing deze bron te laten verwijderen door

een daarvoor gecertificeerd bedrijf en vrij te laten geven door een daarvoor geaccrediteerd

laboratorium.

Advies brontype 07, Plaatmateriaal (plint)

Op de begane grond is langs de vloer van de bestellerruimte plaatmateriaal aangetroffen. Uit eerdere

analyse (zie certificaat 04.1698 d.d. 7-12-2004 in de bijlage) is gebleken dat het plaatmateriaal 15-30%

Chrysotiel (witte asbest) bevat.

- Wij adviseren voorafgaand aan sloop en/of renovatie/verbouwing deze bron te laten verwijderen door

een daarvoor gecertificeerd bedrijf en vrij te laten geven door een daarvoor geaccrediteerd

laboratorium.
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6. Verplichtingen opdrachtgever (overeenkomstig wet- en regelgeving)

Deze verplichte tekst is rechtstreeks overgenomen uit de SC 540 bijlage B pagina 15 en 16.

1. Algemeen

Asbestverwijdering is onderhevig aan een gemeentelijke vergunning. Aan de vergunning ligt een asbestinventarisatie rapport ten

grondslag.

Wie kan een vergunning aanvragen en wordt daarmee de houder van de vergunning?

1. De eigenaar van een bouwwerk;

2. Namens de eigenaar van het bouwwerk: adviesbureau;

3. Gebruiker van een bouwwerk.

Toelichting:

1. De houder van de vergunning blijft voor de gemeente verantwoordelijk en aanspreekpunt voor de rapportage als sanering. Is het

niet volledig en dus niet geschikt voor afgifte omgevingsvergunning, dan spreekt de gemeente de aanvrager van de vergunning aan.

Deze spreekt vervolgens het onderzoeksbureau aan. Dit geldt eveneens voor de asbestverwijdering.

2. Als gewerkt wordt in strijd met de voorschriften, spreekt de gemeente de houder van de vergunning in eerste instantie aan, in

tweede instantie de asbestverwijderaar.

De onder de punten 1 t/m 3 genoemde personen kunnen opdrachtgever zijn voor zowel de asbestinventarisatie, de

asbestverwijdering, als de eindbeoordeling. Hij hoeft niet perse opdrachtgever te zijn voor de eindbeoordeling. Dit kan hij overlaten

aan het verwijderingbedrijf, hetgeen ook logisch is.

De opdrachtgever is degene die:

1. De opdracht tot inventarisatie verleent aan een bedrijf dat in het bezit is van een geldig certificaat voor asbestinventarisatie;

2. De omgevingsvergunning bij de Gemeente aanvraagt, implicerende de melding voor het voornemen tot slopen/ verwijderen;

3. De opdracht tot de eindbeoordeling van de uitgevoerde asbestverwijdering verleent aan een laboratorium c.q. inspectie-instelling

dat/die daarvoor is geaccrediteerd;

4. De opdracht tot de asbestverwijdering verleent aan een asbestverwijderingsbedrijf dat in het bezit is van een geldig certificaat

voor asbestverwijderen;

5. De Gemeente minimaal één week vóór uitvoering op de hoogte stelt van de juiste uitvoeringsdata en tijdstippen;

6. De stortbon en het vrijgavebewijs van het asbestverwijderingsbedrijf ontvangt;

7. De Gemeente uiterlijk binnen twee weken na uitvoering een afschrift stuurt van de resultaten van de eindbeoordeling;

8. De facturen voor de verleende diensten (1 t/m 4) ontvangt en betaalt

De opdrachtgever kan de zaken genoemd onder 1, 2, 3, 5 en 7 delegeren aan bijvoorbeeld het asbestverwijderingsbedrijf, doch blijft

verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de juiste papieren (inventarisatierapport en omgevingsvergunning) op het werk.

2. Asbestverwijderingsbesluit 2005

De verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor de juiste papieren (inventarisatierapport en omgevingsvergunning) op het werk

vindt zijn wettelijke basis in Par. 2, Artikel 3 en 5 en Par. 4, Artikel 10 van het Asbestverwijderingsbesluit 2005.

De door de opdrachtgever in te schakelen bedrijven voor asbestinventarisatie, asbestverwijdering en eindbeoordeling kunnen het

werk alleen verrichten, wanneer zij in het bezit zijn van de wettelijk verplichte certificatie, respectievelijk accreditatie, vermeld in

art. 4.54a, 4.54d en 4.55a van het Arbobesluit / Asbestverwijderingsbesluit 2005.

3. Asbestinventarisatie rapport

Ontleend aan Asbestverwijderingsbesluit 2005 , Stb 704 d.d. 16-12-2005 en Stb 87 d.d. 20-02-2006

Paragraaf 2 –Asbestinventarisatie

Art. 3-1-b:

lid b: degene die geheel of gedeeltelijk doet (laat) afbreken of uit elkaar nemen (= dus de opdrachtgever)…. beschikt over een

asbestinventarisatie rapport.
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Art. 3-2-b:

ook hier wordt weer gesproken over degene die asbest doet (laat) verwijderen (= dus de opdrachtgever)…. beschikt over een

asbestinventarisatie rapport.

Art. 5

Degene die de handelingen van par. 3 doet / laat verrichten (= dus de opdrachtgever), verstrekt vóór dat de handeling wordt verricht,

een afschrift van het inventarisatierapport aan degene die de handeling verricht (= dus het asbestverwijderingsbedrijf).

Conclusie:

Art. 3 en 5 zijn heel duidelijk:

De opdrachtgever beschikt over een inventarisatierapport en geeft een afschrift van dat rapport aan degene die het asbest verwijdert.

Hoe de opdrachtgever aan dat rapport komt, staat niet vermeld. Hij moet er gewoon over beschikken, dus het zelf regelen.

Zie ook art. 4.54a-1 t/m 5 en 4.54d-5 (toevoeging aan Arbo-besluit).

Par. 4 –Bouwwerken

Art. 10:

Het is verboden om een bouwwerk te slopen zonder of in afwijking van de vergunning van B&W. Bij een aanvraag om een

omgevingsvergunning moet een inventarisatierapport worden overlegd (art. 10j). De houder van de omgevingsvergunning moet een

afschrift van die vergunning ter hand stellen aan het bedrijf dat de sloop uitvoert.
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7. Evaluatieformulier onvoorzien asbest

Ten behoeve van de borging en verbetering van het kwaliteitszorgsysteem kunt u uw commentaar en de
onvoorziene asbestbronnen melden middels dit formulier. Zo kan AA&C Nederland b.v. mogelijke
tekortkomingen effectief oplossen. Daarom vragen wij u indien noodzakelijk bijgaand evaluatieformulier in
te vullen en aan ons te retourneren.

1 Asbestinventarisatie type A

Naam onderzoeksbureau AA & C Nederland b.v.

SCA – code certificaat 02-D020030.01

Dossier nummer 11-5937.A3

Vrijgave datum rapport 16-5-2011

2 Asbestinventarisatie type B

Naam onderzoeksbureau

SCA – code certificaat

Dossier nummer

Vrijgave datum rapport

3 Asbestinventarisatie van onvoorzien asbest

Naam onderzoeksbureau

SCA – code certificaat

Dossier nummer

Vrijgave datum rapport

Omschrijving onvoorzien asbest

Omschrijving (toepassing) Plaats Hoeveelheid Opmerkingen

Asbestverwijderingsbedrijf

Bedrijfsnaam

SCA – code

Naam

Handtekening

Verzonden naar 1 2 3

Door (naam)

Datum

Paraaf
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8. Foto’s

Foto 1 – brontype 01, Mantelbuis Foto 2– brontype 02, Plaatmateriaal (okergeel)

Foto 3 – brontype 02, Plaatmateriaal (okergeel) Foto 4 – brontype 03, Cementgebonden sandwichpaneel

Foto 5 – brontype 03, Cementgebonden sandwichpaneel Foto 6 – brontype 04, Remvoering
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Foto 7 – brontype 04, Remvoering Foto 8 – brontype 04, Remvoering

Foto 9 – brontype 05, Plaatmateriaal (zwart) Foto 10 – brontype 06, Plaatmateriaal (plint)



Dossier : 11-5937.A3 – Asbestonderzoek, vm. postkantoor Middenweg 174 te Den Helder pagina 20 van 20
Datum : 16-5-2011, revisie nummer 0

Bijlagen

- Tekeningen

- Analyseverslagen asbestidentificatie

- Vrijgave certificaten

- Bronbladen SMA-rt, risicoklasse indeling

- Procescertificaat asbestinventarisatie





































SMA-rt 2009-APR Risicoclassificatie
Aangemaakt op 16 mei 2011 om 15h30 (5747281)

AA&C Nederland B.V. SCA-code: 02-D020030.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [02-D020030-
11.5937.A3]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie

Projectcode 11.5937.A3

Beschrijving Middenweg 174 te Den Helder

Bronnaam Mantelbuis

Broncode Bron 01

Bronbeschrijving Kelder, rijwielberging, boven deur naar hoofdschakelruimte

Productspecificatie

Situatie A Gebouw/object sanering professioneel

Binnen / buiten Binnen

Materiaal Asbestcement

Product mantelbuis

Hechtgebondenheid Hechtgebonden

Soorten en % asbest Chrysotiel 10-15%/Crocidoliet 0,1-2%

Analysecertificaatnr. 04.1698

Productspecificatie Overige leidingen, buizen en pijpen

Activiteit overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoklassen

Risicoklasse handeling 2

Protocol handeling SC-530, risicoklasse 2

Risicoklasse eindcontrole 2

Protocol eindcontrole NEN 2990

Werkplanelementen

Afscherming werkgebied Containment

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden aangelegd conform SC-530 Bijlage B (Technische Uitvoering)

Persoonlijke bescherming Afhankelijke adembescherming

Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Beschrijving werkmethode algemeen:

De asbestverwijderingswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in overeenstemming met de op het formulier aangegeven specificaties en
omstandigheden. Te allen tijde dient vezelemissie zoveel mogelijk te worden beperkt.
Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een compleet werkplan te worden opgesteld conform de SC-530 Bijlage G (Werkplan).
De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform SC-530 Bijlage B (Technische Uitvoering).

Beschrijving eindcontrole:

Er dient een eindcontrole door een door RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling te worden uitgevoerd volgens NEN 2990, onderdeel visuele
inspectie en onderdeel luchtmetingen.

(5747281)



SMA-rt 2009-APR Risicoclassificatie
Aangemaakt op 16 mei 2011 om 15h32 (22989364)

AA&C Nederland B.V. SCA-code: 02-D020030.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [02-D020030-
11.5937.A3]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie

Projectcode 11.5937.A3

Beschrijving Middenweg 174 te Den Helder

Bronnaam Plaatmateriaal (okergeel)

Broncode Bron 02

Bronbeschrijving Entresol, gevel, achter betonnen panelen

Productspecificatie

Situatie A Gebouw/object sanering professioneel

Binnen / buiten Binnen

Materiaal Asbestcement

Product asbestboard (harde plaat)

Hechtgebondenheid Hechtgebonden

Soorten en % asbest Chrysotiel 2-5%

Analysecertificaatnr. 04.1698

Productspecificatie Overige beplating (harde plaat)

Activiteit overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoklassen

Risicoklasse handeling 2

Protocol handeling SC-530, risicoklasse 2

Risicoklasse eindcontrole 2

Protocol eindcontrole NEN 2990

Werkplanelementen

Afscherming werkgebied Containment

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden aangelegd conform SC-530 Bijlage B (Technische Uitvoering)

Persoonlijke bescherming Afhankelijke adembescherming

Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Beschrijving werkmethode algemeen:

De asbestverwijderingswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in overeenstemming met de op het formulier aangegeven specificaties en
omstandigheden. Te allen tijde dient vezelemissie zoveel mogelijk te worden beperkt.
Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een compleet werkplan te worden opgesteld conform de SC-530 Bijlage G (Werkplan).
De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform SC-530 Bijlage B (Technische Uitvoering).

Beschrijving werkmethode specifiek:

Demonteer op zodanige wijze dat breken wordt voorkomen: geniette/gespijkerde/geschroefde beplating:

verwijder spijkers, nietjes of draai de schroeven los
gelijmde/gekitte beplating: steek en tik de lijmlaag cq kitlaag los
beplating met gekitte glaslatten: snijd de kitranden door en verwijder de glaslatten rondom
geklemde en/of niet vrij toegankelijke beplating: hak de beplating vrij met behulp van handgereedschappen en/of pneumatische gereedschappen

Voer het plaatmateriaal zonder breken af als asbesthoudend afval.

Beschrijving eindcontrole:

Er dient een eindcontrole door een door RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling te worden uitgevoerd volgens NEN 2990, onderdeel visuele
inspectie en onderdeel luchtmetingen.

(22989364)



SMA-rt 2009-APR Risicoclassificatie
Aangemaakt op 16 mei 2011 om 15h35 (5747371)

AA&C Nederland B.V. SCA-code: 02-D020030.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [02-D020030-
11.5937.A3]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie

Projectcode 11.5937.A3

Beschrijving Middenweg 174 te Den Helder

Bronnaam Cementgebonden sandwichpanelen

Broncode Bron 03

Bronbeschrijving 1e Verdieping, bestellerszaal, in kozijn

Productspecificatie

Situatie A Gebouw/object sanering professioneel

Binnen / buiten Buiten

Materiaal Asbestcement

Product sandwichpaneel

Hechtgebondenheid Hechtgebonden

Soorten en % asbest Chrysotiel 5-10%

Analysecertificaatnr. 04.1698

Productspecificatie Sandwichpaneel (als buitenwand)

Activiteit overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoklassen

Risicoklasse handeling 2

Protocol handeling SC-530, risicoklasse 2

Risicoklasse eindcontrole 2

Protocol eindcontrole NEN 2990

Werkplanelementen

Afscherming werkgebied Afbakenen / markeren

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient de lokatie te worden afgebakend, afgeschermd en gemarkeerd conform SC-530 Bijlage B (Technische Uitvoering).

Persoonlijke bescherming Afhankelijke adembescherming

Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Beschrijving werkmethode algemeen:

De asbestverwijderingswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in overeenstemming met de op het formulier aangegeven specificaties en
omstandigheden. Te allen tijde dient vezelemissie zoveel mogelijk te worden beperkt.
Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een compleet werkplan te worden opgesteld conform de SC-530 Bijlage G (Werkplan).
De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform SC-530 Bijlage B (Technische Uitvoering).

Beschrijving werkmethode specifiek:

Voorafgaand aan het slopen dienen de platen aan beide zijden (indien mogelijk) goed nat te worden gespoten.

Demonteer op zodanige wijze dat breken wordt voorkomen: geniette/gespijkerde/geschroefde beplating:

verwijder spijkers, nietjes of draai de schroeven los
gelijmde/gekitte beplating: steek en tik de lijmlaag cq kitlaag los
beplating met gekitte glaslatten: snijd de kitranden door en verwijder de glaslatten rondom
geklemde en/of niet vrij toegankelijke beplating: hak de beplating vrij met behulp van handgereedschappen en/of pneumatische gereedschappen

Voer het plaatmateriaal zonder breken af als asbesthoudend afval

Beschrijving eindcontrole:

Er dient een eindcontrole door een door RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling te worden uitgevoerd volgens NEN 2990, onderdeel visuele
inspectie.

(5747371)



SMA-rt 2009-APR Risicoclassificatie
Aangemaakt op 16 mei 2011 om 15h38 (28737005)

AA&C Nederland B.V. SCA-code: 02-D020030.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [02-D020030-
11.5937.A3]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie

Projectcode 11.5937.A3

Beschrijving Middenweg 174 te Den Helder

Bronnaam Vensterbanken

Broncode Bron 04

Bronbeschrijving Dakopbouw

Productspecificatie

Situatie A Gebouw/object sanering professioneel

Binnen / buiten Binnen

Materiaal Asbestcement

Product vensterbank

Hechtgebondenheid Hechtgebonden

Soorten en % asbest Chrysotiel 15-30%

Analysecertificaatnr. Als ML 04

Productspecificatie Vensterbanken

Activiteit overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoklassen

Risicoklasse handeling 2

Protocol handeling SC-530, risicoklasse 2

Risicoklasse eindcontrole 2

Protocol eindcontrole NEN 2990

Werkplanelementen

Afscherming werkgebied Containment

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden aangelegd conform SC-530 Bijlage B (Technische Uitvoering)

Persoonlijke bescherming Afhankelijke adembescherming

Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Beschrijving werkmethode algemeen:

De asbestverwijderingswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in overeenstemming met de op het formulier aangegeven specificaties en
omstandigheden. Te allen tijde dient vezelemissie zoveel mogelijk te worden beperkt.
Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een compleet werkplan te worden opgesteld conform de SC-530 Bijlage G (Werkplan).
De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform SC-530 Bijlage B (Technische Uitvoering).

Beschrijving werkmethode specifiek:

Demonteer op zodanige wijze dat breken wordt voorkomen: geniette/gespijkerde/geschroefde beplating:

verwijder spijkers, nietjes of draai de schroeven los
gelijmde/gekitte beplating: steek en tik de lijmlaag cq kitlaag los
beplating met gekitte glaslatten: snijd de kitranden door en verwijder de glaslatten rondom
geklemde en/of niet vrij toegankelijke beplating: hak de beplating vrij met behulp van handgereedschappen en/of pneumatische gereedschappen

Voer het plaatmateriaal zonder breken af als asbesthoudend afval

Beschrijving eindcontrole:

Er dient een eindcontrole door een door RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling te worden uitgevoerd volgens NEN 2990, onderdeel visuele
inspectie en onderdeel luchtmetingen.

(28737005)



SMA-rt 2009-APR Risicoclassificatie
Aangemaakt op 16 mei 2011 om 15h41 (5747481)

AA&C Nederland B.V. SCA-code: 02-D020030.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [02-D020030-
11.5937.A3]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie

Projectcode 11.5937.A3

Beschrijving Middenweg 174 te Den Helder

Bronnaam Remvoeringen

Broncode Bron 05

Bronbeschrijving 1e verdieping en dakopbouw, liftmachinekamer, in liftmotor

Productspecificatie

Situatie A Gebouw/object sanering professioneel

Binnen / buiten Binnen

Materiaal Frictiemateriaal

Product remvoering

Hechtgebondenheid n.v.t. / onbekend

Soorten en % asbest Chrysotiel

Analysecertificaatnr. Visuele waarneming

Productspecificatie Remvoeringen, schijfremblokken, koppelingplaten

Activiteit demontage (als geheel verwijderen)

Omstandigheden

Tijdens de sanering worden bronmaatregelen gebruikt: (punt)afzuiging / bevochtigen of gebruik van een glovebag.

Tijdens het onderhoud worden geen trillingen opgewekt en wordt geen gebruik gemaakt van perslucht of andere (reinigings)technieken waarbij stof wordt
opgewerveld.

Het bedrijf heeft aantoonbare ervaring met de betreffende onderhoudswerkzaamheden. Daarnaast hebben de medewerkers een specifieke cursus gevolgd in
relatie tot het omgaan met asbest.

Risicoklassen

Risicoklasse handeling 1

Protocol handeling SC-530, risicoklasse 1

Risicoklasse eindcontrole 1

Protocol eindcontrole NEN 2990 module visuele inspectie

Werkplanelementen

Afscherming werkgebied Afbakenen / markeren

De plaatsen waar asbest wordt verwijderd of onderhoud wordt gepleegd dienen duidelijk te zijn afgebakend en gemarkeerd. De afbakening dient met
waarschuwingsborden en afzettingslinten te geschieden.

Persoonlijke bescherming Halfgelaatsmasker

·          Tijdens de werkzaamheden dient beschermende kleding te worden gedragen geschikt voor het werken met asbest; deze kan bestaan uit een afspoelbare
(vinyl) overall en afwasbaar schoeisel cq veiligheidslaarsen of uit wegwerpoverschoenen en -overall.

·          Tijdens de werkzaamheden dient bij voorkeur een halfgelaatsmasker P3 of P3 disposable masker te worden gedragen.

Beschrijving werkmethode algemeen:

Het verwijderen van asbest gebeurt via demontage.
Aan de verwijderingsbron wordt een effectieve stofafzuiging toegepast.
Het te verwijderen materiaal wordt geïmpregneerd of bevochtigd; indien hiermee een gevaarlijk situatie ontstaat, kan van deze maatregel worden
afgezien. Het materiaal kan ook vooraf (deels) worden ingepakt in plastic.
Het asbest dient zodanig te worden verwijderd dat geen restdelen in het werkgebied kunnen achterblijven.
Indien de vloer bestaat uit ruwe of moeilijk reinigbare oppervlakken dek de vloer met plastic folie af.
Verzamel het asbesthoudende afval zo spoedig mogelijk na verwijdering en verpak het in daarvoor geschikte en luchtdicht afgesloten verpakking
voorzien van een asbestgevarensticker en voer het afval af.
Reinig het gebruikte gereedschap na afloop grondig of verpak het luchtdicht in een stoot- en scheurvaste verpakking voorzien van een
asbestgevarensticker.
Controleer de directe omgeving op aanwezigheid van restanten; indien nodig wordt nogmaals gestofzuigd met een stofzuiger voorzien van HEPA filter
(NEN-EN 1822).

Beschrijving eindcontrole:

Er dient een visuele inspectie te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied en conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie..".

(5747481)



SMA-rt 2009-APR Risicoclassificatie
Aangemaakt op 16 mei 2011 om 15h50 (45981528)

AA&C Nederland B.V. SCA-code: 02-D020030.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [02-D020030-
11.5937.A3]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie

Projectcode 11.5937.A3

Beschrijving Middenweg 174 te Den Helder

Bronnaam Plaatmateriaal (zwart)

Broncode Bron 06

Bronbeschrijving B.g., gang, t.p.v. brandhaspel

Productspecificatie

Situatie A Gebouw/object sanering professioneel

Binnen / buiten Binnen

Materiaal Asbestcement

Product vlakke plaat

Hechtgebondenheid Hechtgebonden

Soorten en % asbest Chrysotiel 15-30%

Analysecertificaatnr. Als ML 04

Productspecificatie Overige vlakke plaat

Activiteit demontage (als geheel verwijderen)

Omstandigheden

Bevestiging Geschroefd

Verwering Niet verweerd (geen zichtbare erosie)

Beschadiging Niet beschadigd (oppervlak intact, geen scheuren en gaten)

Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder breuk of incidentele breuk.

Risicoklassen

Beschrijving  

Risicoklasse handeling 2

Protocol handeling SC-530, risicoklasse 2

Risicoklasse eindcontrole 2

Protocol eindcontrole NEN 2990

Werkplanelementen

Afscherming werkgebied Containment

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden aangelegd conform SC-530 Bijlage B (Technische Uitvoering)

Persoonlijke bescherming Afhankelijke adembescherming

Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Beschrijving werkmethode algemeen:

De asbestverwijderingswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in overeenstemming met de op het formulier aangegeven specificaties en
omstandigheden. Te allen tijde dient vezelemissie zoveel mogelijk te worden beperkt.
Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een compleet werkplan te worden opgesteld conform de SC-530 Bijlage G (Werkplan).
De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform SC-530 Bijlage B (Technische Uitvoering).

Beschrijving werkmethode specifiek:

Demonteer op zodanige wijze dat breken wordt voorkomen: geniette/gespijkerde/geschroefde beplating:

verwijder spijkers, nietjes of draai de schroeven los
gelijmde/gekitte beplating: steek en tik de lijmlaag cq kitlaag los
beplating met gekitte glaslatten: snijd de kitranden door en verwijder de glaslatten rondom
geklemde en/of niet vrij toegankelijke beplating: hak de beplating vrij met behulp van handgereedschappen en/of pneumatische gereedschappen

Voer het plaatmateriaal zonder breken af als asbesthoudend afval

Beschrijving eindcontrole:

Er dient een eindcontrole door een door RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling te worden uitgevoerd volgens NEN 2990, onderdeel visuele
inspectie en onderdeel luchtmetingen.

(45981528)



SMA-rt 2009-APR Risicoclassificatie
Aangemaakt op 16 mei 2011 om 16h00 (17244123)

AA&C Nederland B.V. SCA-code: 02-D020030.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [02-D020030-
11.5937.A3]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie

Projectcode 11.5937.A3

Beschrijving Middenweg 174 te Den Helder

Bronnaam Plaatmateriaal (plinten)

Broncode Bron 07

Bronbeschrijving B.g., bestellersruimte, tegen muur, langs vloer

Productspecificatie

Situatie A Gebouw/object sanering professioneel

Binnen / buiten Binnen

Materiaal Asbestcement

Product vlakke plaat

Hechtgebondenheid Hechtgebonden

Soorten en % asbest Chrysotiel 15-30%

Analysecertificaatnr. Als ML 04

Productspecificatie Plinten

Activiteit overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoklassen

Beschrijving  

Risicoklasse handeling 2

Protocol handeling SC-530, risicoklasse 2

Risicoklasse eindcontrole 2

Protocol eindcontrole NEN 2990

Werkplanelementen

Afscherming werkgebied Containment

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden aangelegd conform SC-530 Bijlage B (Technische Uitvoering)

Persoonlijke bescherming Afhankelijke adembescherming

Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Beschrijving werkmethode algemeen:

De asbestverwijderingswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in overeenstemming met de op het formulier aangegeven specificaties en
omstandigheden. Te allen tijde dient vezelemissie zoveel mogelijk te worden beperkt.
Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een compleet werkplan te worden opgesteld conform de SC-530 Bijlage G (Werkplan).
De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform SC-530 Bijlage B (Technische Uitvoering).

Beschrijving werkmethode specifiek:

Demonteer op zodanige wijze dat breken wordt voorkomen: geniette/gespijkerde/geschroefde beplating:

verwijder spijkers, nietjes of draai de schroeven los
gelijmde/gekitte beplating: steek en tik de lijmlaag cq kitlaag los
beplating met gekitte glaslatten: snijd de kitranden door en verwijder de glaslatten rondom
geklemde en/of niet vrij toegankelijke beplating: hak de beplating vrij met behulp van handgereedschappen en/of pneumatische gereedschappen

Voer het plaatmateriaal zonder breken af als asbesthoudend afval

Beschrijving eindcontrole:

Er dient een eindcontrole door een door RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling te worden uitgevoerd volgens NEN 2990, onderdeel visuele
inspectie en onderdeel luchtmetingen.

(17244123)
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Revisie nummer: 0 Datum: 23-8-2016 Paraaf directie: 
 

Let op: zonder schriftelijke toestemming van AA & C Analyse mag dit rapport, niet anders dan in zijn geheel, gereproduceerd worden. Alleen aan het originele ondertekende exemplaar kunnen 
rechten worden ontleend. Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van AA & C Analyse van toepassing. Op verzoek wordt u één 
exemplaar kosteloos toegezonden. 

 

Analyseverslag Identificatie 
Semi-kwantitatieve analyse van asbest in materialen met polarisatiemicroscopie volgens NEN 5896 laatste versie.  

De analyse is uitgevoerd door het geaccrediteerde laboratorium L-568 
 

Naam opdrachtgever Adres en woonplaats AA & C Nederland b.v. Goudsestraatweg 11-13 Oudewater 

Referentie opdrachtgever 16.8665.A3 

Dossier AA & C Analyse 16.0456  

Datum monsterneming 22-8-2016 

Datum ontvangst bij AA & C Analyse 23-8-2016 

Datum analyse 23-8-2016 

Adres monsterneming Middenweg 174, Den Helder 

Omschrijving gebouw/object 
 

Monsterneming door Opdrachtgever 

Strategie bepaald door Opdrachtgever 
 

Gegevens bemonstering Aantal monsters: 37   Analysegegevens 

M.nr. Locatie, ruimte, omschrijving Materiaalsoort (toepassing)  Monsternummer Schatting asbest in gew.% (m/m) Hechtgebonden 
    AA & C Analyse CHR AMO CRO ANT TRE ACT  

ML01 Zuidgevel, begane grond, kozijn Bitumen, lijmen, kit 
(Beglazingskit)  ML01 -- -- -- 0,1-2% -- -- Ja 

ML02 Zuidgevel, begane grond, kozijn Bitumen, lijmen, kit 
(Beglazingskit)  ML02 -- -- -- -- -- -- Nvt 

ML03 Zuidgevel, begane grond, kozijn Bitumen, lijmen, kit 
(Beglazingskit)  ML03 -- -- -- 0,1-2% -- -- Ja 

ML04 Zuidgevel, begane grond, kozijn Bitumen, lijmen, kit 
(Beglazingskit)  ML04 -- -- -- 2-5% -- -- Ja 

ML05 Zuidgevel, begane grond, 
laagbouw, bovenraam (vast) 

Bitumen, lijmen, kit 
(Beglazingskit)  ML05 0,1-2% -- -- 0,1-2% -- -- Ja 

ML06 Zuidgevel begane grond, 
laagbouw, bovenraam (open) 

Bitumen, lijmen, kit 
(Stopverf)  ML06 -- -- -- -- -- -- Nvt 

ML07 zuidgevel, begane grond, 
laagbouw, groot kozijn 

Bitumen, lijmen, kit 
(Beglazingskit)  ML07 -- -- -- -- -- -- Nvt 

ML08 Zuidgevel, begane grond, 
laagbouw, groot kozijn 

Bitumen, lijmen, kit 
(Beglazingskit)  ML08 -- -- -- -- -- -- Nvt 

ML09 Zuidgevel, begane grond, 
laagbouw, bovenraam (open) 

Bitumen, lijmen, kit 
(Stopverf)  ML09 -- -- -- -- -- -- Nvt 

ML10 Oostgevel, begane grond kozijn Bitumen, lijmen, kit 
(Stopverf)  ML10 -- -- -- -- -- -- Nvt 

ML11 Oostgevel, begane grond, 
bovenraam (open) 

Bitumen, lijmen, kit 
(Stopverf)  ML11 -- -- -- -- -- -- Nvt 

ML12 Oostgevel, begane grond, 
bovenraam (dicht) 

Bitumen, lijmen, kit 
(Beglazingskit)  ML12 -- -- -- 0,1-2% -- -- Ja 

ML13 Oostgevel, begane grond, kozijn 
groot 

Bitumen, lijmen, kit 
(Beglazingskit)  ML13 -- -- -- 0,1-2% -- -- Ja 

ML14 Oostgevel, begane grond, kozijn 
klein (onderzijde) 

Bitumen, lijmen, kit 
(Beglazingskit)  ML14 -- -- -- 0,1-2% -- -- Ja 

ML15 Oostgevel, begane grond, kozijn 
groot 

Bitumen, lijmen, kit 
(Beglazingskit)  ML15 -- -- -- 0,1-2% -- -- Ja 

ML16 Oostgevel, begane grond, kozijn 
groot 

Bitumen, lijmen, kit 
(Beglazingskit)  ML16 -- -- -- -- -- -- Nvt 

ML17 Zuidgevel, 1e verdieping, kozijn 
(buitenzijde) 

Bitumen, lijmen, kit 
(Beglazingskit)  ML17 -- -- -- -- -- -- Nvt 

ML18 Zuidgevel, begane grond, kozijn 
boven 

Bitumen, lijmen, kit 
(Beglazingskit)  ML18 -- -- -- 0,1-2% -- -- Ja 

ML19 Westgevel, laagbouw, op dak, in 
kozijn (onderzijde) 

Bitumen, lijmen, kit 
(Beglazingskit)  ML19 -- -- -- -- -- -- Nvt 

ML20 Westgevel, laagbouw, op dak, in 
kozijn 

Bitumen, lijmen, kit 
(Beglazingskit)  ML20 -- -- -- -- -- -- Nvt 

ML21 Westgevel, laagbouw, op dak, in 
kozijn 

Bitumen, lijmen, kit 
(Westgevel, laagbouw, op dak, 
in kozijn) 

 ML21 -- -- -- -- -- -- Nvt 

ML22 Westgevel, laagbouw, op dak, in 
kozijn (onderzijde) 

Bitumen, lijmen, kit 
(Beglazingskit)  ML22 -- -- -- -- -- -- Nvt 

ML23 Zuidgevel, boven garage, in vast 
kozijn 

Bitumen, lijmen, kit 
(Beglazingskit)  ML23 -- -- -- -- -- -- Nvt 

ML24 Zuidgevel, boven garage, in 
metalen kozijn (openslaand) 

Bitumen, lijmen, kit 
(Beglazingskit)  ML24 -- -- -- -- -- -- Nvt 



 

 

Revisie nummer: 0 Datum: 23-8-2016 Paraaf directie: 
 

Let op: zonder schriftelijke toestemming van AA & C Analyse mag dit rapport, niet anders dan in zijn geheel, gereproduceerd worden. Alleen aan het originele ondertekende exemplaar kunnen 
rechten worden ontleend. Op al onze offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van AA & C Analyse van toepassing. Op verzoek wordt u één 
exemplaar kosteloos toegezonden. 

 

ML25 Zuidgevel, boven garage, in 
metalen kozijn (onder kit) 

Bitumen, lijmen, kit 
(Beglazingskit)  ML25 -- -- -- -- -- -- Nvt 

ML26 Zuidgevel, boven garage, in 
metalen kozijn, zijkant 

Bitumen, lijmen, kit 
(Beglazingskit)  ML26 -- -- -- 0,1-2% -- -- Ja 

ML27 Westgevel, begane grond, groot 
kozijn (binnenzijde) 

Bitumen, lijmen, kit 
(Beglazingskit)  ML27 -- -- -- -- -- -- Nvt 

ML28 Noordgevel, begane grond, in 
metalen sponning 

Bitumen, lijmen, kit 
(Beglazingskit)  ML28 -- -- -- 0,1-2% -- -- Ja 

ML29 Noordgevel, begane grond, in 
metalen kozijn, bovenraam 

Bitumen, lijmen, kit 
(Stopverf)  ML29 -- -- -- -- -- -- Nvt 

ML30 Noordgevel, begane grond, in 
groot kozijn 

Bitumen, lijmen, kit 
(Beglazingskit)  ML30 -- -- -- 0,1-2% -- -- Ja 

ML31 Noordgevel, begane grond, in 
groot kozijn 

Bitumen, lijmen, kit 
(Beglazingskit)  ML31 -- 0,1-2% -- -- -- -- Ja 

ML32 Zuidgevel, 1e verdieping, kozijn 
groot (binnenzijde) 

Bitumen, lijmen, kit 
(Beglazingskit)  ML32 -- -- -- -- -- -- Nvt 

ML33 Zuidgevel, 1e verdieping, 
midden kozijn (binnenzijde) 

Bitumen, lijmen, kit 
(Beglazingskit)  ML33 -- -- -- -- -- -- Nvt 

ML34 Zuidgevel, 1e verdieping, 
openslaand kozijn 

Bitumen, lijmen, kit 
(Beglazingskit)  ML34 -- -- -- -- -- -- Nvt 

ML35 Noordgevel, 1e verdieping, 
boven kozijn (binnenzijde) 

Bitumen, lijmen, kit 
(Beglazingskit)  ML35 -- -- -- -- -- -- Nvt 

ML36 Oostgevel, dakopbouw, kozijn 
overig 

Bitumen, lijmen, kit 
(Beglazingskit)  ML36 -- -- -- -- -- -- Nvt 

ML37 Noordgevel, dakopbouw, kozijn 
onderzijde 

Bitumen, lijmen, kit 
(Beglazingskit)  ML37 -- -- -- -- -- -- Nvt 

 
M.nr. = Monsternummer opdrachtgever  Verklaring analyseresultaat: 

Algemeen bij monsterneming geldt: 
• Bij monsterneming door de opdrachtgever kan geen uitspraak worden gedaan over de 

herkomst van het aangeboden monster. 
• De analyseresultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden en/of genomen 

monster. 
• Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportagegrens < 0,1% aangenomen te worden. 

 • CHR = Chrysotiel (witte asbest) 
• AMO = Amosiet (bruine asbest) 
• CRO = Crocidoliet (blauwe asbest) 
• ANT = Anthofyliet (gele asbest) 
• TRE = Tremoliet (grijze asbest) 
• ACT = Actinoliet (groene asbest) 

• ‐ ‐ = asbest niet aantoonbaar 
• pos = asbest aanwezig, maar niet in % uit te drukken 
• Aangetroffen asbest ingedeeld in klassen: 
<0,1 / 0,1 ‐ 2 / 2 ‐ 5 / 5 ‐ 10 / 10 ‐ 15 / 15 ‐ 30 / 30 ‐ 60 / >60 

 
* De resultaten van deze analyses zijn niet geschikt voor het toepassingsgebied zoals beschreven in de NEN 2991. In het geval van een risicobeoordeling conform NEN 2991 dienen de monsters op tape te worden geanalyseerd met 
SEM. 
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Asbestinventarisatie conform bijlage XIIIa van Art. 
4.27 ARBO-regeling 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Opdrachtgever: Gemeente Den Helder 

Onderzoekslocatie: Middenweg 172-174 1782 BL Den Helder - 
Kantoorgebouw 

Opdrachtnemer: SGS Search Ingenieursbureau B.V. 

(certificaatnr. : 07-D070109a) 

Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA): Marco Valkenborg (04E-280614-140189) 

Technisch eindverantwoordelijke Marco Valkenborg(04E-280614-140189) 

Datum rapportage: 13-06-2017 

Status rapportage: Definitief 

Projectidentificatiecode:  RFI-17-00004853-SI 

 
 

 
 

Reikwijdte onderzoek:  

 Gehele bouwwerk of gehele object 

 Gedeelte van het bouwwerk of gedeelte van het object 

 Het bouwwerk of het object en het gebied rondom het 

bouwwerk of het object 

 Uitsluitend het gebied rondom het bouwwerk of het object 

 

 

Het rapport is geschikt voor volgende doelen: 

 Niet geschikt voor asbestverwijdering, risicobeoordeling 

noodzakelijk 

 Voor het verwijderen van uitsluitend in dit rapport genoemde 

asbesthoudende materialen 

 Voor renovatie zonder de bouwkundige integriteit aan te 

tasten 

 Voor volledige renovatie of totaalsloop 
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Projectgegevens 
Adres onderzoekslocatie:  Middenweg 172-174 te Den Helder 
Projectnummer:  RFI-17-00004853-SI 
Datum onderzoek:  29-05-2017 
  
 
Opdrachtgever 
Opdrachtgever:  Gemeente Den Helder 
Contactpersoon:  J.P. Wokke 
Postadres:  Postbus 36 
Postcode en plaats:  1780 AA DEN HELDER 
Telefoonnummer:  0223-671200 
 
Opdrachtnemer 
Opdrachtnemer: SGS Search Ingenieursbureau B.V. 
Contactpersoon: Drs. Hans J.M. de Jong 
Bezoekadres: Meerstraat 2 
Postcode en plaats: 5473 AA Heeswijk 
Telefoonnummer: 0413 241666 
Faxnummer: 0413 241667 
Website: www.sgssearch.nl 
E-mail: asbest@sgssearch.nl 
 
Certificaatnummer: 07-D070109a 
SCA-code: 07-D070109a.01 
Deskundig Inventariseerder Asbest:  Marco Valkenborg (04E-280614-140189) 
 
Monsterneming en -analyse 
Aantal materiaalmonsters  3, MO-Ton van Dijk-17-00017953-SL;. 
Aantal kleefmonsters  2, TT-Ton van Dijk-17-00017954-SL;.  
 
Colofon rapportage 
Document versie: 1 
 
Datum rapportage: 13-06-2017 * 

Gecontroleerd door: Intern projectverantwoordelijke 
Opgesteld door:  Marco Valkenborg 
 
 
Handtekening technisch 
eindverantwoordelijke: 

  
 
 
 
 
Aan zogenoemde conceptrapporten kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen het definitieve 
asbestinventarisatierapport van ons hoofdkantoor is rechtsgeldig. Vermenigvuldiging of publicatie van dit rapport 
mag alleen in zijn geheel en na schriftelijke goedkeuring van SGS Search Ingenieursbureau B.V. SGS Search 
Ingenieursbureau B.V. is gecertificeerd door Eerland Certification B.V. voor het uitvoeren van asbestinventarisaties 
onder certificaatnummer 07-D070109a. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en werkzaamheden zijn onze 
leveringsvoorwaarden van toepassing, deze zijn gedeponeerd bij Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven. 

                                           
* Indien bij de voorbereiding van het daadwerkelijk verwijderen het inventarisatierapport ouder is dan drie jaar, dan 
dient het inventarisatierapport getoetst te worden op de actualiteit. 

http://www.sgssearch.nl/
mailto:asbest@searchbv.nl
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SAMENVATTING EN CONCLUSIE 

In opdracht van Gemeente Den Helder is een asbestinventarisatie uitgevoerd aan het 

gebouw gelegen aan de Middenweg 172-174 te Den Helder. 

 
Algemene informatie 

Middenweg 172-174 te Den Helder 

Aanleiding onderzoek De aanleiding van het onderzoek is renovatie en verkoop 

Reikwijdte onderzoek Slechts een klein deel van het gebouw is toegankelijk. Zie plattegrond 
voor inspectiegebied.  

Geschiktheid van het rapport Niet alle ruimtes in het gebouw waren toegankelijk waardoor de 
rapportage niet geschikt is voor renovatie en/of sloop. Alleen de 
aangetroffen asbesthoudende toepassingen mogen worden gesaneerd. 
Toepassing 3 is ingekaderd middels 2 kleefmonsters. 

Gebruik gebouw Kantoorgebouw 

Gebouw in gebruik tijdens inspectie Ja 

Aantal onderzochte bouwlagen 4 
Opstallen aanwezig Nee 

Plattegronden aanwezig 
tijdens inspectie 

Ja 

Tekeningen ter beschikking plattegronden etages 

Opmerking Het gebouw is slechts deels toegankelijk voor inspectie. 
Het betreft alleen inpandige ruimtes, de buitenschil is al in een eerder 
stadia onderzocht. 
 
 

 

Installaties 

Bij het asbestonderzoek zijn geen installaties aangetroffen. 

 

Bij het asbestonderzoek is op de volgende locaties een asbesthoudende toepassing 

aangetroffen. Namelijk: 
Toepassing(en) 

Middenweg 172-174 te Den Helder 

Nr. 1 

Toepassing / ruimte Pakkingen / Technische ruimtes 

Verdieping Kelder 
Aantal / eenheid 12 Stuks 

Afmeting totaal 1,44 m 

Analyseresultaat 15 - 30 w/w % CHR 
 
 

Risicoklasse 2 
Conclusie en Aanbevelingen Het asbest in het materiaal is niet-hechtgebonden. Het materiaal is niet 

beschadigd, waardoor de kans op vezelemissie bij normaal gebruik van de 
ruimte gering is. 
Op korte termijn saneren is niet noodzakelijk, geadviseerd wordt het 
materiaal vóór sloop- of renovatiewerkzaamheden te saneren. 

 

Nr. 2 

Toepassing / ruimte Branddeur / Gang 

Verdieping Kelder 
Aantal / eenheid 1 Stuk 

Afmeting totaal 2,00 m² 

Analyseresultaat 10 -15 w/w % CHR 
 
 

Risicoklasse 1 
Conclusie en Aanbevelingen Het materiaal is niet beschadigd en het asbest is hechtgebonden. De kans op 

vezelemissie uit het materiaal bij normaal gebruik van de ruimte is gering. 
Op korte termijn saneren is niet noodzakelijk, geadviseerd wordt het 
materiaal vóór sloop- of renovatiewerkzaamheden te saneren. 
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Nr. 3 

Toepassing / ruimte Beplating / Toiletruimte 

Verdieping Entresol 
Aantal / eenheid 1 Locatie 

Afmeting totaal 0,30 m² 

Analyseresultaat 30 - 60 w/w % AMO 
 
 

Risicoklasse 2A 
Conclusie en Aanbevelingen De kans op vezelemissie bij gebruik van het plafondluik is aanwezig. 

Het wordt geadviseerd om het luik met de beplating op korte termijn te 
saneren en kleefmonstername te verrichten om aan te tonen of er wel/of 
geen asbestverontreiniging in de ruimte aanwezig is.. Het wordt geadviseerd 
om het luik gesloten te houden. Indien de genomen kleefmonsters een 
asbestverontreiniging aantonen dient een aanvullende risicobeoordeling te 
worden uitgevoerd conform de NEN 2991. 
 
Update: er zijn een tweetal kleefmonsters genomen, deze zijn schoon. Zie 
bron 4. 

 

Voor een volledige omschrijving per toepassing, zie paragraaf 2.1.2. 
 

 

 

Er zijn kleefmonsters genomen en deze zijn middels SEM geanalyseerd. Deze bleken na 

analyse geen asbest te bevatten. Zie de volgende toepassingen: 

 
Nr Toepassing Ruimte  Locatie 

Middenweg 172-174 te Den Helder 

4 2 Kleefmonster Toiletruimte op het kozijn en de vloer 
 

 

Voor een volledige omschrijving per toepassing, zie paragraaf 2.1.3. 
 

 

Asbestvermoeden 

Er bestaat een redelijk vermoeden op niet-direct waarneembare aanwezigheid van 

asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal en/of asbestbesmette 

constructieonderdelen. 
 

Ruimte Opmerking 

Middenweg 172-174 te Den Helder 

Bedrijfsruimte 
Het verlaagd plafond in deze ruimtes is aanwezig op ca 
5 meter .Hierdoor is geen inspectie boven het plafond 

mogelijk 

Meerdere ruimtes 
Boven vaste plafondconstructies kan mogelijk 

asbesthoudend materiaal aanwezig zijn. 

Meerdere ruimtes 
Onder vaste vloerbedekking en/of afwerking  kan 

mogelijk asbesthoudend materiaal aanwezig zijn zoals 
bijv lijmlagen 

 

 

 

Conclusie en aanbevelingen van het onderzoek: 

Niet alle ruimtes in het gebouw waren toegankelijk waardoor de rapportage niet geschikt 

is voor renovatie en/of sloop. Alleen de aangetroffen asbesthoudende toepassingen 

mogen worden gesaneerd. 

 

SGS Search Ingenieursbureau B.V. heeft de werkzaamheden met de nodige zorg en 

vakmanschap uitgevoerd, waarbij aan de inspanningsverplichting is voldaan. Het bereikte 

resultaat is echter niet uitsluitend afhankelijk van de inspanning, maar ook van factoren 

die buiten de invloedsfeer van SGS Search Ingenieursbureau B.V. liggen. 

 

SGS Search Ingenieursbureau B.V. heeft, conform de Bijlage XIIIa, behorend bij artikel 

4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling, tijdens het asbestinventarisatie project 

gestreefd naar een zo volledig mogelijke detectie en registratie van aanwezige 

asbesthoudende materialen. Desondanks adviseren wij de te benaderen 
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asbestsaneringsbedrijven een opname van de saneringslocatie te laten doen teneinde 

een indruk te krijgen van de situatie ter plaatse.
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1 INLEIDING 

1.1 Algemeen 

In opdracht van Gemeente Den Helder is een asbestinventarisatie uitgevoerd aan het 

gebouw gelegen aan de Middenweg 172-174 te Den Helder. De asbestinventarisatie is 

uitgevoerd conform de Bijlage XIIIa, behorend bij artikel 4.27 van de 

Arbeidsomstandighedenregeling. Tijdens deze asbestinventarisatie is de veiligheid in acht 

genomen die volgens wettelijke normen en richtlijnen, alsmede het intern 

kwaliteitssysteem van SGS Search Ingenieursbureau B.V. zijn opgelegd aan haar 

medewerkers. Dit kwaliteitssysteem voldoet aan de Bijlage XIIIa, behorend bij artikel 

4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling en NEN-EN-ISO 9001. 

 

Omschrijving inspectie van diverse specifieke onderdelen: 

 
Onderdeel Geïnspecteerd Reden indien niet onderzocht 

Middenweg 172-174 te Den Helder 

Kelder Ja niet van toepassing 
 

 

1.2 Aanleiding en doel van het onderzoek 

De aanleiding van het onderzoek is renovatie en verkoop 

 

Het doel van het onderzoek is Inzichtelijk maken visueel zichtbare asbesthoudende 

toepassingen om sanering/renovatie mogelijk te maken 

 

Tijdens het onderzoek zullen, naast de locatie en de afmetingen van het materiaal, 

tevens het type en de hoedanigheid van het asbest bepaald worden. 

 

Het asbestrisico wordt uitgedrukt met behulp van de factoren die het risiconiveau zouden 

kunnen beïnvloeden. Tevens is een risicogerichte classificatie met betrekking tot de 

asbestsanering conform SMA-rt methodiek uitgevoerd. 

1.3 Historisch onderzoek 

Naar aanleiding van historisch onderzoek, zijn inschattingen gemaakt van locaties waar 

asbesthoudende materialen te verwachten zijn.  
 

Inspanning deskresearch en resultaat:  
 

Middenweg 172-174 te Den Helder 

Inspanningen welke verricht zijn ten 
behoeve van de deskresearch 

Raadplegen eigen database en opdrachtgever. 
 

 

Voor een volledig overzicht van de deskresearch, zie bijlage I. 

1.4 Analysemethodiek 

Materiaalmonsters: 

 

Analyse van asbestverdachte materialen vindt plaats door het RVA-testen laboratorium, 

SGS Search Laboratorium B.V., analyse conform NEN 5896. Hierbij wordt de 

detectiegrens van 0,1% w/w gehanteerd. 
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Kleefmonsters: 

 

De elektronenmicroscopische identificatietechniek voor de analyse van kleefmonsters en 

materiaalmonsters maakt gebruik van een Scanning Elektronen Microscoop, gekoppeld 

aan een micro-analysesysteem voor analyse van asbestverdachte vezels of vezelbundels. 

Identificatie waarmee vezels op kleefmonsters worden geïdentificeerd is conform ISO ISO 

16000-27. 

 

Wanneer de resultaten van alle onderzochte monsters uitsluitend de scores – (geen 

asbest aantoonbaar) en/of +/- (sporen asbest aantoonbaar) aangeven dan wordt de 

bijdrage van de asbesthoudende bron als verwaarloosbaar beschouwd. De locatie is 

schoon. 

 

Bij het aantreffen van één of meer monsters in de categorie + of ++ wordt het aantal 

monsters rondom de “hot spot” uitgebreid tot er geen (-) of sporen (+/-) asbest worden 

aangetroffen. Het gebied met (+) en (++) wordt als asbestverontreinigd gebied 

beschouwd. 

 

Tabel : indeling asbestverontreiniging vanaf oppervlakken in categorieën. 

 
Aantal asbeststructuren / cm2 Categorie Omschrijving 

>  500 ++ 
Oppervlak zeer sterk met asbest 
verontreinigd 

101 – 500 + 
Oppervlak duidelijk met asbest 
verontreinigd 

1 – 100 +/- Sporen asbest aangetroffen 

< 34* - Geen asbest aangetroffen 

AV = vezelstructuur (vezels, vezelbundels en conglomeraten) 

* Uit de analyseresultaten blijkt dat er geen asbest is aangetroffen op de geanalyseerde kleefmonsters. Dit wordt 
weergegeven door het vermelden van < 34 omdat een laboratorium niet mag aangeven dat er een concentratie 
van 0 v/cm² is aangetroffen. Wanneer er geen asbest is aangetroffen, dient altijd een waarde ongelijk aan ‘0’ 
weergegeven te worden. Hierbij is het verplicht om de concentratie behorende bij de bovengrens van het 95% 

betrouwbaarheidsinterval te geven voorafgegaan door het “kleiner”-teken (“<”). In het geval van 0 aangetroffen 
vezels wordt dit “< 34” wat dus betekent dat er geen asbestvezels zijn aangetroffen bij de analyse van het 

kleefmonster. 
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2 ASBESTINVENTARISATIE  

2.1 Onderzoeksresultaten 

De volgende pagina’s geven een presentatie per asbestverdachte toepassing. Per 

aangetroffen asbestverdachte locatie worden de details gespecificeerd. Deze gegevens 

dienen altijd in combinatie met de bijgeleverde plattegronden (bijlage II) gezien te 

worden. De nummering van de vindplaatsen en de nummering van de tekeningen komen 

overeen. De hoeveelheden welke genoemd worden in de rapportage betreffen een 

inschatting van de aangetroffen toepassingen. 

 

2.1.1 Installaties 

 

Bij het asbestonderzoek zijn geen installaties aangetroffen. 

 

2.1.2 Asbestverdachte toepassingen 

 

Bij het asbestonderzoek zijn op de volgende locaties asbestverdachte toepassingen 

aangetroffen, namelijk:  
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Gebouw(nr.): Middenweg 172-174 te Den Helder 

Nummer vindplaats: 1 

Ruimte(s): Technische ruimtes 

Etage(s): Kelder  
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

  

  

 
 

 

  

  

 
 

Details toepassing: 

Omschrijving toepassing: Pakkingen 

Plaats in ruimte(s): Tussen de flenzen 

Situatie: Binnen 

Bereikbaarheid: Matig 

Bevestigingsmethode: Geklemd 

Intact: Intact 

Verweerd: Niet verweerd 

Zonder breuk en/of beschadigingen 

te verwijderen: Nee 

Aantal: 12 Stuks 

Afmetingen: 0,12 m Per stuk 

Aard van materiaal: niet hechtgebonden 
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Analyseresultaten materiaalmonster(s): 
Monster 
code: 

Ruimte Locatie in ruimte Analyseresultaat: 

0210522* 
Technische 

ruimtes 
Tussen de flenzen 15 - 30 w/w % CHR 

 

*De analyseresultaten zijn te vinden in de volgende rapporten in Bijlage III: 
MO-Ton van Dijk-17-00017953-SL 
 

 

Opmerkingen: 

Er zijn meerdere flenzen aanwezig. Veel van de pakkingen zijn niet asbestverdacht.Alleen 

de verdachte pakkingen zijn aangegeven op tekening. Betreft zwarte afsluiters in het 

leidingwerk bij het plafond. Deze zijn op twee locaties aangetroffen .Betreft 1 locatie met 

8 flenzen en een locatie met 4 flenzen. 
 

 

Risicoklasse handeling m.b.t. asbestsanering:  

Klasse:   2 
 

 

Risicoklasse handeling m.b.t. asbestsanering Optioneel:  

Klasse:   1 
 

 

Aanbevolen maatregelen: 

Op korte termijn saneren is niet noodzakelijk, geadviseerd wordt het materiaal vóór 

sloop- of renovatiewerkzaamheden te saneren. 
 

 

Conclusie: 

Het asbest in het materiaal is niet-hechtgebonden. Het materiaal is niet beschadigd, 

waardoor de kans op vezelemissie bij normaal gebruik van de ruimte gering is. 
 

 

Specifieke opmerking t.b.v. veilige verwijdering van het materiaal: 

Geen opmerking 
 

 
 

Af te bakenen gebied of af te bakenen ruimte voor sanering: 

Gebied van ca 4 m2 onder locatie flenzen. 
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Gebouw(nr.): Middenweg 172-174 te Den Helder 

Nummer vindplaats: 2 

Ruimte(s): Gang 

Etage(s): Kelder  
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

  

  

 
 

 

  

  

 
 

Details toepassing: 

Omschrijving toepassing: Branddeur 

Plaats in ruimte(s): In de deur 

Situatie: Binnen 

Bereikbaarheid: Goed 

Bevestigingsmethode: Geklemd in de deur 

Intact: Intact 

Verweerd: Niet verweerd 

Zonder breuk en/of beschadigingen 

te verwijderen: Ja 

Aantal: 1 Stuk 

Afmetingen: 2,00 m² Totaal 

Aard van materiaal: hechtgebonden  
 

 

Analyseresultaten materiaalmonster(s): 
Monster 
code: 

Ruimte Locatie in ruimte Analyseresultaat: 

0210523* Gang In de deur 10 -15 w/w % CHR 
 

*De analyseresultaten zijn te vinden in de volgende rapporten in Bijlage III: 
MO-Ton van Dijk-17-00017953-SL 
 

 

Opmerkingen: 

Het betreft een houten deur met inwendig twee asbesthoudende platen. 
 

 

Risicoklasse handeling m.b.t. asbestsanering:  

Klasse:   1 
 

 

Aanbevolen maatregelen: 

Op korte termijn saneren is niet noodzakelijk, geadviseerd wordt het materiaal vóór 

sloop- of renovatiewerkzaamheden te saneren. 
 

 

Conclusie: 

Het materiaal is niet beschadigd en het asbest is hechtgebonden. De kans op 

vezelemissie uit het materiaal bij normaal gebruik van de ruimte is gering. 
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 viii Projectnummer: RFI-17-00004853-SI 

Opdrachtgever: Gemeente Den Helder 
 

 

Specifieke opmerking t.b.v. veilige verwijdering van het materiaal: 

Geen opmerkingen 
 

 
 

Af te bakenen gebied of af te bakenen ruimte voor sanering: 

Tot ca. 2 meter vanaf de deur 
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 ix Projectnummer: RFI-17-00004853-SI 

Opdrachtgever: Gemeente Den Helder 
 

Gebouw(nr.): Middenweg 172-174 te Den Helder 

Nummer vindplaats: 3 

Ruimte(s): Toiletruimte 

Etage(s): Entresol  
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

  

  

 
 

 

  

  

 
 

Details toepassing: 

Omschrijving toepassing: Beplating 

Plaats in ruimte(s): In het plafond (tegen luik) 

Situatie: Binnen 

Bereikbaarheid: Goed 

Bevestigingsmethode: Gespijkerd 

Intact: Licht beschadigd 

Verweerd: Licht verweerd 

Zonder breuk en/of beschadigingen 

te verwijderen: Ja 

Aantal: 1 Locatie 

Afmetingen: 0,30 m² Totaal 

Aard van materiaal: niet hechtgebonden 
 

 

Analyseresultaten materiaalmonster(s): 
Monster 
code: 

Ruimte Locatie in ruimte Analyseresultaat: 

0210524* Toiletruimte Tegen het plafondluik 30 - 60 w/w % AMO 
 

*De analyseresultaten zijn te vinden in de volgende rapporten in Bijlage III: 
MO-Ton van Dijk-17-00017953-SL 
 

 

Opmerkingen: 

Het betreft een asbesthoudende plaat die tegen het houten toegangsluik in het plafond is 

bevestigd. Betreft een niet hechtgebonden plaat die in de loop der tijd beschadigd is 

geraakt door het openen van het luik. Er zijn visueel geen restanten asbesthoudend 

materiaal aangetroffen. Er zijn twee kleefmonsters genomen om te bepalen of er een 

asbestverontreiniging in de ruimte aanwezig is, zie toepassing 4. De 2 kleefmonsters zijn 

schoon.  

 

 De ruimte boven het plafond welke toegankelijk is via het luik is niet geïnspecteerd. 

Verwijderen van het luik met de beplating kan mogelijk vezelemissie veroorzaken.  
 

 

Risicoklasse handeling m.b.t. asbestsanering:  

Klasse:   2A 
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 x Projectnummer: RFI-17-00004853-SI 

Opdrachtgever: Gemeente Den Helder 
 

 

 

 

Aanbevolen maatregelen: 

Het wordt geadviseerd om het luik met de beplating op korte termijn te saneren en 

kleefmonstername te verrichten om aan te tonen of er wel/of geen asbestverontreiniging 

in de ruimte aanwezig is. Het wordt geadviseerd om het luik gesloten te houden.  

 

Update: de 2 genomen kleefmonsters zijn schoon.  
 

 

Conclusie: 

De kans op vezelemissie bij gebruik van het plafondluik is aanwezig. 
 

 

Specifieke opmerking t.b.v. veilige verwijdering van het materiaal: 

Geen opmerking 
 

 
 

Af te bakenen gebied of af te bakenen ruimte voor sanering: 

Toiletruimte. 
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 xi Projectnummer: RFI-17-00004853-SI 

Opdrachtgever: Gemeente Den Helder 
 

2.1.3 Niet asbesthoudende toepassingen 

 

Bij het asbestonderzoek is een niet asbesthoudende toepassing aangetroffen, namelijk: 
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 xii Projectnummer: RFI-17-00004853-SI 

Opdrachtgever: Gemeente Den Helder 
 

Gebouw(nr.): Middenweg 172-174 te Den Helder 

Nummer vindplaats: 4 

Ruimte(s): Toiletruimte 

Etage(s): Entresol  
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

  

  

 
 

 

  

  

 
 

Details kleefmonster(s): 

Omschrijving toepassing: Kleefmonsters 

Plaats in ruimte(s): op het kozijn en de vloer 
 

 

 

Analyseresultaten kleefmonster(s): 
Monster 
code: 

Ruimte Plaats in ruimte 
Analyse-
resultaat: 

Conclusie 

0210525
*
 Toiletruimte 

Op kozijn onder 
raam 

< 34 v/ cm2 
 Geen asbestvezels aangetroffen 

(kwalificatie - of 0) 

0210526
*
 Toiletruimte Op de vloer < 34 v/ cm2 

 Geen asbestvezels aangetroffen 
(kwalificatie - of 0) 

*De analyseresultaten zijn te vinden in de volgende rapporten in Bijlage III: 
 TT-Ton van Dijk-17-00017954-SL 
 

 

Opmerkingen: 

Betreft twee kleefmonsters die zijn genomen onder een niet hechtgebonden luikbeplating 

om te bepalen of er een asbestverontreiniging in de ruimte aanwezig is. 
 

   

Conclusie: 

Na SEM analyse bleek het kleefmonster geen asbestvezels te bevatten. 

  

* Uit de analyseresultaten blijkt dat er geen asbest is aangetroffen op de geanalyseerde 

kleefmonsters. Dit wordt weergegeven door het vermelden van < 34 omdat een 

laboratorium niet mag aangeven dat er een concentratie van 0 vz/cm² is aangetroffen. 

Wanneer er geen asbest is aangetroffen, dient altijd een waarde ongelijk aan ‘0’ 

weergegeven te worden. Hierbij is het verplicht om de concentratie behorende bij de 

bovengrens van het 95% betrouwbaarheidsinterval te geven voorafgegaan door het 

“kleiner”-teken (“<”). In het geval van 0 aangetroffen vezels wordt dit “< 34” wat dus 

betekent dat er geen asbestvezels zijn aangetroffen bij de analyse van het kleefmonster. 
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Opdrachtgever: Gemeente Den Helder 
 

2.1.4 Conclusie en aanbevelingen van het onderzoek 

 

Niet alle ruimtes in het gebouw waren toegankelijk waardoor de rapportage niet geschikt 

is voor renovatie en/of sloop. Alleen de aangetroffen asbesthoudende toepassingen 

mogen worden gesaneerd. 

 

SGS Search Ingenieursbureau B.V. heeft de werkzaamheden met de nodige zorg en 

vakmanschap uitgevoerd, waarbij aan de inspanningsverplichting is voldaan. Het bereikte 

resultaat is echter niet uitsluitend afhankelijk van de inspanning, maar ook van factoren 

die buiten de invloedsfeer van SGS Search Ingenieursbureau B.V. liggen. 

 

SGS Search Ingenieursbureau B.V. heeft, conform de Bijlage XIIIa, behorend bij artikel 

4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling, tijdens het asbestinventarisatie project 

gestreefd naar een zo volledig mogelijke detectie en registratie van aanwezige 

asbesthoudende materialen. Desondanks adviseren wij de te benaderen 

asbestsaneringsbedrijven een opname van de saneringslocatie te laten doen teneinde 

een indruk te krijgen van de situatie ter plaatse.
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BIJLAGE I Deskresearch 

 
Algemene informatie 

Middenweg 172-174 te Den Helder 

Aanleiding onderzoek De aanleiding van het onderzoek is renovatie en verkoop 

Reikwijdte onderzoek 
Slechts een klein deel van het gebouw is toegankelijk. Zie 
plattegrond voor inspectiegebied. 

Geschiktheid van het rapport 

Niet alle ruimtes in het gebouw waren toegankelijk waardoor de 
rapportage niet geschikt is voor renovatie en/of sloop. Alleen 
de aangetroffen asbesthoudende toepassingen mogen worden 
gesaneerd. Toepassing 3 is ingekaderd middels 2 
kleefmonsters. 

Gebruik gebouw Kantoorgebouw 
Gebouw in gebruik tijdens inspectie Ja 

Aantal onderzochte bouwlagen 4 

Opstallen aanwezig Nee 

Plattegronden aanwezig 
tijdens inspectie 

Ja 

Tekeningen ter beschikking plattegronden etages 

Opmerking 

Het gebouw is slechts deels toegankelijk voor inspectie. 
Het betreft alleen inpandige ruimtes, de buitenschil is al in een 
eerder stadia onderzocht. 
 

 

 

De studie van de tekeningen, vooropname of de deskresearch van het onderzochte 

gebouw heeft de volgende informatie opgeleverd omtrent de aanwezigheid van 

asbestverdachte of asbesthoudende materialen. 

 
Toepassing Bron Bevindingen inspectie Opmerking 

Middenweg 172-174 te Den Helder 

mantelbuizen kelder Deskresearch Niet aangetroffen 

Mantelbuizen zoals 
vermeld in rapportage AA 
& C, dossier:11-5937.A3 
Middenweg 174 te Den 
Helder  Datum :16-5-

2011,revisienummer 0 zijn 
niet meer aangetroffen. 

Cementgebonden 
sandwichpaneel 

Deskresearch Niet aangetroffen 

Cementgebonden 
sandwichpaneel zoals 

vermeld in rapportage AA 
& C, dossier:11-5937.A3 
Middenweg 174 te Den 
Helder  Datum :16-5-

2011,revisienummer 0 valt 
buiten het inspectie gebied 

Remvoeringen 
(liftmachinekamers) 

Deskresearch Niet aangetroffen 

Remvoeringen 
(liftmachinekamers) zoals 
vermeld in rapportage AA 
& C, dossier:11-5937.A3 
Middenweg 174 te Den 
Helder  Datum :16-5-
2011,revisienummer 0 

vallen buiten het 
inspectiegebied 
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Opdrachtgever: Gemeente Den Helder 
 

Plaatmateriaal (okergeel) Deskresearch Niet aangetroffen 

Plaatmateriaal (okergeel) 
zoals vermeld in 

rapportage AA & C, 
dossier:11-5937.A3 

Middenweg 174 te Den 
Helder  Datum :16-5-

2011,revisienummer 0 is 
niet waargenomen in het 
geinspecteerde bouwdeel. 

Mogelijk gesaneerd of 
afgetimmerd 

Vensterbanken 
(dakopbouw) 

Deskresearch Niet aangetroffen 

Vensterbanken 
(dakopbouw) zoals 

vermeld in rapportage AA 
& C, dossier:11-5937.A3 
Middenweg 174 te Den 
Helder  Datum :16-5-
2011,revisienummer 0  

valt buiten het 
inspectiegebied 

 

De volgende deskresearch stukken waren ten tijde van de inventarisatie beschikbaar: 

 
Opgesteld door Referentienummer Datum onderzoek Adres 

Middenweg 172-174 te Den Helder 

SGS Search Ingenieursbureau 
B.V. 

RFI-16-00013177-SI 09-12-2016 Middenweg 172-174 Den Helder 

AA&C Nederland 
rapportage AA & C, 
dossier:11-5937.A3  
,revisienummer 0 

16-05-2011 Middenweg 174 te Den Helder 

 

De volgende informatie is uit de deskresearch naar voren gekomen: 

 
Middenweg 172-174 te Den Helder 

Afmeting bruto vloeroppervlakte (bvo)  Onbekend 

Afmetingen gebouw  Onbekend 

Bouwjaar 1967 

Jaar en data eventuele verbouwingen verbouwing omstreeks 1996 

Aard van eventuele verbouwingen Niet bekend 

Inspanningen welke verricht zijn ten 
behoeve van de deskresearch 

Raadplegen eigen database en opdrachtgever. 

Bijzonderheden gebouw 
(brandcompartimentering, geluidsisolatie, 

etc.) 
Geen bijzonderheden bekend. 

Eerdere saneringen, data en locaties, 
eindcontrole / documenten 

asbestsaneringen in mei/juni 2005 

Zijn er zaken naar voren gekomen tijdens 
gesprekken met de gebouwbeheerder? 

Geen gesprek 
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BIJLAGE II Plattegrond(en)  

 

 

Gebouw :  Middenweg 172-174 te Den Helder 

Opmerking: tekening is op schaal of afmetingen staan op tekening weergegeven 

 
 
 

 









BIJLAGE III Analyserapport(en) 

 



Volgnr. Monsternummer Locatie Omschrijving Materiaal Analyseresultaat Hechtgebonden

1 0210522 Technische ruimtes, Tussen de flenzen Pakkingen 15 - 30 w/w % CHR Nee

2 0210523 Gang, In de deur Branddeur 10 -15 w/w % CHR Ja

3 0210524 Toiletruimte, Tegen het plafondluik Beplating 30 - 60 w/w % AMO Nee

GeenBijzonderheden

Analyseresultaten

Aanvullende informatie aangaande dit rapport is beschikbaar voor de eindgebruiker. Deze informatie kan uitsluitend via de opdrachtgever van SGS Search 
Laboratorium B.V. worden opgevraagd.
Dit rapport mag op geen enkele wijze, behalve in zijn geheel, gereproduceerd worden zonder voorafgaande toestemming van SGS Search Laboratorium B.V.

De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

Getekend door d.d. door:

Ir. Eric J.H.B. Markes06-06-2017

Hoofd Laboratorium

SGS Search Laboratorium B.V.

Pagina 1 van 1

heer J.P. Wokke
Postbus 36
1780 AA  DEN HELDER

Gemeente Den Helder

Kwalitatieve bepaling van het soort asbest en semi-kwantitatieve bepaling van de 
concentratie asbest in asbestverdacht materiaal.

Type onderzoek

Doel onderzoek

Datum identificatie

Adres analyse

Uitvoerend medewerker

Uitvoerend analist

06-06-2017

Middenweg 172-174 1782 BL te Den Helder

Marco Valkenborg

Stef Hilhorst

Monster(s) genomen door
Indien de monsters niet door SGS Search Laboratorium B.V. genomen zijn, draagt SGS Search 
Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid inzake herkomst en representativiteit, alsmede 
veiligheid tijdens monsterneming.

SGS Search Ingenieursbureau B.V.

Aantal monsters 3

Materiaalidentificatie middels optische microscopie conform NEN5896

Locatie bemonstering

Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam

Onderzoeksgegevens

Rapportnummer: MO-Ton van Dijk-17-00017953-SL

Dossiernummer laboratorium
DOS-17-00014255-SL

Projectnummer laboratorium
PSL-17-10002652-SL

Projectnummer opdrachtgever
RFI-17-00004853-SI

http://www.searchbv.nl/


Rapport MO 
Rapportage asbestidentificatie met behulp van optische microscopie NEN 5896 

Uitleg rapportages algemeen 
Het rapportnummer is een uniek nummer. Aan de hand van dit nummer kunnen vragen 
worden gesteld en eventueel extra rapporten worden opgevraagd door de opdrachtgever. 

Alleen aan de opdrachtgever of door de opdrachtgever aangewezen partij zal informatie 
worden verstrekt omtrent het resultaat van het uitgevoerde onderzoek. 

Het dossiernummer van SGS Search Laboratorium B.V. is een uniek nummer dat door 
SGS Search Laboratorium B.V. voorafgaand aan de uitvoering van iedere opdracht wordt 
aangemaakt. 

Het is mogelijk dat de werkzaamheden van SGS Search Laboratorium B.V. een 
onderdeel vormen van een project waarbij een directievoerder voor de asbestsanering 
betrokken is. In dat geval wordt bij “projectnummer klant” het voor dat project geldende 
kenmerk ingevoerd. 

Aanvullende uitleg analyseresultaat 

Serpentijn 
CHR = Chrysotiel (wit asbest) 

Amfibool 
ANT = Anthofyliet (geel asbest) CRO  = Crocidoliet (blauw asbest) 
AMO  = Amosiet (bruin asbest)  TRE = Tremoliet (grijs asbest) 
ACT = Actinoliet (groen asbest) 

Analyseresultaat  w/w% 
Met behulp van dit percentage wordt een inschatting gemaakt van de hoeveelheid asbest 
van die soort(en) in het materiaalmonsters. Conform de NEN 5896 is dit percentage een 
inschatting van het gewicht aan asbestvezels ten opzichte van het gewicht van het totale 
monster (w=weight=gewicht). 

Analyseresultaat  <0,1% 
Conform de NEN 5896 betekent de waarde <0,1% dat in het monster geen asbestvezels 
zijn aangetroffen. 

Hechtgebonden ja/nee 
In het geval van asbest wordt aangegeven hoe stevig of los de asbestvezels in het 
materiaal zitten: 

• Hechtgebonden ‘ja’ betekent dat de vezels vast in het materiaal zitten
(breukvlakken uitgezonderd). 

• Hechtgebonden ‘nee’ betekent dat de vezels los in het materiaal zitten en dat het
risico hoog is dat er bij lichte beroering van het materiaal vezels vrijkomen. 

• Hechtgebonden ‘n.v.t’ betekent dat er geen uitspraak aangaande de
gebondenheid nodig is. 



Aanvullende uitleg analysetechniek 

Optische Microscopie 
De identificatie middels optische microscopie bestaat uit twee onderdelen. Allereerst 
wordt bij een vergroting van ongeveer 50x onder een stereomicroscoop gezocht naar 
vezels. Indien deze aangetroffen worden, wordt er met behulp van dispersievloeistof een 
preparaat gemaakt. Dit preparaat wordt onder de polarisatiemicroscoop bij een vergroting 
van 125x nader onderzocht. De vezels worden gekarakteriseerd op grond van 
kenmerkende optische eigenschappen zoals: brekingsindex, dubbelbreking, dispersie en 
het gedrag in gepolariseerd licht. 

Algemene disclaimer 
Behoudens andersluidende overeenkomst worden alle opdrachten en documenten 
uitgevoerd en uitgegeven op basis van onze algemene voorwaarden. De aandacht wordt 
gevestigd op de beperking van aansprakelijkheid, de vergoedings-en 
bevoegdheidskwesties bepaald door deze voorwaarden.  
Elke houder van dit document dient te weten dat de informatie vervat in dit document 
enkel de bevindingen van SGS op het ogenblik van haar tussenkomst en binnen de 
grenzen van de eventuele instructies van de opdrachtgever, bevat. SGS is enkel 
aansprakelijk ten aanzien van haar opdrachtgever en dit document stelt de bij een 
handelstransactie betrokken partijen niet vrij van hun plicht al hun rechten en 
verplichtingen uit te oefenen voortspruitend uit de handelsdocumenten. 
Vermenigvuldiging of publicatie van dit document mag alleen in zijn geheel en na 
schriftelijke goedkeuring van SGS gebeuren. Het aanbrengen van aanpassingen en/of 
toevoegingen aan dit document is exclusief voorbehouden aan SGS.  Elke niet door SGS 
toegestane wijziging evenals de namaak of vervalsing van de inhoud of het uitzicht van 
dit document is onwettig en overtreders zullen vervolgd worden.   
Ondanks de zorgvuldigheid die betracht wordt, is SGS niet aansprakelijk voor schade, 
welke dan ook,  als gevolg van onjuistheden in of problemen veroorzaakt door, 
(elektronische) communicatie. 
Dit document bevat vertrouwelijke informatie. Indien u als niet geadresseerde dit rapport 
ontvangt, wordt u verzocht de afzender hier direct omtrent te informeren en het document 
te vernietigen. 

Dit rapport is met de grootst mogelijke zorg met inachtneming van alle relevante regelgeving opgesteld. Dit rapport is exclusief bestemd voor onze 
opdrachtgever, derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen. Het opstellen van het rapport geldt voor ons als een inspanningsverplichting, van 
welke inspanning wij ons maximaal hebben gekweten. Mochten er onverhoopt fouten in voorkomen, dan kunnen wij ter zake geen meer of andere 
aansprakelijkheid aanvaarden dan in onze algemene voorwaarden staat vermeld. 

Vermenigvuldiging of publicatie van dit rapport mag alleen in zijn geheel en na schriftelijke goedkeuring van SGS Search Laboratorium B.V. SGS 
Search Laboratorium B.V. is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder nrs. L238 en I137. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en 
werkzaamheden zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd bij Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven. 



Preparaat volgnummers 1  (0210525) 2  (0210526)

Resultaten analyse Deel 1 Deel 2 Deel 1 Deel 2

Vergroting 309 1000 309 1000 x
Aantal velden 25 25 25 25 stuks

Oppervlak 1 beeldveld 0,4241 0,0404 0,4241 0,0404 mm²
Onderzocht oppervlak 10,60 1,01 10,60 1,01 mm²

Chrysotiel vezel 0 0 0 0 stuks
Chrysotiel bundel 0 0 0 0 stuks
Chrysotiel cluster 0 0 0 0 stuks
Chrysotiel matrix 0 0 0 0 stuks

Chrysotiel >1/8 beeldveld 0 - 0 - stuks

Amfibool vezel 0 0 0 0 stuks
Amfibool bundel 0 0 0 0 stuks
Amfibool cluster 0 0 0 0 stuks
Amfibool matrix 0 0 0 0 stuks

Amfibool >1/8 beeldveld 0 - 0 - stuks

Anorganische vezel 0 0 0 0 stuks
Anorganische bundel 0 0 0 0 stuks
Anorganische cluster 0 0 0 0 stuks
Anorganische matrix 0 0 0 0 stuks

Anorganische >1/8 beeldveld 0 - 0 - stuks

Totaal asbeststructuren 0 0 0 0 str.
Gewogen asbeststructuren 0 0 0 0 gew.str.

Analyseresultaten

Nr. Monsterlocatie Gew.asbest conc. Conclusie

1 Toiletruimte, Op kozijn 
onder raam

< 34 gew.str./cm² Geen asbestvezels aangetroffen (kwalificatie - of 0)

2 Toiletruimte, Op de 
vloer

< 34 gew.str./cm² Geen asbestvezels aangetroffen (kwalificatie - of 0)

Het onderzoek heeft als doel gehad de vezelconcentratie op een kleefmonster vast te stellen. De kleefmonsters zijn middels elektronenmicroscopie (SEM), 
 met daaraan gekoppeld een microanalysesysteem (EDXA), onderzocht op de aanwezigheid van anorganische vezels, waaronder asbestvezels.

Getekend door d.d. door:

Ir. Eric J.H.B. 
Markes

06-06-2017

Hoofd Laboratorium

SGS Search Laboratorium B.V.
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Onderzoeksgegevens

Kleefmonsters als onderdeel van onderzoek conform NEN 2991:2015

Bepalen risico s van asbesthoudende toepassingen

01-06-2017

Middenweg 172-174 1782 BL te Den Helder

Kantoorgebouw

geen

Marco Valkenborg

Ton van Dijk

Scanning Elektronen Microscopie

Doel onderzoek

Type onderzoek

Analysemethode

Datum bemonstering

Locatie bemonstering

Onderzochte ruimte

Uitvoerend inspecteur

Uitvoerend analist

Bijzonderheden

Adres analyse Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam

Oppervlakte ruimte

Rapportnummer: TT-Ton van Dijk-17-00017954-SL

Dossiernummer laboratorium
DOS-17-00014255-SL

Projectnummer laboratorium
PSL-17-10002652-SL

Projectnummer opdrachtgever
RFI-17-00004853-SI

Postbus 36
1780 AA  DEN HELDER

Gemeente Den Helder
heer J.P. Wokke

http://www.searchbv.nl/
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Rapport TT 
Rapportage asbestvezels op kleefmonsters ISO16000-27 

Uitleg rapportages algemeen  
Het rapportnummer is een uniek nummer. Aan de hand van dit nummer kunnen vragen 
worden gesteld en eventueel extra rapporten worden opgevraagd door de opdrachtgever. 
 
Alleen aan de opdrachtgever of door de opdrachtgever aangewezen partij zal informatie 
worden verstrekt omtrent het resultaat van het uitgevoerde onderzoek. 
 
Het dossiernummer van SGS Search Laboratorium B.V. is een uniek nummer dat door 
SGS Search Laboratorium B.V. voorafgaand aan de uitvoering van iedere opdracht wordt 
aangemaakt. 
 
Het is mogelijk dat de werkzaamheden van SGS Search Laboratorium B.V. een 
onderdeel vormen van een project waarbij een directievoerder voor de asbestsanering 
betrokken is. In dat geval wordt bij “projectnummer klant” het voor dat project geldende 
kenmerk ingevoerd. 

Aanvullende uitleg analyseresultaat 

Serpentijn 
CHR = Chrysotiel (wit asbest) 

Amfibool 
ANT = Anthofyliet (geel asbest)   CRO  = Crocidoliet (blauw asbest) 
AMO  = Amosiet (bruin asbest)   TRE = Tremoliet (grijs asbest) 
ACT = Actinoliet (groen asbest)  

Schadelijke vezel 
Vezels vormen een gevaar voor de gezondheid als ze bepaalde afmetingen hebben. Het 
gaat om vezels die: 

• langer zijn dan 5 μm 
• dunner zijn dan 3 μm 
• een lengte:diameter verhouding hebben van minimaal 3:1 

 
Losse asbestvezels vormen een groter risico voor de volksgezondheid dan gebonden 
vezels, omdat losse vezels gemakkelijker emitteren en daardoor een verhoogde 
vezelconcentratie in de lucht veroorzaken. Het risico van asbest wordt onder andere 
bepaald door de concentratie asbest in de lucht. Ook de morfologische kenmerken van 
een asbestvezel bepalen het risico. Slechts een deel van de asbestvezels (die met de 
schadelijke afmetingen) bepalen in sterke mate het risico. De schadelijke vezels kunnen 
niet ingekapseld worden door het lichaam om afgevoerd te worden. 

Aanvullende uitleg analysetechnieken  

Scanning Elektronen Microscopie in combinatie met röntgenmicro-analyse 
(SEM/EDX) 
SEM/EDX is een methode die onder andere wordt ingezet voor de detectie en 
identificatie van asbestvezels. Met SEM/EDX kunnen asbestvezels worden 
gekarakteriseerd op grond van morfologische kenmerken en elementensamenstelling. 
Daarnaast kunnen vezeltellingen worden uitgevoerd op goud gecoate filters, waarbij op 
een aantal willekeurig over het oppervlak gekozen beeldvelden de aanwezige vezels 
worden geteld, gemeten en geïdentificeerd. 
 
 
Dit rapport is met de grootst mogelijke zorg met inachtneming van alle relevante regelgeving opgesteld. Dit rapport is exclusief bestemd voor onze 
opdrachtgever, derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen. Het opstellen van het rapport geldt voor ons als een inspanningsverplichting, van 
welke inspanning wij ons maximaal hebben gekweten. Mochten er onverhoopt fouten in voorkomen, dan kunnen wij ter zake geen meer of andere 
aansprakelijkheid aanvaarden dan in onze algemene voorwaarden staat vermeld. 
 
Vermenigvuldiging of publicatie van dit rapport mag alleen in zijn geheel en na schriftelijke goedkeuring van SGS Search Laboratorium B.V. SGS 
Search Laboratorium B.V. is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder nrs. L238 en I137. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en 
werkzaamheden zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd bij Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven. 
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Afhankelijk van het resultaat van de analyse gelden onderstaande conclusies: 
 

Gewogen concentratie  
(gewogen telling / cm² oppervlak) 

Conclusie Weergave 

0 geen (asbest)vezels aangetroffen - 0 

1 - 100 (asbest)vezels aangetroffen +/- 1 

101 - 500 oppervlak duidelijk verontreinigd met 
(asbest)vezels 

+ 2 

> 500 oppervlak sterk met verontreinigd met 
(asbest)vezels 

++ 3 

Definities 

• Vezel 
Langwerpig deeltje met een lengte : diameter verhouding groter dan 3 : 1. 

• Vezelstructuur 
Deeltje bestaande uit een enkele vezel of een groep van vezels die elkaar raken 
of overlappen en eventueel vastzitten in een deeltje. 

• Individuele vezel 
Enkele vezel of deeltje met een er uit stekende enkele vezel. 

• Vezelbundel 
Vezelstructuur bestaande uit parallelle dunne vezels verbonden met elkaar in de 
lengterichting van de vezels. 

• Vezelcluster 
Vezelstructuur van 2 of meer vezels of vezelbundels die willekeurig over elkaar 
liggen. 

• Vezelmatrix 
Vezelstructuur, waarin meerdere vezels of vezelbundels voorkomen, in 
combinatie met een of meerdere deeltjes. De vezels / vezelbundels kunnen los 
van het deeltje voorkomen of hier uit steken. 

Algemene disclaimer 
Behoudens andersluidende overeenkomst worden alle opdrachten en documenten 
uitgevoerd en uitgegeven op basis van onze algemene voorwaarden. De aandacht wordt 
gevestigd op de beperking van aansprakelijkheid, de vergoedings-en 
bevoegdheidskwesties bepaald door deze voorwaarden.  
Elke houder van dit document dient te weten dat de informatie vervat in dit document 
enkel de bevindingen van SGS op het ogenblik van haar tussenkomst en binnen de 
grenzen van de eventuele instructies van de opdrachtgever, bevat. SGS is enkel 
aansprakelijk ten aanzien van haar opdrachtgever en dit document stelt de bij een 
handelstransactie betrokken partijen niet vrij van hun plicht al hun rechten en 
verplichtingen uit te oefenen voortspruitend uit de handelsdocumenten. 
Vermenigvuldiging of publicatie van dit document mag alleen in zijn geheel en na 
schriftelijke goedkeuring van SGS gebeuren. Het aanbrengen van aanpassingen en/of 
toevoegingen aan dit document is exclusief voorbehouden aan SGS.  Elke niet door SGS 
toegestane wijziging evenals de namaak of vervalsing van de inhoud of het uitzicht van 
dit document is onwettig en overtreders zullen vervolgd worden.   
Ondanks de zorgvuldigheid die betracht wordt, is SGS niet aansprakelijk voor schade, 
welke dan ook,  als gevolg van onjuistheden in of problemen veroorzaakt door, 
(elektronische) communicatie. 
Dit document bevat vertrouwelijke informatie. Indien u als niet geadresseerde dit rapport 
ontvangt, wordt u verzocht de afzender hier direct omtrent te informeren en het document 
te vernietigen. 
 

 
  

 
 



BIJLAGE IV SMA-rt document(en) 

 

Het ministerie van SZW heeft een geautomatiseerd databestand geïntroduceerd met 

behulp waarvan de risicoklasse-indeling kan worden bepaald. Dit databestand is 

beschikbaar onder de naam SMA-rt. SGS Search Ingenieursbureau B.V. hanteert het 

databestand SMA-rt als basis om te komen tot een juiste vaststelling van de risicoklasse-

indeling. De Arbeidsinspectie hanteert bij haar toezicht- en handhavingsactiviteiten 

eveneens het databestand SMA-rt. 

 



SMART Risicoclassificatie
Aangemaakt op 13 juni 2017 om 14h19 (885251)

SGS Search Ingenieursbureau BV SCA-code: 07-D070109a.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070109a.01-RFI-17-
00004853-SI]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres -, -
Projectcode RFI-17-00004853-SI
Projectnaam -
Broncode 1 (klasse 1)
Bronnaam Pakking

Feiten
Productspecificatie Pakking
Hechtgebondenheid Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 12 stuks
Percentage Chrysotiel 15 - 30 %
Percentage Amfibool asbest < 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer MO-Ton van Dijk-17-00017953-SL

Situatie
Bevestiging Geklemd
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Niet
Verweerdheid Niet

Extra vragen
Vraag: Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder beschadiging en/of breuk van het asbesthoudende materiaal.

Antwoord: Ja

Vraag: De toepassing (materiaal, object, constructie, installatie) wordt als geheel verwijderd waarbij geen bewerkingen aan het
asbesthoudende materiaal nodig zijn.

Antwoord: Ja

Vraag: Het omsluiten van het asbesthoudend materiaal leidt niet tot emissie van asbestvezels.

Antwoord: Ja

Verwijdering
Handeling Asbesthoudend materiaal wordt geheel omsloten zonder het asbesthoudend materiaal te beroeren

Risicoclassificatie
Risicoklasse 1
Gebruikte versie classificatiemodel SMART 2.2.03052017 (ingangsdatum 03-05-2017)

Werkplanelementen

Risicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te
worden om vezelemissie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een
Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E).

Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie' te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

(885251)



SMART Risicoclassificatie
Aangemaakt op 13 juni 2017 om 14h19 (885246)

SGS Search Ingenieursbureau BV SCA-code: 07-D070109a.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070109a.01-RFI-17-
00004853-SI]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres -, -
Projectcode RFI-17-00004853-SI
Projectnaam -
Broncode 1 (klasse 2)
Bronnaam Pakking

Feiten
Productspecificatie Pakking
Hechtgebondenheid Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 12 stuks
Percentage Chrysotiel 15 - 30 %
Percentage Amfibool asbest < 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer MO-Ton van Dijk-17-00017953-SL

Situatie
Bevestiging Geklemd
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Niet
Verweerdheid Niet

Verwijdering
Handeling Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2
Gebruikte versie classificatiemodel SMART 2.2.03052017 (ingangsdatum 03-05-2017)

Werkplanelementen

Containment RK2

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform het certificatieschema.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er
dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het
certificatieschema, te worden opgenomen.

Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel
luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

(885246)



SMART Risicoclassificatie
Aangemaakt op 13 juni 2017 om 14h19 (885255)

SGS Search Ingenieursbureau BV SCA-code: 07-D070109a.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070109a.01-RFI-17-
00004853-SI]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres -, -
Projectcode RFI-17-00004853-SI
Projectnaam -
Broncode 2
Bronnaam branddeur

Feiten
Productspecificatie Asbestcement vlakke plaat
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 2 m²
Percentage Chrysotiel 10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest < 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer MO-Ton van Dijk-17-00017953-SL

Situatie
Bevestiging Geklemd
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Niet
Verweerdheid Niet

Extra vragen
Vraag: Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder beschadiging en/of breuk van het asbesthoudende materiaal.

Antwoord: Ja

Vraag: De toepassing (materiaal, object, constructie, installatie) wordt als geheel verwijderd waarbij geen bewerkingen aan het
asbesthoudende materiaal nodig zijn.

Antwoord: Ja

Verwijdering
Handeling Asbesthoudend materiaal op of aan een ander object in z'n geheel verwijderen

Risicoclassificatie
Risicoklasse 1
Gebruikte versie classificatiemodel SMART 2.2.03052017 (ingangsdatum 03-05-2017)

Werkplanelementen

Risicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te
worden om vezelemissie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een
Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E).

Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie' te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

(885255)



SMART Risicoclassificatie
Aangemaakt op 13 juni 2017 om 14h19 (885257)

SGS Search Ingenieursbureau BV SCA-code: 07-D070109a.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070109a.01-RFI-17-
00004853-SI]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres -, -
Projectcode RFI-17-00004853-SI
Projectnaam -
Broncode 3
Bronnaam beplating

Feiten
Productspecificatie Asbestcement board
Hechtgebondenheid Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 0,3 m²
Percentage Chrysotiel < 0.1 % (niet aantoonbaar)
Percentage Amfibool asbest 30 - 60 %
Analysecertificaatnummer MO-Ton van Dijk-17-00017953-SL

Situatie
Bevestiging Gespijkerd
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Licht
Verweerdheid Niet

Verwijdering
Handeling Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2A
Gebruikte versie classificatiemodel SMART 2.2.03052017 (ingangsdatum 03-05-2017)

Werkplanelementen

Containment RK2A

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform het certificatieschema.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er
dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het
certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel
luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

(885257)



 

 

Rapportage asbestinventarisatie versie 1 
  Projectnummer: RFI-16-00013177-SI 

Opdrachtgever: Gemeente Den Helder 
 

 

 

 

 
 

Asbestinventarisatie conform SC 540 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Opdrachtgever: Gemeente Den Helder 
  

Onderzoekslocatie: Middenweg 172-174 1782 BL Den Helder  

- Kantoorgebouw 

Opdrachtnemer: SGS Search Ingenieursbureau B.V. 

(certificaatnr. : 07-D070109a) 

Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA): Robin Pronk (04E-300814-140205) 

Datum rapportage: 09-12-2016 

Datum interne autorisatie: 09-12-2016 

Status rapportage: Definitief 
Projectidentificatiecode:  RFI-16-00013177-SI 

 

 

 
 

Soort onderzoek: 

 Type A: direct waarneembaar asbest, asbesthoudende 

producten, etc. 

  Volledig 

  Onvolledig in verband met gesloten ruimte 

 Type B: niet direct waarneembaar asbest, asbesthoudende 
producten, etc. 

 Type G: inventarisatie gericht op gebruik van gebouw 

 

Omvang onderzoek:  

 Gehele gebouw of object 

 Gedeelte van gebouw of object 

 Representatieve steekproef (bijv. flatgebouwen, 10% voor 

melding) 

 Onvoorzien aanwezig asbest 
 Aanvulling op representatieve steekproef 

 

 

Het rapport is geschikt voor volgende doelen: 

 Voor het verwijderen van uitsluitend in dit rapport onder type 

A geïnventariseerde asbesthoudende materialen. 

 Voor het aansluitend uitvoeren van een Type B onderzoek ter 

verificatie van de lijst van redelijk vermoedelijke aanwezig asbest 

in het daaraan voorafgaande type A onderzoek. 
 Voor het vaststellen van de gebruiksintegriteit van het gehele 

gebouw met een inventarisatierapport type G. 

 Voor de renovatie van een in de inleiding nader gespecificeerd 

deel van het onderzochte bouwwerk m.u.v. de beperkingen en/of 

vermoedens in dit rapport. 

 Voor de renovatie van het gehele bouwwerk. 

 Voor de sloop van het gehele bouwwerk. 

 

Risicobeoordeling:  
 Risicobeoordeling ten behoeve van sloop en verbouw (SMA-rt) 

 Risicobeoordeling in gebruiksfase (NEN 2991) 

 

  



 

 

 

Rapportage asbestinventarisatie versie 1 
 i Projectnummer: RFI-16-00013177-SI 

Opdrachtgever: Gemeente Den Helder 
 

 

Projectgegevens 
Adres onderzoekslocatie:   Middenweg 172-174 te Den Helder 
Projectnummer:    RFI-16-00013177-SI 
Datum onderzoek:     22-11-2016 t/m 25-11-2016* 
  
 
Opdrachtgever 
Opdrachtgever:    Gemeente Den Helder 
Contactpersoon:    J.P. Wokke 
Postadres:     Postbus 36 
Postcode en plaats:    1780 AA DEN HELDER 
Telefoonnummer:    0223-671200 
 
Opdrachtnemer 
Opdrachtnemer:    SGS Search Ingenieursbureau B.V. 
Contactpersoon:    Drs. Hans J.M. de Jong 
Bezoekadres:     Meerstraat 2 
Postcode en plaats:    5473 AA Heeswijk 
Telefoonnummer:    0413 241666 
Faxnummer:     0413 241667 
Website:     www.searchbv.nl 
E-mail:     asbest@searchbv.nl 
 
Certificaatnummer SC 540:   07-D070109a 
SCA-code:     07-D070109a.01 
Deskundig Inventariseerder Asbest:  Robin Pronk (04E-300814-140205) 
 
Onderzoekgegevens 
Type onderzoek:     Type A: direct waarneembare asbest, asbesthoudende producten, etc. 
        Volledig 

        Onvolledig in verband met gesloten ruimte 

       Type B: niet direct waarneembare asbest, asbesthoudende producten, 
etc. 

       Type G: inventarisatie gericht op het gebruik van het gebouw 
 
Monsterneming en -analyse 
Aantal materiaalmonsters    59, MO-Jeffrey Bakker-16-00033646-SL 
 
 
Colofon rapportage 
Document versie:    1 
 
Datum rapportage:    09-12-2016  
Datum interne autorisatie:   09-12-2016 
 
Opgesteld door:  Robin Pronk 
 

Goedgekeurd door:    René Kokke 
 
Paraaf: 

  
 
Aan zogenoemde conceptrapporten kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen het definitieve 
asbestinventarisatierapport van ons hoofdkantoor is rechtsgeldig. Vermenigvuldiging of publicatie van dit rapport 
mag alleen in zijn geheel en na schriftelijke goedkeuring van SGS Search Ingenieursbureau B.V. SGS Search 
Ingenieursbureau B.V. is gecertificeerd door Eerland Certification B.V. voor het uitvoeren van asbestinventarisaties 
onder certificaatnummer 07-D070109a. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en werkzaamheden zijn onze 
leveringsvoorwaarden van toepassing, deze zijn gedeponeerd bij Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven. 

                                           
* Indien bij de voorbereiding van het daadwerkelijk verwijderen het inventarisatierapport ouder is dan drie jaar, dan 
dient het inventarisatierapport getoetst te worden op de actualiteit. 

http://www.searchbv.nl/
mailto:asbest@searchbv.nl


 

 

 

Rapportage asbestinventarisatie versie 1 
 ii Projectnummer: RFI-16-00013177-SI 

Opdrachtgever: Gemeente Den Helder 
 

SAMENVATTING EN CONCLUSIE 

In opdracht van Gemeente Den Helder is een asbestinventarisatie uitgevoerd aan het 

gebouw gelegen aan de Middenweg 172-174 te Den Helder. 

 

Op 22-11-2016 t/m 25-11-2016 heeft een asbestinventarisatie (type A) plaatsgevonden. 

 

De aanleiding van het onderzoek is second opinion. 

 

Er is sprake van een onvolledige asbestinventarisatie. Niet alle tot het onderzoek 

behorende ruimten zijn onderzocht. 

 

Alle voor de inspectie van het gebouw relevante data zijn in de volgende tabel 

weergegeven. 

 

Gebruik gebouw 
Gebouw in gebruik 
tijdens inspectie 

Aantal 
onderzochte 
bouwlagen 

Opstallen 
aanwezig 

Plattegronden aanwezig 
tijdens inspectie 

Middenweg 172-174 te Den Helder 

Kantoorgebouw Ja 4 Nee Ja 
 

 

 
Opmerkingen 

Middenweg 172-174 te Den Helder 

Het betreft een second opinion onderzoek  op het reeds bestaande rapport van AA & C Nederland BV 16-8665.A.3- 
asbestonderzoek middenweg 174 te Den Helder. 

Op 22 en 23 november is mbv een hoogwerker de buitengevel in kaart gebracht derhalve zijn 59 materiaal 
monsters genomen van diverse aanwezige bronnen. 

 
De gemeente Den Helder is voornemens om gevel onderhoud uit te voeren aan het object. 

De voorgenomen werkzaamheden zijn als volgt: 
- Het sauzen van de betonnen buitengevels en dakrand (incl. beton herstel) 

- Het schilderen van de houten kozijnen en houten/stalen ramen en deuren (incl. houtrot herstel). 
- Het schilderen van de multiplex boeidelen/panelen (incl. vervangen verrotte delen) 

- Het schilderen van de houten overstekken (incl. vervangen verrotte delen) 
Dit onderzoek zal aangeven waar het asbest zich buiten en binnen bevind en waar rekening mee dient te worden 

gehouden bij het uitvoeren van de hier boven genoemde gevel onderhoudswerkzaamheden. 
 

Op 2 december is inpandige onderzoek gecanceld. 
 

[uitgesloten binnen het onderzoek] 
Diverse ruimtes waren ten tijde van het inpandige onderzoek niet bereikbaar, deze zijn dan ook uitgesloten binnen 

het onderzoek en dienen vanuit volledige onderzoeksmethodiek aanvullend te worden onderzocht. 
- gehele binnen situatie 

 
[destructief] 

Tijdens het exterieur onderzoek hebben er geen zware destructieve handelingen plaatsgevonden. 
 

Op 9-5-2011 heeft er een inpandig asbestondrzoek plaatsgevonden omschreven in rapport  van AA & C Nederland 
BV 11-5937.A3. 

hierin zijn de volgende zaken vanuit deskresearch belicht: 
- verbouwing omstreeks 1996 

- asbestsaneringen in mei/juni 2005 
- plattegronden en bestek. revisie doorsnede etc. 

- asbestinventarisatie conform BRL 5052 04.823.A d.d 8-12-2004 
- asbestinventarisatie conform BRL 5052 05.947.A d.d 25-04-2005 

 
Tijdens dit onderzoek is niet de gehele begane grond onderzocht met name het laagbouw gedeelte en de 

technische ruimte incl. stookinstallatie(s). 
 

 

Installaties 

Bij het asbestonderzoek zijn geen installaties aangetroffen. 



 

 

 

Rapportage asbestinventarisatie versie 1 
 iii Projectnummer: RFI-16-00013177-SI 

Opdrachtgever: Gemeente Den Helder 
 

 

Bij het asbestonderzoek is op de volgende locaties een asbesthoudende toepassing 

aangetroffen. Namelijk: 

 
Toepassing(en) 

Middenweg 172-174 te Den Helder 

Nr. 1 

Toepassing / ruimte Beglazingskit / Buitengevel 

Verdieping Begane grond t/m eerste etage 
Aantal / eenheid 3 bouwlagen 

Afmeting totaal 1.450,30 m 

Analyseresultaat 0,1 - 2 w/w % ANT 
 

Risicoklasse 2 
Conclusie en Aanbevelingen Het materiaal is licht beschadigd en verweerd maar bevat hechtgebonden 

asbest. De kans op vezelemissie is hierdoor gering. Tevens betreft het een 
buitensituatie. 
Op korte termijn saneren is niet noodzakelijk, geadviseerd wordt het 
materiaal vóór sloop- of renovatiewerkzaamheden te saneren. 

 

Nr. 3 

Toepassing / ruimte Sandwichpanelen / Buitengevel 

Verdieping Eerste etage 
Aantal / eenheid 48 Stuks 

Afmeting totaal 38,40 m² 

Analyseresultaat 5 - 10 w/w % CHR 
 

Risicoklasse 2 
Conclusie en Aanbevelingen 47 van de 48 sandwichpanelen zijn niet beschadigd en het asbest is 

hechtgebonden. De kans op vezelemissie uit het materiaal bij normaal 
gebruik van de ruimte is gering. 1 paneel is ooit door een inbraak poging 
gebroken. De kans op vezelemissie uit het materiaal is nog steeds laag. 
Op korte termijn saneren is niet noodzakelijk, geadviseerd wordt het 
materiaal vóór sloop- of renovatiewerkzaamheden te saneren. 

 

Voor een volledige omschrijving per toepassing, zie paragraaf 2.1.2. 
 

 

Let op! Vanaf 1 januari 2017 zal het arbeidsomstandighedenbesluit met betrekking tot de 

grenswaarde voor amfibole asbestvezels wijzigen. De grenswaarde voor amfibole 

asbestvezels zal worden verlaagd van 10.000 vezels/m³ naar 2.000 vezels/m³. De 

grenswaarde verlaging kan invloed hebben op de risicoklasses. Een inlegvel zal hiervoor 

waarschijnlijk vanaf 1 januari 2017 noodzakelijk zijn. 

 

Er zijn monsters genomen van asbestverdachte toepassingen. Deze bleken na analyse 

geen asbest te bevatten. Zie de volgende toepassingen: 

 
Nr Toepassing Ruimte  Locatie 

Middenweg 172-174 te Den Helder 

2 Kit Buitengevel In kozijnen, rondom sandwichpaneel 

4 Stopverf Buitengevel In metalen kozijnen 

5 Kit Buitengevel Verticaal langs metalen dorpel 

6 Kit Buitengevel Langs houtenkozijnen en beton 

7 Kit Buitengevel Rondom metalen kozijn in houten kozijn 

8 Bitumen Buitengevel Langs metalen trim 

9 Rubber Buitengevel In metalenkozijn onder raam 

10 Kit Buitengevel In dilatatie voeg 

11 Kit Buitengevel Entree 

12 Beglazingskit Buitengevel Rondom ramen 

13 Beglazingskit Buitengevel In stalen kozijnen rondom kogelwerend glas 

14 Beglazingskit Buitengevel Rondom ramen 

15 Kit Buitengevel Rondom kozijnen, technische ruimtes 

16 Beglazingskit Buitengevel Rondom ramen 

17 Beglazingskit Buitengevel Rondom ramen (dakopbouw) 

18 Kit Buitengevel Langs gevel en kozijn (dakopbouw) 
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Voor een volledige omschrijving per toepassing, zie paragraaf 2.1.3. 
 

 

Asbestvermoeden 

Er bestaat een redelijk vermoeden op niet-direct waarneembare aanwezigheid van 

asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal en/of asbestbesmette 

constructieonderdelen. 
 

Ruimte Opmerking 

Middenweg 172-174 te Den Helder 

Buitengevels, rondom ramen 
Vermoedelijk zijn er nog restanten kit aanwezig achter 

nieuw aangebrachte ramen afgestreken met nieuw (niet 
asbesthoudend) kit. (zie bron 1) 

Kelder 
Vermoedelijke aanwezigheid van mantelbuis (zie 

brontype 01 , rapport 11-5937.A3) 

Boven plafond entresol 
Vermoedelijke aanwezigheid van plaatmateriaal (zie 

brontype 02, rapport 11-5937.A3) 

1ste etage (binnen zijde) 

Zeer waarschijnlijke aanwezigheid van cement 
gebonden sandwichpaneel (zie brontype 03, rapport 11-

5937.A3) en omschreven als bron 3 aangetroffen 
middels buitengevel onderzoek. 

dakopbouw 
vermoedelijke aanwezigheid van 

plaatmateriaal/vensterbank (zie brontype 04, rapport 
11-5937.A3) 

1ste etage 
vermoedelijke aanwezigheid van remvoering/pakking 

(zie brontype 05, rapport 11-5937.A3) 

Begane grond 
Vermoedelijke aanwezigheid van zwart plaatmateriaal 

tpv brandhaspels (zie brontype 06, rapport 11-5937.A3) 

Begane grond 
Vermoedelijke aanwezigheid van plaatmateriaal/plint 

(zie brontype 07, rapport 11-5937.A3) 

Technische ruimtes (laagbouw) 
Vermoedelijke aanwezigheid van pakkingen op leiding 

trace. 

Technische ruimtes (laagbouw) 
Vermoedelijke aanwezigheid van asbestverdachte 

verwarming installatie(s). 

Technische ruimtes (hoogbouw) 
Vermoedelijke aanwezigheid van asbestverdachte  

elektrische schakelmaterialen zoals messzekeringen 
vonkenschotten in elektrakast(en). 

Buitengevel(s) 
Mogelijke aanwezigheid van asbesthoudende 

stelmaterialen/plaatjes tussen kozijn en gevel. 
 

 

 

SGS Search Ingenieursbureau B.V. heeft de werkzaamheden met de nodige zorg en 

vakmanschap uitgevoerd, waarbij aan de inspanningsverplichting is voldaan. Het bereikte 

resultaat is echter niet uitsluitend afhankelijk van de inspanning, maar ook van factoren 

die buiten de invloedsfeer van SGS Search Ingenieursbureau B.V. liggen. 

 

Geadviseerd wordt om een aanvullend onderzoek uit te voeren indien er  

werkzaamheden gaan plaatsvinden die betrekking hebben op de in het rapport  

genoemde vermoedens. Middels dit type B onderzoek worden de vermoedens  

weggenomen om uit te sluiten of er asbestverdachte toepassingen aanwezig 

zijn.  

Eventuele zware destructieve handelingen kunnen uitgevoerd worden door een 

SC 530 gecertificeerd bedrijf. Indien er geen vermoedens van kracht zijn op de 

aangetroffen toepassingen waar werkzaamheden worden uitgevoerd, is een 

aanvullend type B onderzoek niet noodzakelijk. 

 

SGS Search Ingenieursbureau B.V. heeft, conform de SC 540, tijdens het 

asbestinventarisatie project gestreefd naar een zo volledig mogelijke detectie en 

registratie van aanwezige asbesthoudende materialen. Desondanks adviseren wij de te 

benaderen asbestsaneringsbedrijven een opname van de saneringslocatie te laten doen 

teneinde een indruk te krijgen van de situatie ter plaatse.
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1 INLEIDING 

1.1 Algemeen 

In opdracht van Gemeente Den Helder is een asbestinventarisatie type A uitgevoerd aan 

het gebouw gelegen aan de Middenweg 172-174 te Den Helder. De asbestinventarisatie 

is uitgevoerd conform de SC 540. Tijdens deze asbestinventarisatie is de veiligheid in 

acht genomen die volgens wettelijke normen en richtlijnen, alsmede het intern 

kwaliteitssysteem van SGS Search Ingenieursbureau B.V. zijn opgelegd aan haar 

medewerkers. Dit kwaliteitssysteem voldoet aan de SC 540 en NEN-EN-ISO 9001. Indien 

er in dit rapport geen onderzoeksbeperkingen gelden voor het te saneren of te slopen 

gebouw (of onderdeel) is dit rapport geschikt voor het verrichten van een sloopmelding.  

 

Omschrijving van de opgedragen werkzaamheden: 

Het op asbest inventariseren van oud postkantoor. 

 

De gemeente Den Helder is voornemens om gevelonderhoud uit te voeren aan het object 

aan de Middenweg 172-174 te Den Helder. De voorgenomen werkzaamheden zijn als 

volgt (zie ook bijgevoegd bestek en schilderadvies): 

• Het sauzen van de betonnen buitengevels en dakrand (incl. betonherstel) 

• Het schilderden van de houten kozijnen en houten/stalen ramen en deuren (incl. 

houtrot herstel) 

• Het schilderen van de multiplex boeidelen/panelen (incl. vervangen verrotte delen) 

• Het schilderen van de houten overstekken (incl. vervangen verrotte delen) 

 

Omschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden: 

Het op asbest inventariseren van enkel de gehele buitengevel van het gebouw. 

 

Een type A-onderzoek, conform SC-540, omvat het systematisch en volledig 

inventariseren van alle direct waarneembare asbest, asbesthoudende producten, visueel 

verontreinigde materialen of visueel verontreinigde constructieonderdelen in een 

bouwwerk of object met gebruik van handgereedschap (met licht destructief onderzoek). 

Derhalve is er geen destructief onderzoek verricht. SGS Search Ingenieursbureau B.V. 

garandeert niet dat bij sloop of andere ingrijpende werkzaamheden, geen verborgen (niet 

direct waarneembare) asbesthoudende materialen blootgelegd kunnen worden die niet 

tijdens het onderzoek zijn waargenomen. Door de inspecteur zijn per verdachte 

asbestverdachte locatie foto’s en materiaalmonsters genomen. 

1.2 Aanleiding en doel van het onderzoek 

De aanleiding van het onderzoek is second opinion. 

 

Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van het aanwezige asbest in het 

gebouw of gebouwonderdeel welke vernoemd is in §1.1 en het bepalen van de risico’s 

van het aanwezige asbest. Naast de locatie en de afmetingen van het materiaal, zal 

tevens het type en de hoedanigheid van het asbest bepaald worden.  

Het asbestrisico wordt uitgedrukt met behulp van de factoren die het risiconiveau zouden 

kunnen beïnvloeden. Tevens is een risicogerichte classificatie met betrekking tot de 

asbestsanering conform SMA-rt methodiek uitgevoerd. 
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1.3 Historisch onderzoek 

Naar aanleiding van historisch onderzoek, zijn inschattingen gemaakt van locaties waar 

asbesthoudende materialen te verwachten zijn.  
 

Inspanning deskresearch en resultaat:  
 

Middenweg 172-174 te Den Helder 

Inspanningen welke verricht zijn ten 
behoeve van de deskresearch 

Raadplegen eigen database en opdrachtgever. 
 

 

Voor een volledig overzicht van de deskresearch, zie bijlage III. 

1.4 Analysemethodiek 

Materiaalmonsters: 

 

Analyse van asbestverdachte materialen vindt plaats door het RVA-testen laboratorium, 

SGS Search Laboratorium B.V., analyse conform NEN 5896. Hierbij wordt de 

detectiegrens van 0,1% w/w gehanteerd. 
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2 ASBESTINVENTARISATIE  

2.1 Onderzoeksresultaten 

De volgende pagina’s geven een presentatie per asbestverdachte toepassing. Per 

aangetroffen asbestverdachte locatie worden de details gespecificeerd. Deze gegevens 

dienen altijd in combinatie met de bijgeleverde plattegronden (bijlage I) gezien te 

worden. De nummering van de vindplaatsen en de nummering van de tekeningen komen 

overeen. De hoeveelheden welke genoemd worden in de rapportage betreffen een 

inschatting van de aangetroffen toepassingen. 

 

2.1.1 Installaties 

 

Bij het asbestonderzoek zijn geen installaties aangetroffen. 

 

2.1.2 Asbestverdachte toepassingen 

 

Bij het asbestonderzoek zijn op de volgende locaties asbestverdachte toepassingen 

aangetroffen, namelijk:  
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Gebouw(nr.): Middenweg 172-174 te Den Helder 

Nummer vindplaats: 1 

Ruimte(s): Buitengevel 

Etage(s): Begane grond t/m eerste etage  
 

 

 
 

 
Zuidgevel 

 
Westgevel 

 
Grote raampartijen (op begane grond niveau) 

 

 
Noordgevel 

 
Oostgevel 

 
Middelgrote raampartijen op eerste etage niveau 
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Kleine raampartijen op diverse hoogtes 

 

 
Monsterlocatie 

 

  

  

 
 

  

  

 
 

Details toepassing: 

Omschrijving toepassing: Beglazingskit 

Plaats in ruimte(s): Rondom ramen (houten kozijnen) 

Situatie: Buiten 

Bereikbaarheid: Slecht 

Bevestigingsmethode: Gekit 

Intact: Licht beschadigd 

Verweerd: Licht verweerd 

Zonder breuk en/of beschadigingen 

te verwijderen: Ja 

Aantal: 3 bouwlagen 

Afmetingen: 1.450,30 m Totaal 

Aard van materiaal: Hechtgebonden 
 

 

Analyseresultaten materiaalmonster(s): 
Monster 
code: 

Ruimte Locatie in ruimte Analyseresultaat: 

0096408 buitengevel rondom raam, oostgevel 0,1 - 2 w/w % ANT 
 

0096427 buitengevel rondom raam, zuidgevel 0,1 - 2 w/w % ANT 
 

0151505 buitengevel rondom raam, noordgevel 0,1 - 2 w/w % ANT 
 

0151519 buitengevel rondom raam, westgevel < 0,1 w/w % 
 

0151515 buitengevel rondom raam, noordgevel 0,1 - 2 w/w % ANT 
 

0096405 buitengevel rondom raam, noordgevel 0,1 - 2 w/w % ANT 
 

0151529 buitengevel rondom raam, zuidgevel 0,1 - 2 w/w % ANT 
 

0151518 buitengevel rondom raam, westgevel 0,1 - 2 w/w % ANT 
 

0151525 buitengevel rondom raam, zuidgevel 0,1 - 2 w/w % ANT 
 

0151521 buitengevel rondom raam, westgevel < 0,1 w/w % 
 

0096428 buitengevel rondom raam, zuidgevel 0,1 - 2 w/w % ANT 
 

0151523 buitengevel rondom raam, zuidgevel 0,1 - 2 w/w % ANT 
 

0096409 buitengevel rondom raam, zuidgevel 0,1 - 2 w/w % ANT 
 

0151530 buitengevel rondom raam, zuidgevel 0,1 - 2 w/w % ANT 
 

0151501 buitengevel rondom raam, noordgevel 0,1 - 2 w/w % ANT 
 

0096407 buitengevel rondom raam, oostgevel 0,1 - 2 w/w % ANT 
 

0151513 buitengevel rondom raam, noordgevel 0,1 - 2 w/w % ANT 
 

0096425 buitengevel rondom raam, zuidgevel 0,1 - 2 w/w % ANT 
 

0096413 buitengevel rondom raam, zuidgevel 0,1 - 2 w/w % ANT 
 

0096414 buitengevel rondom raam, zuidgevel 0,1 - 2 w/w % ANT 
 

0151507 buitengevel rondom raam, noordgevel 0,1 - 2 w/w % ANT 
 

0151509 buitengevel rondom raam, noordgevel 0,1 - 2 w/w % ANT 
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Opmerkingen: 

het betreft hier beglazingskit aangetroffen op 3 bouwlagen: 

- begane grond niveau 

- entresol niveau 

- eerste etage niveau 

Het kit welke middels exterieur onderzoek mbv hoogwerker aan de buitenzijde 22x is 

bemonsterd aan diverse gevelzijdes. 

Hiervan zijn 20 asbesthoudend en 2 monsters hebben een asbestgehalte van < 0,1% dit 

kunnen reeds vervangen ramen zijn, met mogelijk nog aanwezige restanten kit achter 

het niet asbesthoudende kit. 

Derhalve is het advies om alle ingetekende beglazingskit vermeld onder bron 1 onder 

asbesthoudende condities te verwijderen. 
 

 

Opmerkingen afmeting: 

Het betreft hier om de volgende hoeveelheden kit per raam: 

- grote raamkozijnen, ca 8m per raam; 

- middelgroote raamkozijnen, ca 3,5m per raam; 

- kleine raamkozijnen ca 1,2m per raam. 

 

Aan de exacte kit locatie op tekening en exacte hoeveelheid kunnen dan ook geen 

rechten aan worden ontleend. 
 

 

Risicoklasse handeling m.b.t. asbestsanering:  

Klasse:   2 
 

 

Risicoklasse handeling m.b.t. asbestsanering Optioneel:  

Klasse:   1 
 

 

Handeling/bewerking: 

Saneren in buitensituatie met best bestaande technieken. Indien de toepassing in zijn 

geheel verwijderd kan worden, kan de sanering in klasse 1 plaatsvinden. 
 

 

Aanbevolen maatregelen: 

Op korte termijn saneren is niet noodzakelijk, geadviseerd wordt het materiaal vóór 

sloop- of renovatiewerkzaamheden te saneren. 
 

 

Conclusie: 

Het materiaal is licht beschadigd en verweerd maar bevat hechtgebonden asbest. De 

kans op vezelemissie is hierdoor gering. Tevens betreft het een buitensituatie. 
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Gebouw(nr.): Middenweg 172-174 te Den Helder 

Nummer vindplaats: 3 

Ruimte(s): Buitengevel 

Etage(s): Eerste etage  
 

 

 
 

 
westgevel 

 
zuidgevel 

 

 

 
zuidgevel 

 
monsterlocatie 

 

  

  

 
 

 

  

  

 
 

Details toepassing: 

Omschrijving toepassing: Sandwichpanelen 

Plaats in ruimte(s): In kozijn 

Situatie: Buiten 

Bereikbaarheid: Slecht 

Bevestigingsmethode: Geklemd/gekit 

Intact: Intact 

Verweerd: Niet verweerd 

Zonder breuk en/of beschadigingen 

te verwijderen: Nee 

Aantal: 48 Stuks 

Afmetingen: 0,80 m² Per stuk, 38,40 m² Totaal 

Aard van materiaal: Hechtgebonden 
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Analyseresultaten materiaalmonster(s): 
Monster 
code: 

Ruimte Locatie in ruimte Analyseresultaat: 

0151527 Buitengevel in kozijn, zuidgevel 5 - 10 w/w % CHR 
 

 

 

Opmerkingen: 

Het betreft hier sandwichpanelen welke middels geschroefde en gekitte afdek latten aan 

de buitenzijde zijn bevestigd. 

1 metalen draairaam met sandwichpaneel is in het verleden ontwricht door mogelijke 

inbraak poging en licht beschadigd geraakt. 
 

 

Opmerkingen afmeting: 

Elk sandwichpaneel heeft een afmeting van ca 0,8m². Het betreft hier 48 panelen 

waarvan er 1 is gebroken nabij trap (zuidgevel) 
 

 

Risicoklasse handeling m.b.t. asbestsanering:  

Klasse:   2 
 

 

Handeling/bewerking: 

Saneren in buitensituatie met best bestaande technieken. 
 

 

Aanbevolen maatregelen: 

Op korte termijn saneren is niet noodzakelijk, geadviseerd wordt het materiaal vóór 

sloop- of renovatiewerkzaamheden te saneren. 
 

 

Conclusie: 

47 van de 48 sandwichpanelen zijn niet beschadigd en het asbest is hechtgebonden. De 

kans op vezelemissie uit het materiaal bij normaal gebruik van de ruimte is gering. 1 

paneel is ooit door een inbraak poging gebroken. De kans op vezelemissie uit het 

materiaal is nog steeds laag. 
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2.1.3 Niet asbesthoudende toepassingen 

 

Bij het asbestonderzoek zijn de volgende niet asbesthoudende toepassingen 

aangetroffen, namelijk: 
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Gebouw(nr.): Middenweg 172-174 te Den Helder 

Nummer vindplaats: 2 

Ruimte(s): Buitengevel 

Etage(s): Eerste etage  
 

 
 

 
westgevel 

 
zuidgevel 

 
monsterlocatie 

 

 

 
zuidgevel 
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Details toepassing: 

Omschrijving toepassing: Kit 

Plaats in ruimte(s): In kozijnen, rondom sandwichpaneel 

Situatie: Buiten 

Bereikbaarheid: Slecht 

Bevestigingsmethode: Gekit 

Aantal: 1 bouwlaag 

Afmetingen: 164,50 m Totaal 
 

 

Analyseresultaten materiaalmonster(s): 
Monster 
code: 

Ruimte Locatie in ruimte Analyseresultaat: 

0151528 Buitengevel 
rondom sandwichpaneel langs 

afdeklat, zuidgevel 
< 0,1 w/w % 

 

0096423 Buitengevel 
rondom sandwichpaneel langs 

afdeklat, zuidgevel 
< 0,1 w/w % 

 

 

 

Opmerkingen: 

Betreft kit langs afdek lat rondom in kozijn tegen sandwichpaneel. Afdek lat is gebruikt 

aan de buitenzijde. 
 

 

Opmerkingen afmeting: 

Elk sandwichpaneel heeft een kit hoeveelheid van ca 3,5m. 
 

 

Conclusie: 

Na optische analyse bleek het materiaal geen asbestvezels te bevatten in een percentage 

boven de detectiegrens van 0,1% w/w. 
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Gebouw(nr.): Middenweg 172-174 te Den Helder 

Nummer vindplaats: 4 

Ruimte(s): Buitengevel 

Etage(s): Begane grond t/m eerste etage  
 

 
 

 
noordgevel 

 
zuidgevel 

 
oostgevel (laagbouw) 

 

 
noordgevel 

 
 

 
monsterlocatie 
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monsterlocatie 

 

  

  

 
 

  

  

 
 

Details toepassing: 

Omschrijving toepassing: Stopverf 

Plaats in ruimte(s): In metalen kozijnen 

Situatie: Buiten 

Bereikbaarheid: Slecht 

Bevestigingsmethode: Gelijmd 

Aantal: 1 Totaal 

Afmetingen: 148,90 m Totaal 
 

 

Analyseresultaten materiaalmonster(s): 
Monster 
code: 

Ruimte Locatie in ruimte Analyseresultaat: 

0151510 buitengevel rondom raam, noordgevel < 0,1 w/w % 
 

0151512 buitengevel rondom raam, noordgevel < 0,1 w/w % 
 

0096426 buitengevel rondom raam, zuidgevel < 0,1 w/w % 
 

0151503 buitengevel rondom raam, noordgevel < 0,1 w/w % 
 

0096404 buitengevel rondom raam, noordgevel < 0,1 w/w % 
 

0151504 buitengevel rondom raam, noordgevel < 0,1 w/w % 
 

0096411 buitengevel rondom raam, zuidgevel < 0,1 w/w % 
 

0151514 buitengevel rondom raam, noordgevel < 0,1 w/w % 
 

0151526 buitengevel rondom raam, zuidgevel < 0,1 w/w % 
 

0096419 buitengevel rondom raam, oostgevel < 0,1 w/w % 
 

0151508 buitengevel rondom raam, noordgevel < 0,1 w/w % 
 

0151506 buitengevel rondom raam, noordgevel < 0,1 w/w % 
 

 

 

Opmerkingen: 

Het betreft stopverf welke is gebruikt in metalenkozijnen aan de buitenzijdes van het 

raam. Het raam zelf is voorzien van een rubber welke tegen een metaal randje steunt 

met daarvoor de stopverf. 
 

 

Opmerkingen afmeting: 

Het betreft hier om de volgende hoeveelheden stopverf per raam: 

- middelgroote raamkozijnen, ca 3,5m per raam; 

- kleine raamkozijnen ca 1,2m per raam. 

 

Aan de exacte stopverf locatie op tekening en exacte hoeveelheid kunnen dan ook geen 

rechten aan worden ontleend. 
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 15 Projectnummer: RFI-16-00013177-SI 

Opdrachtgever: Gemeente Den Helder 
 

Conclusie: 

Na optische analyse bleek het materiaal geen asbestvezels te bevatten in een percentage 

boven de detectiegrens van 0,1% w/w. 
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 16 Projectnummer: RFI-16-00013177-SI 

Opdrachtgever: Gemeente Den Helder 
 

Gebouw(nr.): Middenweg 172-174 te Den Helder 

Nummer vindplaats: 5 

Ruimte(s): Buitengevel 

Etage(s): Eerste etage  
 

 
 

 
zuidgevel 

 
 
 

 

 
zuidgevel 

 
monsterlocatie 

 

  

  

 
 

 

  

  

 
 

Details toepassing: 

Omschrijving toepassing: Kit 

Plaats in ruimte(s): Verticaal langs metalen dorpel 

Situatie: Buiten 

Bereikbaarheid: Slecht 

Bevestigingsmethode: Gekit 

Aantal: 1 Totaal 

Afmetingen: 56,00 mm Totaal 
 

 

Analyseresultaten materiaalmonster(s): 
Monster 
code: 

Ruimte Locatie in ruimte Analyseresultaat: 

0151524 buitengevel 
langs metalen raamdorpel, 

zuidgevel 
< 0,1 w/w % 

 

 

 

Opmerkingen: 

Betreft kit verticaal langs metalen dorpel. 
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 17 Projectnummer: RFI-16-00013177-SI 

Opdrachtgever: Gemeente Den Helder 
 

 

Conclusie: 

Na optische analyse bleek het materiaal geen asbestvezels te bevatten in een percentage 

boven de detectiegrens van 0,1% w/w. 
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 18 Projectnummer: RFI-16-00013177-SI 

Opdrachtgever: Gemeente Den Helder 
 

Gebouw(nr.): Middenweg 172-174 te Den Helder 

Nummer vindplaats: 6 

Ruimte(s): Buitengevel 

Etage(s): Entreesol niveau tot dak  
 

 
 

 
westgevel 

 
zuidgevel 

 
monsterlocatie 

 

 

 
noordgevel 

 
monsterlocatie 
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 19 Projectnummer: RFI-16-00013177-SI 

Opdrachtgever: Gemeente Den Helder 
 

Details toepassing: 

Omschrijving toepassing: Kit 

Plaats in ruimte(s): Langs houtenkozijnen en beton 

Situatie: Buiten 

Bereikbaarheid: Slecht 

Bevestigingsmethode: Gekit 

Aantal: 1 Totaal 

Afmetingen: 910,00 m Totaal 
 

 

Analyseresultaten materiaalmonster(s): 
Monster 
code: 

Ruimte Locatie in ruimte Analyseresultaat: 

0096412 buitengevel 
langs kozijn en beton, 

zuidgevel 
< 0,1 w/w % 

 

0151520 buitengevel 
langs kozijn en beton, 

westgevel 
< 0,1 w/w % 

 

0096424 buitengevel 
langs kozijn en beton, 

zuidgevel 
< 0,1 w/w % 

 

0151517 buitengevel 
langs kozijn en beton, 

noordgevel 
< 0,1 w/w % 

 

0096402 buitengevel 
langs kozijn en beton, 

noordgevel 
< 0,1 w/w % 

 

0151516 buitengevel 
langs kozijn en beton, 

noordgevel 
< 0,1 w/w % 

 

0151522 buitengevel 
langs kozijn en beton, 

zuidgevel 
< 0,1 w/w % 

 

 

 

Opmerkingen: 

Betreft kit rondom houtenkozijnen en langs het beton tussen de betonnen pijlers. 

 

Mogelijk kunnen er asbesthoudende stelmaterialen/plaatjes zijn gebruikt langs kozijn en 

gevel, vanuit best practice is het advies een aanvullend destructief onderzoek rondom 

kozijnen te laten plaatsvinden indien er voor een vervanging wordt gekozen waar het 

gehele kozijn wordt vervangen. 
 

 

Opmerkingen afmeting: 

Aan de exacte kit locatie op tekening en exacte hoeveelheid kunnen geen rechten worden 

ontleend. 
 

 

Conclusie: 

Na optische analyse bleek het materiaal geen asbestvezels te bevatten in een percentage 

boven de detectiegrens van 0,1% w/w. 
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 20 Projectnummer: RFI-16-00013177-SI 

Opdrachtgever: Gemeente Den Helder 
 

Gebouw(nr.): Middenweg 172-174 te Den Helder 

Nummer vindplaats: 7 

Ruimte(s): Buitengevel 

Etage(s): Begane grond t/m eerste etage  
 

 
 

 
noordgevel 

 
metalen raam in houtenkozijn 

 
 
 

 

 
zuidgevel 

 
monsterlocatie 
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 21 Projectnummer: RFI-16-00013177-SI 

Opdrachtgever: Gemeente Den Helder 
 

Details toepassing: 

Omschrijving toepassing: Kit 

Plaats in ruimte(s): Rondom metalen kozijn in houten kozijn 

Situatie: Buiten 

Bereikbaarheid: Slecht 

Bevestigingsmethode: Gekit 

Aantal: 48 Stuks 

Afmetingen: 3,50 m Per stuk 
 

 

Analyseresultaten materiaalmonster(s): 
Monster 
code: 

Ruimte Locatie in ruimte Analyseresultaat: 

0151511 buitengevel 
rondom metalenkozijn in 
houtenkozijn, noordgevel 

< 0,1 w/w % 
 

 

 

Opmerkingen: 

Betreft kit welke rondom het metalen kozijn is gebruikt welke in houtenkozijn zit. 
 

 

Opmerkingen afmeting: 

Elk metaalkozijn bevat ca 3,5m kit tussen metaal en het hout. 

Aan de exacte locatie op tekening en hoeveelheid kunnen geen rechten worden ontleend. 
 

 

Conclusie: 

Na optische analyse bleek het materiaal geen asbestvezels te bevatten in een percentage 

boven de detectiegrens van 0,1% w/w. 
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 22 Projectnummer: RFI-16-00013177-SI 

Opdrachtgever: Gemeente Den Helder 
 

Gebouw(nr.): Middenweg 172-174 te Den Helder 

Nummer vindplaats: 8 

Ruimte(s): Buitengevel 

Etage(s): Dakrandniveau (laagbouw)  
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
monsterlocatie 

 

  

  

 
 

 

  

  

 
 

Details toepassing: 

Omschrijving toepassing: Bitumen 

Plaats in ruimte(s): Langs metalen trim 

Situatie: Buiten 

Bereikbaarheid: Slecht 

Bevestigingsmethode: Gelijmd 

Aantal: 1 Locaties 

Afmetingen: 10,00 m Per stuk 
 

 

Analyseresultaten materiaalmonster(s): 
Monster 
code: 

Ruimte Locatie in ruimte Analyseresultaat: 

0096410 buitengevel langs trim, zuidgevel < 0,1 w/w % 
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 23 Projectnummer: RFI-16-00013177-SI 

Opdrachtgever: Gemeente Den Helder 
 

Opmerkingen: 

Het betreft bitumen langs metalen trim op afscheidingrand van laagbouw en zuidgevel 

hoogbouw. 
 

 

Conclusie: 

Na optische analyse bleek het materiaal geen asbestvezels te bevatten in een percentage 

boven de detectiegrens van 0,1% w/w. 
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 24 Projectnummer: RFI-16-00013177-SI 

Opdrachtgever: Gemeente Den Helder 
 

Gebouw(nr.): Middenweg 172-174 te Den Helder 

Nummer vindplaats: 9 

Ruimte(s): Buitengevel 

Etage(s): Begane grond t/m eerste etage  
 

 
 

 
 
 

 

 
rubber langs raam achter stopverf 

 

  

  

 
 

 

  

  

 
 

Details toepassing: 

Omschrijving toepassing: Rubber 

Plaats in ruimte(s): In metalenkozijn onder raam 

Situatie: Buiten 

Bereikbaarheid: Slecht 

Bevestigingsmethode: Geklemd 

Aantal: 1 Totaal 

Afmetingen: 148,90 m Totaal 
 

 

Analyseresultaten materiaalmonster(s): 
Monster 
code: 

Ruimte Locatie in ruimte Analyseresultaat: 

0151502 buitengevel 
in metalenkozijn rondom 

raam, noordgevel 
< 0,1 w/w % 

 

 

 

Conclusie: 

Na optische analyse bleek het materiaal geen asbestvezels te bevatten in een percentage 

boven de detectiegrens van 0,1% w/w. 
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 25 Projectnummer: RFI-16-00013177-SI 

Opdrachtgever: Gemeente Den Helder 
 

Gebouw(nr.): Middenweg 172-174 te Den Helder 

Nummer vindplaats: 10 

Ruimte(s): Buitengevel 

Etage(s): Dakrand (hoogbouw)  
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
monsterlocatie 

 

  

  

 
 

 

  

  

 
 

Details toepassing: 

Omschrijving toepassing: Kit 

Plaats in ruimte(s): In dilatatie voeg 

Situatie: Buiten 

Bereikbaarheid: Slecht 

Bevestigingsmethode: Gekit 

Aantal: 1 Totaal 

Afmetingen: 300,00 m Totaal 
 

 

Analyseresultaten materiaalmonster(s): 
Monster 
code: 

Ruimte Locatie in ruimte Analyseresultaat: 

0096403 buitengevel dakrand (hoogbouw) < 0,1 w/w % 
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 26 Projectnummer: RFI-16-00013177-SI 

Opdrachtgever: Gemeente Den Helder 
 

Opmerkingen afmeting: 

Aan de exacte hoeveelheid dakrand kit kunnen geen rechten worden ontleend, het 

betreft hier dan ook een geschatte waarde. 
 

 

Conclusie: 

Na optische analyse bleek het materiaal geen asbestvezels te bevatten in een percentage 

boven de detectiegrens van 0,1% w/w. 
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 27 Projectnummer: RFI-16-00013177-SI 

Opdrachtgever: Gemeente Den Helder 
 

Gebouw(nr.): Middenweg 172-174 te Den Helder 

Nummer vindplaats: 11 

Ruimte(s): Buitengevel 

Etage(s): Begane grond (entree)  
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

  

  

 
 

 

  

  

 
 

Details toepassing: 

Omschrijving toepassing: Kit 

Plaats in ruimte(s): Entree 

Situatie: Buiten 

Bereikbaarheid: Matig 

Bevestigingsmethode: Gekit 

Aantal: 1 Locaties 

Afmetingen: 20,00 m Totaal 
 

 

Analyseresultaten materiaalmonster(s): 
Monster 
code: 

Ruimte Locatie in ruimte Analyseresultaat: 

0096406 buitengevel rondom raam < 0,1 w/w % 
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 28 Projectnummer: RFI-16-00013177-SI 

Opdrachtgever: Gemeente Den Helder 
 

Opmerkingen: 

Mogelijk kunnen er asbesthoudende stelmaterialen/plaatjes zijn gebruikt langs kozijn en 

gevel, vanuit best practice is het advies een aanvullend destructief onderzoek rondom 

kozijnen te laten plaatsvinden indien er voor een vervanging wordt gekozen waar het 

gehele kozijn wordt vervangen. 
 

 

Conclusie: 

Na optische analyse bleek het materiaal geen asbestvezels te bevatten in een percentage 

boven de detectiegrens van 0,1% w/w. 
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 29 Projectnummer: RFI-16-00013177-SI 

Opdrachtgever: Gemeente Den Helder 
 

Gebouw(nr.): Middenweg 172-174 te Den Helder 

Nummer vindplaats: 12 

Ruimte(s): Buitengevel 

Etage(s): Dakrand niveau (laagbouw)  
 

 
 

 
 

 
monsterlocatie 

 

 

 
 
 

  

  

 
 

 

  

  

 
 

Details toepassing: 

Omschrijving toepassing: Beglazingskit 

Plaats in ruimte(s): Rondom ramen 

Situatie: Buiten 

Bereikbaarheid: Slecht 

Bevestigingsmethode: Gekit 

Aantal: 1 Locaties 

Afmetingen: 17,00 m Totaal 
 

 

Analyseresultaten materiaalmonster(s): 
Monster 
code: 

Ruimte Locatie in ruimte Analyseresultaat: 

0096415 buitengevel rondom raam < 0,1 w/w % 
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 30 Projectnummer: RFI-16-00013177-SI 

Opdrachtgever: Gemeente Den Helder 
 

Conclusie: 

Na optische analyse bleek het materiaal geen asbestvezels te bevatten in een percentage 

boven de detectiegrens van 0,1% w/w. 
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 31 Projectnummer: RFI-16-00013177-SI 

Opdrachtgever: Gemeente Den Helder 
 

Gebouw(nr.): Middenweg 172-174 te Den Helder 

Nummer vindplaats: 13 

Ruimte(s): Buitengevel 

Etage(s): Beganegrond (entree)  
 

 
 

 
 
 

 

 
monsterlocatie 

 

  

  

 
 

 

  

  

 
 

Details toepassing: 

Omschrijving toepassing: Beglazingskit 

Plaats in ruimte(s): In stalen kozijnen rondom kogelwerend glas 

Situatie: Buiten 

Bereikbaarheid: Matig 

Bevestigingsmethode: Gekit 

Aantal: 1 Locaties 

Afmetingen: 20,00 m Totaal 
 

 

Analyseresultaten materiaalmonster(s): 
Monster 
code: 

Ruimte Locatie in ruimte Analyseresultaat: 

0096431 buitengevel rondom raam < 0,1 w/w % 
 

 

 

Conclusie: 

Na optische analyse bleek het materiaal geen asbestvezels te bevatten in een percentage 

boven de detectiegrens van 0,1% w/w. 
 

 



 

 

 

Rapportage asbestinventarisatie versie 1 
 32 Projectnummer: RFI-16-00013177-SI 

Opdrachtgever: Gemeente Den Helder 
 

Gebouw(nr.): Middenweg 172-174 te Den Helder 

Nummer vindplaats: 14 

Ruimte(s): Buitengevel 

Etage(s): Begane grond (laagbouw)  
 

 
 

 
 

 
 

 
monsterlocatie 

 

 

 
 

 
monsterlocatie 
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 33 Projectnummer: RFI-16-00013177-SI 

Opdrachtgever: Gemeente Den Helder 
 

Details toepassing: 

Omschrijving toepassing: Beglazingskit 

Plaats in ruimte(s): Rondom ramen 

Situatie: Buiten 

Bereikbaarheid: Matig 

Bevestigingsmethode: Gekit 

Aantal: 1 Locaties 

Afmetingen: 170,00 m Totaal 
 

 

Analyseresultaten materiaalmonster(s): 
Monster 
code: 

Ruimte Locatie in ruimte Analyseresultaat: 

0096417 buitengevel rondom raam < 0,1 w/w % 
 

0096418 buitengevel rondom raam < 0,1 w/w % 
 

 

 

Opmerkingen afmeting: 

Aan de excate kit locatie op tekening en exacte hoeveelheid kunnen geen rechten worden 

ontleend. 
 

 

Conclusie: 

Na optische analyse bleek het materiaal geen asbestvezels te bevatten in een percentage 

boven de detectiegrens van 0,1% w/w. 
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 34 Projectnummer: RFI-16-00013177-SI 

Opdrachtgever: Gemeente Den Helder 
 

Gebouw(nr.): Middenweg 172-174 te Den Helder 

Nummer vindplaats: 15 

Ruimte(s): Buitengevel 

Etage(s): Begane grond (laagbouw)  
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

  

  

 
 

 

  

  

 
 

Details toepassing: 

Omschrijving toepassing: Kit 

Plaats in ruimte(s): Rondom kozijnen, technische ruimtes 

Situatie: Buiten 

Bereikbaarheid: Matig 

Bevestigingsmethode: Gekit 

Aantal: 2 Locaties 

Afmetingen: 20,00 m Totaal 
 

 

Analyseresultaten materiaalmonster(s): 
Monster 
code: 

Ruimte Locatie in ruimte Analyseresultaat: 

0096420 buitengevel 
rondom kozijn, technische 

ruimte 
< 0,1 w/w % 
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 35 Projectnummer: RFI-16-00013177-SI 

Opdrachtgever: Gemeente Den Helder 
 

Opmerkingen: 

Mogelijk kunnen er asbesthoudende stelmaterialen/plaatjes zijn gebruikt langs kozijn en 

gevel, vanuit best practice is het advies een aanvullend destructief onderzoek rondom 

kozijnen te laten plaatsvinden indien er voor een vervanging wordt gekozen waar het 

gehele kozijn wordt vervangen. 
 

 

Conclusie: 

Na optische analyse bleek het materiaal geen asbestvezels te bevatten in een percentage 

boven de detectiegrens van 0,1% w/w. 
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 36 Projectnummer: RFI-16-00013177-SI 

Opdrachtgever: Gemeente Den Helder 
 

Gebouw(nr.): Middenweg 172-174 te Den Helder 

Nummer vindplaats: 16 

Ruimte(s): Buitengevel 

Etage(s): Begane grond (laagbouw)  
 

 
 

 
 

 
monsterlocatie 

 

 

 
 

 
monsterlocatie 

 

  

  

 
 

 

  

  

 
 

Details toepassing: 

Omschrijving toepassing: Beglazingskit 

Plaats in ruimte(s): Rondom ramen 

Situatie: Buiten 

Bereikbaarheid: Matig 

Bevestigingsmethode: Gekit 

Aantal: 1 Totaal 

Afmetingen: 100,00 m Totaal 
 

 

Analyseresultaten materiaalmonster(s): 
Monster 
code: 

Ruimte Locatie in ruimte Analyseresultaat: 

0096421 buitengevel rondom raam < 0,1 w/w % 
 

0096422 buitengevel rondom raam < 0,1 w/w % 
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 37 Projectnummer: RFI-16-00013177-SI 

Opdrachtgever: Gemeente Den Helder 
 

Conclusie: 

Na optische analyse bleek het materiaal geen asbestvezels te bevatten in een percentage 

boven de detectiegrens van 0,1% w/w. 
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 38 Projectnummer: RFI-16-00013177-SI 

Opdrachtgever: Gemeente Den Helder 
 

Gebouw(nr.): Middenweg 172-174 te Den Helder 

Nummer vindplaats: 17 

Ruimte(s): Buitengevel 

Etage(s): Dak  
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

  

  

 
 

 

  

  

 
 

Details toepassing: 

Omschrijving toepassing: Beglazingskit 

Plaats in ruimte(s): Rondom ramen (dakopbouw) 

Situatie: Buiten 

Bereikbaarheid: Matig 

Bevestigingsmethode: Gekit 

Aantal: 1 Totaal 

Afmetingen: 51,00 m Totaal 
 

 

Analyseresultaten materiaalmonster(s): 
Monster 
code: 

Ruimte Locatie in ruimte Analyseresultaat: 

0096429 buitengevel rondom raam (dakopbouw) < 0,1 w/w % 
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 39 Projectnummer: RFI-16-00013177-SI 

Opdrachtgever: Gemeente Den Helder 
 

Conclusie: 

Na optische analyse bleek het materiaal geen asbestvezels te bevatten in een percentage 

boven de detectiegrens van 0,1% w/w. 
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 40 Projectnummer: RFI-16-00013177-SI 

Opdrachtgever: Gemeente Den Helder 
 

Gebouw(nr.): Middenweg 172-174 te Den Helder 

Nummer vindplaats: 18 

Ruimte(s): Buitengevel 

Etage(s): Dak  
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

  

  

 
 

 

  

  

 
 

Details toepassing: 

Omschrijving toepassing: Kit 

Plaats in ruimte(s): Langs gevel en kozijn (dakopbouw) 

Situatie: Buiten 

Bereikbaarheid: Matig 

Bevestigingsmethode: Gekit 

Aantal: 1 Totaal 

Afmetingen: 8,00 m Totaal 
 

 

Analyseresultaten materiaalmonster(s): 
Monster 
code: 

Ruimte Locatie in ruimte Analyseresultaat: 

0096430 buitengevel 
langs kozijn en gevel 

(dakopbouw) 
< 0,1 w/w % 
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 41 Projectnummer: RFI-16-00013177-SI 

Opdrachtgever: Gemeente Den Helder 
 

Opmerkingen: 

Mogelijk kunnen er asbesthoudende stelmaterialen/plaatjes zijn gebruikt langs kozijn en 

gevel, vanuit best practice is het advies een aanvullend destructief onderzoek rondom 

kozijnen te laten plaatsvinden indien er voor een vervanging wordt gekozen waar het 

gehele kozijn wordt vervangen. 
 

 

Conclusie: 

Na optische analyse bleek het materiaal geen asbestvezels te bevatten in een percentage 

boven de detectiegrens van 0,1% w/w. 
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 42 Projectnummer: RFI-16-00013177-SI 

Opdrachtgever: Gemeente Den Helder 
 

BIJLAGE I Plattegrond(en)  

 

 

Gebouw :  Middenweg 172-174 te Den Helder 
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 43 Projectnummer: RFI-16-00013177-SI 

Opdrachtgever: Gemeente Den Helder 
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 44 Projectnummer: RFI-16-00013177-SI 

Opdrachtgever: Gemeente Den Helder 
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 45 Projectnummer: RFI-16-00013177-SI 

Opdrachtgever: Gemeente Den Helder 
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 46 Projectnummer: RFI-16-00013177-SI 

Opdrachtgever: Gemeente Den Helder 
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Opdrachtgever: Gemeente Den Helder 
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 48 Projectnummer: RFI-16-00013177-SI 

Opdrachtgever: Gemeente Den Helder 
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 49 Projectnummer: RFI-16-00013177-SI 

Opdrachtgever: Gemeente Den Helder 
 

BIJLAGE II Verplichtingen opdrachtgever 
VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER OVEREENKOMSTIG WET- EN REGELGEVING 
 
1.  Algemeen 

  
De opdrachtgever heeft een wettelijke informatieplicht daar waar het gaat 

over de aanwezigheid van asbest in zij bouwwerk/object, dat hij in 

eigendom/beheer heeft. Deze plicht heeft hij naar de gebruiker van het 
bouwwerk/object en zij die het bouwwerk/object respectievelijk 

onderhouden, renoveren, slopen of werkzaamheden erin uitvoeren. 

 

Asbestverwijdering is onderhevig aan een gemeentelijke vergunning. Aan 
de vergunning ligt een asbestinventarisatierapport ten grondslag. Wie kan 

een vergunning aanvragen en wordt daarmee de houder van de 

vergunning? 
1. De eigenaar van een bouwwerk; 

2. Namens de eigenaar van het bouwwerk: het adviesbureau; 

3. Gebruiker van een bouwwerk. 
  Toelichting: 

1. De houder van de vergunning blijft voor de 

gemeente verantwoordelijk en aanspreekpunt 

voor de rapportage als sanering. Is het niet 
volledig en dus niet geschikt voor afgifte 

omgevingsvergunning, dan spreekt de gemeente 

de aanvrager van de vergunning aan. Deze 
spreekt vervolgens het onderzoeksbureau aan. 

Dit geldt eveneens voor de asbestverwijdering. 

2. Als gewerkt wordt in strijd met de voorschriften, 
spreekt de gemeente de houder van de 

vergunning in eerste instantie aan, in tweede 

instantie de asbestverwijderaar. 

  
De onder de punten 1 t/m 3 genoemde personen kunnen opdrachtgever 

zijn voor zowel de 

asbestinventarisatie, de asbestverwijdering, als de eindbeoordeling. Hij 
hoeft niet perse opdrachtgever te zijn voor de eindbeoordeling. Dit kan hij 

overlaten aan het verwijderings-bedrijf, hetgeen ook logisch is. 

  
De opdrachtgever is degene die: 

1. De opdracht tot inventarisatie verleent aan een bedrijf dat in 

het bezit is van een geldig certificaat voor 

asbestinventarisatie; 
2. De omgevingsvergunning bij de Gemeente aanvraagt, 

implicerende de melding voor het voornemen tot slopen/ 

verwijderen; 
3. De opdracht tot de eindbeoordeling van de uitgevoerde 

asbestverwijdering verleent aan een laboratorium c.q. 

inspectie-instelling dat/die daarvoor is geaccrediteerd; 

4. De opdracht tot de asbestverwijdering verleent aan een 
asbestverwijderingsbedrijf dat in het bezit is van een geldig 

certificaat voor asbestverwijderen; 

5. De Gemeente minimaal één week vóór uitvoering op de 
hoogte stelt van de juiste uitvoeringsdata en -tijdstippen; 

6. De stortbon en het vrijgavebewijs van het 

asbestverwijderingsbedrijf ontvangt; 
7. De Gemeente uiterlijk binnen twee weken na uitvoering een 

afschrift stuurt van de resultaten van de eindbeoordeling; 

8. De facturen voor de verleende diensten (1 t/m 4) ontvangt en 

betaalt. 
De opdrachtgever kan de zaken genoemd onder 1, 2, 3, 5 en 7 delegeren 

aan bijvoorbeeld het asbestverwijderingsbedrijf, doch blijft 

verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de juiste papieren 
(inventarisatierapport en omgevingsvergunning) op het werk. 

 

2. Asbestinventarisatierapport  
  

De verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor de juiste papieren 

(inventarisatierapport en omgevingsvergunning) op het werk vindt zijn 

wettelijke basis in Par. 2, Artikel 3 en 5 en Par. 4, Artikel 10 van het 
Asbestverwijderingsbesluit 2005. De door de opdrachtgever in te 

schakelen bedrijven voor asbestinventarisatie, asbestverwijdering en 

eindbeoordeling kunnen het werk alleen verrichten, wanneer zij in het 
bezit zijn van de wettelijk verplichte certificatie, respectievelijk 

accreditatie, vermeld in art. 4.54a, 4.54d en 4.55a van het Arbobesluit / 

Asbestverwijderingsbesluit 2005. 
  

3. Asbestinventarisatierapport  

  

Ontleend aan Asbestverwijderingsbesluit 2005 , Stb 704 d.d. 16-12-
2005 en Stb 87 d.d. 20-02-2006 

  

Paragraaf 2 - Asbestinventarisatie 
Art. 3-1-b: 

lid b: degene die geheel of gedeeltelijk doet (laat) afbreken of uit elkaar 

nemen (= dus de opdrachtgever)  

…. beschikt over een asbestinventarisatierapport. 
  

Art. 3-2-b: 

ook hier wordt weer gesproken over degene die asbest doet (laat) 
verwijderen (= dus de 

opdrachtgever)  

…. beschikt over een asbestinventarisatierapport. 
  

 

 

Art. 5 

Degene die de handelingen van par. 3 doet / laat verrichten (= dus de 
opdrachtgever), verstrekt vóórdat de handeling wordt verricht, een 

afschrift van het inventarisatierapport aan degene die de handeling 

verricht (= dus het asbestverwijderingsbedrijf). 
  

Conclusie: 

Art. 3 en 5 zijn heel duidelijk: De opdrachtgever beschikt over een 

inventarisatierapport en geeft een afschrift van dat rapport aan degene die 
het asbest verwijdert. Hoe de opdrachtgever aan dat rapport komt, staat 

niet vermeld. Hij moet er gewoon over beschikken, dus het zelf regelen. 

Zie ook art. 4.54a-1 t/m 5 en 4.54d-5 (toevoeging aan Arbo-besluit). 
  

Aanvulling Arbeidsomstandighedenbesluit 

Artikel 4.54a. Asbestinventarisatie 
1. Voordat een handeling als bedoeld in artikel 4.54, eerste 

lid, onderdeel a, b of d, wordt aangevangen, wordt de 

aanwezigheid van asbest of asbesthoudende producten dan 

wel crocidoliet of crocidoliethoudende producten volledig 
geïnventariseerd en worden de resultaten hiervan opgenomen 

in een inventarisatierapport. 

2. Het eerste lid is van toepassing indien werknemers worden 
of kunnen worden blootgesteld aan asbest of asbesthoudende 

producten dan wel crocidoliet of crocidoliethoudende 

producten. 
3. De inventarisatie en het inventarisatierapport, bedoeld in 

het eerste lid, worden uitgevoerd, onderscheidenlijk 

opgesteld, door een bedrijf dat in het bezit is van een 

certificaat voor asbestinventarisatie dat is afgegeven door 
Onze Minister of een certificerende instelling. 

4. Een afschrift van het inventarisatierapport wordt verstrekt 

aan het bedrijf, bedoeld in artikel 4.54d, eerste lid, die de 
handeling, bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, onderdeel a, b, 

of d, verricht. 

5. Het certificaat of een afschrift daarvan is op de 
arbeidsplaats aanwezig en wordt desgevraagd getoond aan 

een ambtenaar als bedoeld in artikel 24 van de wet. 

  

Artikel 4.54d. Asbestverwijdering 
1. De handelingen, bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, met 

uitzondering van de handelingen, bedoeld in artikel 4.54b, 

onderdeel b tot en met i, worden verricht volgens een vooraf 
opgesteld werkplan als bedoeld in artikel 4.55 door een 

bedrijf dat in het bezit is van een certificaat voor 

asbestverwijdering, dat is afgegeven door Onze Minister of 

een certificerende instelling. 
2. Bij een bedrijf als bedoeld in het eerste lid is in ieder geval 

een persoon als bedoeld in het derde lid werkzaam. 

3. De handelingen, bedoeld in het eerste lid, worden verricht 
door of onder voortdurend toezicht van een persoon die in het 

bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid voor het 

toezicht houden op het verwijderen van asbest en crocidoliet, 
dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende 

instelling. 

4. Voorzover de handelingen, bedoeld in het eerste lid, mede 

worden verricht door een andere persoon dan de persoon, 
bedoeld in het derde lid, is deze andere persoon in het bezit 

van een certificaat van vakbekwaamheid voor het verwijderen 

van asbest en crocidoliet, dat is afgegeven door Onze Minister 
of een certificerende instelling. 

5. Voordat wordt aangevangen met de handelingen, bedoeld 

in het eerste lid, is het bedrijf, bedoeld in het eerste lid, in het 
bezit van een afschrift van een inventarisatierapport als 

bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid. 

6. De certificaten, bedoeld in het eerste, derde en vierde lid, 

of afschriften daarvan en een afschrift van het 
inventarisatierapport, bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid, zijn 

op de arbeidsplaats aanwezig en worden desgevraagd 

getoond aan een ambtenaar als bedoeld in artikel 24 van de 
wet. 

  

Par. 4 - Bouwwerken 
Art. 10: 

Het is verboden om een bouwwerk te slopen zonder of in afwijking van de 

vergunning van B&W. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning 

moet een inventarisatierapport worden overlegd (art. 10j). De houder van 
de omgevingsvergunning moet een afschrift van die vergunning ter hand 

stellen aan het bedrijf dat de sloop uitvoert.  
 
 Let op: In bovenstaande wettekst wordt gesproken over 

een “vergunning”. Sinds het Bouwbesluit 2012 van kracht is, 

is er geen sprake meer van een vergunning, maar van een 

sloop-melding. Voor meer informatie hierover kunt u terecht 

bij de Rijksoverheid.
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BIJLAGE III Deskresearch 

 

Alle voor de inspectie van het gebouw relevante data zijn in de volgende tabel 

weergegeven. 

 

Gebruik gebouw 
Gebouw in gebruik 
tijdens inspectie 

Aantal 
onderzochte 
bouwlagen 

Opstallen 
aanwezig 

Plattegronden aanwezig 
tijdens inspectie 

Middenweg 172-174 te Den Helder 

Kantoorgebouw Ja 4 Nee Ja 
 

 

De volgende tekeningen waren ten tijde van de inventarisatie beschikbaar:  

 
Tekeningen ter beschikking 

Middenweg 172-174 te Den Helder 

Plattegronden, dwarsdoorsnedes en gevelaanzichten 
 

 

De studie van de tekeningen, vooropname of de deskresearch van het onderzochte 

gebouw heeft de volgende informatie opgeleverd omtrent de aanwezigheid van 

asbestverdachte of asbesthoudende materialen. 

 
Toepassing Bron Bevindingen inspectie Opmerking 

Middenweg 172-174 te Den Helder 

Plaatmateriaal (okergeel), 
entresol 

brontype 02 (11-5937.A3) Niet aangetroffen 
binnen situatie (uigesloten 

binnen het onderzoek) 

Cementgebonden 
sandwichpaneel, 1ste 

etage 
brontype 03 (11-5937.A3) Aangetroffen aanwezig (zie bron 3) 

Plaatmateriaal (zwart) 
begane grond 

brontype 06 (11-5937.A3) Niet aangetroffen 
binnen situatie (uigesloten 

binnen het onderzoek) 

Remvoeringen brontype 05 (11-5937.A3) Niet aangetroffen 
binnen situatie (uigesloten 

binnen het onderzoek) 

Cementgebonden 
sandwichpaneel, 

buitengevel 

Brontype 02 (16-
8665.A.3) 

Aangetroffen aanwezig (zie bron 3) 

Plaatmateriaal (plint) 
begane grond 

brontype 06 (11-5937.A3) Niet aangetroffen 
binnen situatie (uigesloten 

binnen het onderzoek) 

Mantelbuis, kelder brontype 01 (11-5937.A3) Niet aangetroffen 
binnen situatie (uigesloten 

binnen het onderzoek) 

Plaatmateriaal 
(vensterbank), dak 

opbouw 
brontype 04 (11-5937.A3) Niet aangetroffen 

binnen situatie (uigesloten 
binnen het onderzoek) 

Bitumen, lijmen, kit, 
buitengevel 

Brontype 01 (16-
8665.A.3) 

Aangetroffen 
aanwezig (zie bron 1 

beglazingskit), 

 

De volgende deskresearch stukken waren ten tijde van de inventarisatie beschikbaar: 

 
Opgesteld door Referentienummer Datum onderzoek Adres 

Middenweg 172-174 te Den Helder 

Search bv 
10504484/LE-ESA-

0000027 (eindcontrole) 
31-05-2005 middenweg 174 

AA & C 11.5937.A3 16-05-2011 
Middenweg 172-174 te Den 

Helder 

AA & C 16-8665.A.3 12-09-2016 
Middenweg 172-174 te Den 

Helder 

Search bv 
10504573/LE-ESA-

0000030 (eindcontrole) 
02-06-2005 middenweg 174 

Search bv 
10504436/LE-AAR-

0000084 (eindcontrole) 
30-05-2005 middenweg 174 
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De volgende informatie is uit de deskresearch naar voren gekomen: 

 
Middenweg 172-174 te Den Helder 

Afmeting bruto vloeroppervlakte (bvo) Onbekend 

Afmetingen gebouw Onbekend 

Bouwjaar Onbekend 

Jaar en data eventuele verbouwingen Onbekend 

Aard van eventuele verbouwingen Geen verbouwingen bekend. 

Inspanningen welke verricht zijn ten 
behoeve van de deskresearch 

Raadplegen eigen database en opdrachtgever. 

Heeft de deskresearch voldoende input/ 
gegevens verschaft? 

Ja 

Zijn er originele bestekken? Ja 

Welke stukken zijn beschikbaar gesteld 
door de gemeente (bouwtekeningen, 

bestekken e.d.)? 
Geen stukken beschikbaar gesteld door gemeente. 

Bijzonderheden gebouw 
(brandcompartimentering, geluidsisolatie, 

etc.) 
Geen bijzonderheden bekend. 

Eerdere saneringen, data en locaties, 
eindcontrole / documenten 

In het rapport 11-5937.A3 zijn eindcontrole rapporten 
aanwezig: 
van de bronnen vensterbanken en plinten omschreven in 
ruimte begane grond gedeelte. verwijderd in mei/juni 2005 
Verder zijn er geen eerdere saneringen /vrijgave metingen 
bekend. 

Zijn er zaken naar voren gekomen tijdens 
gesprekken met de gebouwbeheerder? 

nee 

Zijn er zaken naar voren gekomen tijdens 
de inspectie? 

Buitengevel onderzoek 
Aangetroffen asbesthoudende bronnen: 
- Bron1: beglazingskit 
- Bron3: sandwichpanelen 
 
Overige aangetroffen niet asbesthoudende 
kit/bitumen/stopverf bronnen: 
- bron 2, bron 4 t/m 18. 
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BIJLAGE IV Analyserapport(en) 

   

   



Volgnr. Monsternummer Locatie Omschrijving Materiaal Analyseresultaat Hechtgebonden

1 0151530 kantoorgebouw, rondom glas, zuidgevel beglazingskit  0,1 - 2 w/w % ANT Ja

2 0151529 kantoorgebouw, rondom glas, zuidgevel beglazingskit  0,1 - 2 w/w % ANT Ja

3 0151525 kantoorgebouw, rondom glas, zuidgevel beglazingskit  0,1 - 2 w/w % ANT Ja

4 0151523 kantoorgebouw, rondom glas, zuidgevel beglazingskit  0,1 - 2 w/w % ANT Ja

5 0151521 kantoorgebouw, rondom glas, westgevel beglazingskit < 0,1 w/w % n.v.t.

6 0151519 kantoorgebouw, rondom glas, westgevel beglazingskit < 0,1 w/w % n.v.t.

7 0151518 kantoorgebouw, rondom glas, westgevel beglazingskit  0,1 - 2 w/w % ANT Ja

8 0151515 kantoorgebouw, rondom glas, 
noordgevel

beglazingskit  0,1 - 2 w/w % ANT Ja

9 0151513 kantoorgebouw, rondom glas, 
noordgevel

beglazingskit  0,1 - 2 w/w % ANT Ja

10 0151509 kantoorgebouw, rondom glas, 
noordgevel

beglazingskit  0,1 - 2 w/w % ANT Ja

11 0151507 kantoorgebouw, rondom glas, 
noordgevel

beglazingskit  0,1 - 2 w/w % ANT Ja

12 0151505 kantoorgebouw, rondom glas, 
noordgevel

beglazingskit  0,1 - 2 w/w % ANT Ja

13 0151501 kantoorgebouw, rondom glas, 
noordgevel

beglazingskit  0,1 - 2 w/w % ANT Ja

14 0096405 kantoorgebouw, rondom glas, 
noordgevel

beglazingskit  0,1 - 2 w/w % ANT Ja

15 0096407 kantoorgebouw, rondom glas, oostgevel beglazingskit  0,1 - 2 w/w % ANT Ja

16 0096408 kantoorgebouw, rondom glas, oostgevel beglazingskit  0,1 - 2 w/w % ANT Ja

17 0096409 kantoorgebouw, rondom glas, zuidgevel beglazingskit  0,1 - 2 w/w % ANT Ja

18 0096413 kantoorgebouw, rondom glas, zuidgevel beglazingskit  0,1 - 2 w/w % ANT Ja

GeenBijzonderheden

Analyseresultaten

Aanvullende informatie aangaande dit rapport is beschikbaar voor de eindgebruiker. Deze informatie kan uitsluitend via de opdrachtgever van SGS Search 
Laboratorium B.V. worden opgevraagd.
Dit rapport mag op geen enkele wijze, behalve in zijn geheel, gereproduceerd worden zonder voorafgaande toestemming van SGS Search Laboratorium B.V.

De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.
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19 0096414 kantoorgebouw, rondom glas, zuidgevel beglazingskit  0,1 - 2 w/w % ANT Ja

20 0096425 kantoorgebouw, rondom glas, zuidgevel beglazingskit  0,1 - 2 w/w % ANT Ja

21 0096427 kantoorgebouw, rondom glas, zuidgevel beglazingskit  0,1 - 2 w/w % ANT Ja

22 0096428 kantoorgebouw, rondom glas, zuidgevel beglazingskit  0,1 - 2 w/w % ANT Ja

23 0151528 buitengevel, rondom sandwichpaneel, 
zuidgevel

kit (rondom sandwichpaneel) < 0,1 w/w % n.v.t.

24 0096423 buitengevel, rondom sandwichpaneel, 
zuidgevel

kit (rondom sandwichpaneel) < 0,1 w/w % n.v.t.

25 0151527 buitengevel, in kozijn, zuidgevel sandwichpaneel 5 - 10 w/w % CHR Ja

26 0151526 buitengevel, in metalen kozijn (rondom 
ramen), zui

stopverf (in metalenkozijn rondom 
raam)

< 0,1 w/w % n.v.t.

27 0151514 buitengevel, in metalen kozijn (rondom 
ramen), noo

stopverf (in metalenkozijn rondom 
raam)

< 0,1 w/w % n.v.t.

28 0151512 buitengevel, in metalen kozijn (rondom 
ramen), noo

stopverf (in metalenkozijn rondom 
raam)

< 0,1 w/w % n.v.t.

29 0151508 buitengevel, in metalen kozijn (rondom 
ramen), noo

stopverf (in metalenkozijn rondom 
raam)

< 0,1 w/w % n.v.t.

30 0151506 buitengevel, in metalen kozijn (rondom 
ramen), noo

stopverf (in metalenkozijn rondom 
raam)

< 0,1 w/w % n.v.t.

31 0151504 buitengevel, in metalen kozijn (rondom 
ramen), noo

stopverf (in metalenkozijn rondom 
raam)

< 0,1 w/w % n.v.t.

32 0151503 buitengevel, in metalen kozijn (rondom 
ramen), noo

stopverf (in metalenkozijn rondom 
raam)

< 0,1 w/w % n.v.t.

33 0096404 buitengevel, in metalen kozijn (rondom 
ramen), noo

stopverf (in metalenkozijn rondom 
raam)

< 0,1 w/w % n.v.t.

34 0096411 buitengevel, in metalen kozijn (rondom 
ramen), zui

stopverf (in metalenkozijn rondom 
raam)

< 0,1 w/w % n.v.t.

35 0096419 buitengevel, in metalen kozijn (rondom 
ramen), oos

stopverf (in metalenkozijn rondom 
raam)

< 0,1 w/w % n.v.t.

36 0096426 buitengevel, in metalen kozijn (rondom 
ramen), zui

stopverf (in metalenkozijn rondom 
raam)

< 0,1 w/w % n.v.t.

37 0151510 buitengevel, in metalen kozijn (rondom 
ramen), noo

stopverf (in metalenkozijn rondom 
raam)

< 0,1 w/w % n.v.t.

38 0151524 buitengevel, horizontaal langs metaal en 
op kozijn

kit (langs metalen dorpel rondom 
houtenkozijn)

< 0,1 w/w % n.v.t.
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39 0151522 buitengevel, rondom houten kozijnen en 
langs beton

Kit (horizontaal en verticaal langs 
houtenkozijnen en verticale 
kolommen) 

< 0,1 w/w % n.v.t.

40 0151520 buitengevel, rondom houten kozijnen en 
langs beton

Kit (horizontaal en verticaal langs 
houtenkozijnen en verticale 
kolommen) 

< 0,1 w/w % n.v.t.

41 0151517 buitengevel, rondom houten kozijnen en 
langs beton

Kit (horizontaal en verticaal langs 
houtenkozijnen en verticale 
kolommen) 

< 0,1 w/w % n.v.t.

42 0151516 buitengevel, rondom houten kozijnen en 
langs beton

Kit (horizontaal en verticaal langs 
houtenkozijnen en verticale 
kolommen) 

< 0,1 w/w % n.v.t.

43 0096402 buitengevel, rondom houten kozijnen en 
langs beton

Kit (horizontaal en verticaal langs 
houtenkozijnen en verticale 
kolommen) 

< 0,1 w/w % n.v.t.

44 0096412 buitengevel, rondom houten kozijnen en 
langs beton

Kit (horizontaal en verticaal langs 
houtenkozijnen en verticale 
kolommen) 

< 0,1 w/w % n.v.t.

45 0096424 buitengevel, rondom houten kozijnen en 
langs beton

Kit (horizontaal en verticaal langs 
houtenkozijnen en verticale 
kolommen) 

< 0,1 w/w % n.v.t.

46 0151511 buitengevel, rondom metalen kozijn, 
noordgevel

kit (rondom metalen kozijn in houten 
kozijn)

< 0,1 w/w % n.v.t.

47 0096410 buitengevel, langs metalen trim, 
zuidgevel

bitumen (langs metalen trim) < 0,1 w/w % n.v.t.

48 0151502 buitengevel, tussen raam en metalen 
rand, noordgev

rubber (in metalenkozijn tussen raam 
en stopverf)

< 0,1 w/w % n.v.t.

49 0096403 buitengevel, in betonnen dakrand, 
noordgevel

Kit (in dilatatie rand) < 0,1 w/w % n.v.t.

50 0096406 buitengevel, entree, rondom glas, 
noordgevel

kit (rondom glas) < 0,1 w/w % n.v.t.

51 0096415 buitengevel, rondom ramen, westgevel kit (rondom glas) < 0,1 w/w % n.v.t.

52 0096431 buitengevel, rondom kogelwerend glas, 
oostgevel

kit (in metalen kozijnen rondom 
kogelwerend glas)

< 0,1 w/w % n.v.t.

53 0096417 buitengevel, rondom ramen, oostgevel beglazingskit (laagbouw) < 0,1 w/w % n.v.t.

54 0096418 buitengevel, rondom ramen, oostgevel beglazingskit (laagbouw) < 0,1 w/w % n.v.t.

Aanvullende informatie aangaande dit rapport is beschikbaar voor de eindgebruiker. Deze informatie kan uitsluitend via de opdrachtgever van SGS Search 
Laboratorium B.V. worden opgevraagd.
Dit rapport mag op geen enkele wijze, behalve in zijn geheel, gereproduceerd worden zonder voorafgaande toestemming van SGS Search Laboratorium B.V.

De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

Getekend door d.d. door:

Ir. Eric J.H.B. Markes29-11-2016
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55 0096420 buitengevel, rondom kozijnen technische 
ruimtes, w

kit rondom kozijn < 0,1 w/w % n.v.t.

56 0096421 buitengevel, rondom ramen, westgevel beglazingskit (laagbouw) < 0,1 w/w % n.v.t.

57 0096422 buitengevel, rondom ramen, westgevel beglazingskit (laagbouw) < 0,1 w/w % n.v.t.

58 0096429 buitengevel, rondom ramen beglazingskit < 0,1 w/w % n.v.t.

59 0096430 buitengevel, langs houten kozijn kit (langs kozijn) < 0,1 w/w % n.v.t.

Aanvullende informatie aangaande dit rapport is beschikbaar voor de eindgebruiker. Deze informatie kan uitsluitend via de opdrachtgever van SGS Search 
Laboratorium B.V. worden opgevraagd.
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Rapport MO 
Rapportage asbestidentificatie met behulp van optische microscopie NEN 5896 

Uitleg rapportages algemeen 
Het rapportnummer is een uniek nummer. Aan de hand van dit nummer kunnen vragen 
worden gesteld en eventueel extra rapporten worden opgevraagd door de opdrachtgever. 

Alleen aan de opdrachtgever of door de opdrachtgever aangewezen partij zal informatie 
worden verstrekt omtrent het resultaat van het uitgevoerde onderzoek. 

Het dossiernummer van SGS Search Laboratorium B.V. is een uniek nummer dat door 
SGS Search Laboratorium B.V. voorafgaand aan de uitvoering van iedere opdracht wordt 
aangemaakt. 

Het is mogelijk dat de werkzaamheden van SGS Search Laboratorium B.V. een 
onderdeel vormen van een project waarbij een directievoerder voor de asbestsanering 
betrokken is. In dat geval wordt bij “projectnummer klant” het voor dat project geldende 
kenmerk ingevoerd. 

Aanvullende uitleg analyseresultaat 

Serpentijn 
CHR = Chrysotiel (wit asbest) 

Amfibool 
ANT = Anthofyliet (geel asbest) CRO  = Crocidoliet (blauw asbest) 
AMO  = Amosiet (bruin asbest)  TRE = Tremoliet (grijs asbest) 
ACT = Actinoliet (groen asbest) 

Analyseresultaat  w/w% 
Met behulp van dit percentage wordt een inschatting gemaakt van de hoeveelheid asbest 
van die soort(en) in het materiaalmonsters. Conform de NEN 5896 is dit percentage een 
inschatting van het gewicht aan asbestvezels ten opzichte van het gewicht van het totale 
monster (w=weight=gewicht). 

Analyseresultaat  <0,1% 
Conform de NEN 5896 betekent de waarde <0,1% dat in het monster geen asbestvezels 
zijn aangetroffen. 

Hechtgebonden ja/nee 
In het geval van asbest wordt aangegeven hoe stevig of los de asbestvezels in het 
materiaal zitten: 

• Hechtgebonden ‘ja’ betekent dat de vezels vast in het materiaal zitten
(breukvlakken uitgezonderd). 

• Hechtgebonden ‘nee’ betekent dat de vezels los in het materiaal zitten en dat het
risico hoog is dat er bij lichte beroering van het materiaal vezels vrijkomen. 

• Hechtgebonden ‘n.v.t’ betekent dat er geen uitspraak aangaande de
gebondenheid nodig is. 



Aanvullende uitleg analysetechniek 

Optische Microscopie 
De identificatie middels optische microscopie bestaat uit twee onderdelen. Allereerst 
wordt bij een vergroting van ongeveer 50x onder een stereomicroscoop gezocht naar 
vezels. Indien deze aangetroffen worden, wordt er met behulp van dispersievloeistof een 
preparaat gemaakt. Dit preparaat wordt onder de polarisatiemicroscoop bij een vergroting 
van 125x nader onderzocht. De vezels worden gekarakteriseerd op grond van 
kenmerkende optische eigenschappen zoals: brekingsindex, dubbelbreking, dispersie en 
het gedrag in gepolariseerd licht. 

Algemene disclaimer 
Behoudens andersluidende overeenkomst worden alle opdrachten en documenten 
uitgevoerd en uitgegeven op basis van onze algemene voorwaarden. De aandacht wordt 
gevestigd op de beperking van aansprakelijkheid, de vergoedings-en 
bevoegdheidskwesties bepaald door deze voorwaarden.  
Elke houder van dit document dient te weten dat de informatie vervat in dit document 
enkel de bevindingen van SGS op het ogenblik van haar tussenkomst en binnen de 
grenzen van de eventuele instructies van de opdrachtgever, bevat. SGS is enkel 
aansprakelijk ten aanzien van haar opdrachtgever en dit document stelt de bij een 
handelstransactie betrokken partijen niet vrij van hun plicht al hun rechten en 
verplichtingen uit te oefenen voortspruitend uit de handelsdocumenten. 
Vermenigvuldiging of publicatie van dit document mag alleen in zijn geheel en na 
schriftelijke goedkeuring van SGS gebeuren. Het aanbrengen van aanpassingen en/of 
toevoegingen aan dit document is exclusief voorbehouden aan SGS.  Elke niet door SGS 
toegestane wijziging evenals de namaak of vervalsing van de inhoud of het uitzicht van 
dit document is onwettig en overtreders zullen vervolgd worden.   
Ondanks de zorgvuldigheid die betracht wordt, is SGS niet aansprakelijk voor schade, 
welke dan ook,  als gevolg van onjuistheden in of problemen veroorzaakt door, 
(elektronische) communicatie. 
Dit document bevat vertrouwelijke informatie. Indien u als niet geadresseerde dit rapport 
ontvangt, wordt u verzocht de afzender hier direct omtrent te informeren en het document 
te vernietigen. 

Dit rapport is met de grootst mogelijke zorg met inachtneming van alle relevante regelgeving opgesteld. Dit rapport is exclusief bestemd voor onze 
opdrachtgever, derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen. Het opstellen van het rapport geldt voor ons als een inspanningsverplichting, van 
welke inspanning wij ons maximaal hebben gekweten. Mochten er onverhoopt fouten in voorkomen, dan kunnen wij ter zake geen meer of andere 
aansprakelijkheid aanvaarden dan in onze algemene voorwaarden staat vermeld. 

Vermenigvuldiging of publicatie van dit rapport mag alleen in zijn geheel en na schriftelijke goedkeuring van SGS Search Laboratorium B.V. SGS 
Search Laboratorium B.V. is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder nrs. L238 en I137. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en 
werkzaamheden zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd bij Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven. 
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BIJLAGE V Evaluatieformulier 

 
Indien er onvoorzien asbest wordt aangetroffen na afloop van de inventarisatie, dient dit gemeld te 
worden en te worden geregistreerd in onderstaand evaluatieformulier. 

 
 

Evaluatieformulier 

 
 

1. Asbestinventarisatie type A  
 

 

Naam inventarisatiebedrijf   SGS Search Ingenieursbureau B.V. 

SCA-code   07-D070109a.01 

RFI-nummer  RFI-16-00013177-SI 

Vrijgave datum    

  
 

2. Asbestinventarisatie type B 
 

  

Naam inventarisatiebedrijf    

SCA-code    

RFI-nummer   

Vrijgave datum    

  
 

3. Asbestinventarisatie van onvoorzien asbest  
 

  

Naam inventarisatiebedrijf    

SCA-code    

RFI-nummer  RFI-16-00013177-SI 

Vrijgave datum    

  
 

Omschrijving onvoorzien asbest  
 

Omschrijving  Plaats  Hoeveelheid  

      

  
 

Asbestverwijderingsbedrijf  
 

Naam    

SCA-code    

Naam 
 

Handtekening 
 

Verzonden naar  1.  2.  3. 4. 5. 6. 7. 

Door (naam)            

Datum            

Paraaf            

 

Verzendlijst: 1 = AIB type A; 2 = AIB type B; 3 = AIB onvoorzien; 4 = gemeente; 5 = eigenaar; 6 = 
opdrachtgever. 
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BIJLAGE VI SMA-rt document(en) 

 

Het ministerie van SZW heeft een geautomatiseerd databestand geïntroduceerd met 

behulp waarvan de risicoklasse-indeling kan worden bepaald. Dit databestand is 

beschikbaar onder de naam SMA-rt. SGS Search Ingenieursbureau B.V. hanteert het 

databestand SMA-rt als basis om te komen tot een juiste vaststelling van de risicoklasse-

indeling. De Arbeidsinspectie hanteert bij haar toezicht- en handhavingsactiviteiten 

eveneens het databestand SMA-rt. 

 

De indeling in risicoklassen is gebaseerd op het Arbobesluit [lit. 2 en 4]. Er zijn drie 

risicoklassen gedefinieerd, elk met een eigen specifiek veiligheidsregime. Deze 

risicoklassen zijn volgens het volgende globale model ingedeeld:.  
 

Risicoklasse Beschrijving van de belangrijkste kenmerken Art. 

1  

Blootstellingsniveau 
Chrysotiel vezels <2000 vezels/m³ en de concentratie van Amfibole asbestvezels  

<10.000 vezels/m³ 

Licht regime, vergelijkbaar met de oude “vrijstellingsregelingen”. 

Art. 4.44 

2 

Blootstellingsniveau 

Chrysotiel vezels 2000 tot 1.000.000 vezels/m³ en de Amfibole vezels 10.000 tot 

1.000.000 vezels/m³ 

Standaardregime conform de SC-530 

Art. 4.48 

3  

Blootstellingsniveau 

> 1.000.000 vezels/m³ 

 Verzwaard regime conform SC-530, uitsluitend voor verwijdering van “risicovolle” 

niet-hechtgebonden materialen zoals spuitasbest, leiding- en ketelisolatie, 

brandwerend board en asbestkarton. 

Art. 4.53a 

 

Indien men er voor kiest af te wijken van de voorgeschreven verwijderingsmethode, dan 

dient vooraf contact opgenomen te worden met SGS Search Ingenieursbureau B.V. 

 

Let op! Vanaf 1 januari 2017 zal het arbeidsomstandighedenbesluit met betrekking tot de 

grenswaarde voor amfibole asbestvezels wijzigen. De grenswaarde voor amfibole 

asbestvezels zal worden verlaagd van 10.000 vezels/m³ naar 2.000 vezels/m³. De 

grenswaarde verlaging kan invloed hebben op de risicoklasses. Een inlegvel zal hiervoor 

waarschijnlijk vanaf 1 januari 2017 noodzakelijk zijn. 
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VERANTWOORDING 

 

 

 

 

 

Titel : Technische keuring t.b.v verkoop 

 

Opdrachtgever  : Gemeente Den Helder 

 

Datum   : 15-07-2017 

 

Status   : definitief 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact:   Helix Advies 

   Meridiaan 26 

   2801 DA Gouda 

   T: 0182 682 349 

   E: info@helix.nl 

   www.helix.nl 
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1. Administratieve gegevens 

 

Opdrachtgever 

Naam: Gemeente Den Helder, t.a.v. Dhr. J. Westrik 

Adres: Drs. F. Bijlweg 20 

Postcode/plaats: 1784 MC Den Helder 

Telefoonnummer: 0223 671 200 

 

Geïnspecteerde gebouw 

Adres: Middenweg 172-174 

Postcode/plaats: 1782BL, Den Helder 

Gebouwtype: Bijeenkomstfunctie/kantoorfunctie 

Bouwjaar (indicatie): 1967 

Jaar evt. verbouwing: 1986 

Oppervlakte (indicatie): 2.872 m2 

 

Keuringsinstantie 

Naam bedrijf: Helix Advies 

Bezoekadres / postbus: Meridiaan 26 

Postcode postbus / plaats: 2801 DA Gouda 

Telefoonnummer: 0182 682 349 

Nummer KvK: 24406751 

Ingeschreven als: Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies 

 

Verantwoording 

Inspecteur: Dhr. Ing. J.F.M. Groeneveld 

Inspectiedatum: 29-05-2017 en 07-07-2017 

Weergesteldheid: Onbewolkt 

Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend: 

 

 

(handtekening inspecteur) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elke keuring betreft een momentopname waarop geen garantie wordt afgegeven. De in dit rapport 

opgenomen resultaten zijn gebaseerd op visuele inspectie. Helix aanvaardt geen enkele 

aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook die in verband kan worden gebracht met 

het uitgebrachte rapport of de uitgevoerde inspectie/keuring.  
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2. Inleidingentoelichting 

2.1 Doel van de keuring 

Het doel van de keuring is het verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van een bouwwerk door middel 

van een visuele inspectie. De zichtbare gebreken en de mate waarin de kwaliteit van bouw- en 

installatiedelen is verminderd door veroudering komen door de inspectie naar voren. Indeling van 

het bouwwerk, de esthetische kwaliteit of aspecten als smaak, voorkeur, modegevoeligheid zijn 

niet beoordeeld. 

 

2.2 Beoordeling van het gebouw 

De bevindingen zijn gebaseerd op een visuele inspectie van redelijk bereikbare bouwdelen van het 

bouwwerk. De keuring is uitgevoerd op basis van de volgende uitgangspunten: 

• Er zijn geen metingen gedaan, geen constructie of bouwfysische berekeningen gemaakt. 

Alleen voor het aspect brandveiligheid is indien nodig door middel van endoscopisch 

onderzoek de aansluiting van de bouwmuur op de dakconstructie beoordeeld. Voor de 

overige onderdelen is geen afwerking verwijderd of destructief onderzoek uitgevoerd. 

• Als een bouwwerk in gebruik is, wordt de inspectie beperkt in verband met aanwezig 

meubilair en afwerking. Tijdens de inspectie wordt geen meubilair verplaatst. 

• Platte daken zijn, indien veilig en verantwoord bereikbaar, geïnspecteerd. Indien dit niet 

mogelijk is, is dit in het rapport vermeld. 

• Er is niet beoordeeld of ondergrondse tanks, bodemverontreiniging, asbesthoudende 

materialen en loden waterleidingen aanwezig zijn. Indien asbestverdachte materialen of 

loden leidingen uit de visuele inspectie naar voren zijn gekomen is dit wel vermeld in het 

rapport. 

• Ruimten onder en tussen vloeren, achter wanden en knieschotten, etc. zijn geïnspecteerd 

in de directe nabijheid van een toegangsluik, indien aanwezig en redelijkerwijs bereikbaar. 

• Wanneer de inspecteur in het rapport aangeeft dat er geen indicatie is gevonden van 

ongedierte en zwam, betekent dit niet dat er van aantasting geen sprake is. De 

bevindingen van de inspecteur zijn een indicatie, bij twijfel is specialistisch onderzoek 

noodzakelijk.  

• De in het rapport aangegeven inhoud van de opstallen is slechts bedoeld voor de 

berekening van de kostenindicaties en is niet bedoeld voor andere berekeningen en 

doeleinden. 

 

2.3 Kostenindicaties 

De kostenindicaties hebben betrekking op: 

• Kosten op korte termijn: kosten van het noodzakelijke herstel van gebreken binnen 3 jaar; 

• Kosten op lange termijn: kosten van toekomstig onderhoud binnen 10 jaar; 

 

De kostenindicaties worden: 

• Gebaseerd op aannemersprijzen (geen doe-het-zelf-werkzaamheden); 

• Vermeld inclusief BTW; 

• Indien mogelijk en economisch verantwoord, geraamd op basis van herstel en niet op 

basis van complete vervanging; 

• Vastgesteld ervan uitgaande dat de aannemer achter elkaar kan doorwerken; 
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De kosten van stut-, sloop-, en steigerwerk en de kosten van vervolgschade zijn niet in de 

kostenindicaties opgenomen. 

2.4 Toelichting afkortingen en begrippen 

• Code: verwijst naar programma van eisen en aanbevelingen (bijlage A) 

• Locatie en omschrijving gebrek: de plaats waar de voorziening moet worden getroffen en 

een omschrijving van het aangetroffen gebrek. 

• TS: Technische staat: 

o U  = Uitstekend. Geen of zeer beperkte veroudering 

o G  = Goed. Beginnende veroudering door gebruik, weer en wind 

o R  = Redelijk. Het verouderingsproces van het element is op gang gekomen.  

o M = Matig. Het verouderingsproces heeft het element duidelijk in zijn greep. 

o S  = Slecht. Het verouderingsproces is min of meer onomkeerbaar geworden. 

o ZS = Zeer slecht. Einde van de technische levensduur is bereikt. 

• k.v. %: kostenverdeling bij gestapelde gebouwen. K.v. geeft aan welk percentage van de 

totale kosten aan het gebouw wordt toegerekend op basis van splitsingsakte, of een 

inschatting van de inspecteur. 
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3. Beoordeling bouwkundige staat 

3.1 Toetsingskader voor de keuring 

In dit hoofdstuk zijn de bouwkundig belangrijke bouwdelen aangegeven in een checklist. Deze 

bouwdelen worden in ieder geval geïnspecteerd, omdat (herstel van) gebreken aan deze 

onderdelen kostbaar kunnen zijn. 

 

Aan de hand van de checklist is per bouwdeel aangegeven op welke kosten gerekend moet worden 

om de gebreken op te heffen. Grote kostenposten die zich in andere bouwdelen voordoen, zijn 

verantwoord onder ‘diversen’, evenals gebreken aan niet nader benoemde bouwdelen die van 

invloed zijn op veiligheid, gezondheid en gebruik. Het toetsingskader voor de keuring is vastgelegd 

in het programma van eisen en aanbevelingen zoals opgenomen in bijlage A (conform eisen NHG). 

Bij de inspectie zijn alleen de zichtbare bouwdelen gecontroleerd. Hierdoor is het niet mogelijk om 

een oordeel te geven over bijvoorbeeld fundering, riolering, etc. Als de inspecteur aanvullend 

specialistisch onderzoek nodig vindt, is dat in het rapport vermeld. 

 

3.2 Resultaten bouwkundige inspectie 

Casco en onderbouw 

Code Element Omschrijving gebrek, 

toelichting en advies 

TS k.v. 

% 

Kosten op 

korte termijn 

Kosten op 

lange termijn 

A.0 Fundering Geen gebreken geconstateerd. 

 

G  € € 

A.1 Kruipruimte Zoetwater bufferkelder aanwezig. 

Niet geïnspecteerd, maar geen 

signalen waargenomen die kunnen 

duiden op gebreken. 

 

G  € € 

A.6.1 Kelder Geen gebreken geconstateerd. 

 

G  € € 

A.2 Portiek/galerij Niet van toepassing. 

 

  € € 

B.3. Vloeren of houten 

constructiedelen 

Niet van toepassing. 

 

  € € 

B.6.2 Balkon- en galerij-

constructies 

Niet van toepassing. 

 

  € € 

A.3 Dakconstructie Geen gebreken geconstateerd. 

 

G  € € 

A.6 Diversen  

 

  € € 
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Gevel  

Code Element Omschrijving gebrek, 

toelichting en advies 

TS k.v. 

% 

Kosten op 

korte termijn 

Kosten op 

lange termijn 

B.1.1 Betonwerk/betonele

menten gevel 

Op diverse betonnen 

constructieonderdelen is sprake 

van corroderend wapeningsstaal 

en afboerende betondelen. 

 

M  € 18.900 € 

B.1.2 Metselwerk en 

voegwerk gevel 

Op diverse plaatsen is er sprake 

van scheurvorming van het 

metselwerk. Het voegwerk is 

verzand en op diverse locaties 

uitgespoeld. Advies om voegwerk 

volledig te vervangen. 

 

M  € 9.200 € 

B.1.3 Metalen constructie-

delen gevel 

 

 

G  € € 

B.6.1 Gevelafwerking of -

beplating 

Mechanische beschadiging, 

erosie/verwering en 

scheurvorming. Advies om 

beplating volledig te vervangen. 

 

M  € 28.200 € 

B.2.1 Buitenkozijnen, 

ramen en deuren 

(incl. beglazing en 

hang & sluitwerk) 

Op diverse plaatsen is er sprake 

van houtrot. Vanwege de 

aanwezigheid van asbest wordt 

geadviseerd om het kozijnwerk 

volledig te vervangen. 

Tevens is er een post opgenomen 

voor het vervangen van de 

overhead deuren. 

 

S  € 780.000 € 

B.2.2 Schilderwerk buiten Schilderwerk vertoont diverse 

gebreken (afbladderen, kale 

delen, glansverlies). Schilderwerk 

moet volledig worden vervangen, 

maar hiervoor is al rekening 

gehouden bij het vervangen van 

het kozijnwerk. Op korte termijn is 

er een post opgenomen voor het 

schilderwerk van steenachtige 

ondergronden. Op lange termijn is 

er een post opgenomen voor een 

vervolgsysteem voor het 

schilderwerk op houten 

ondergronden. 

 

ZS  € 45.000 € 27.000 
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Code Element Omschrijving gebrek, 

toelichting en advies 

TS k.v. 

% 

Kosten op 

korte termijn 

Kosten op 

lange termijn 

B.6.3 Balkon- en 

galerijhekken 

Niet van toepassing.   € € 

A.6 Diversen  

 

  € € 

 

Dak 

Code Element Omschrijving gebrek, 

toelichting en advies 

TS k.v. 

% 

Kosten op 

korte termijn 

Kosten op 

lange termijn 

A.3.1 Dakbedekking De dakbedekking is over het 

gehele oppervlak gecalqueerd. Er 

is een post opgenomen voor 

vervanging binnen 6 jaar, incl. 

vervangen loodaansluitingen en 

aanbrengen valbeveiliging. 

 

M  € € 195.000 

A.3.2 Schoorstenen Metselwerk schoorsteen verkeert 

in mate staat. Post voor herstel 

reeds meegenomen bij herstel 

metselwerk gevel. 

 

M  € € 

A.6.2 Dakgoten Niet van toepassing. 

 

  € € 

A.6.3 Dakramen en 

dakkapellen 

Niet van toepassing. 

 

  € € 

A.6 Diversen  

 

  € € 

 

  



 

Technische keuring t.b.v verkoop Middenweg 172-174 

Gemeente Den Helder  Pagina 9 

 

Binnenzijde bouwwerk 

Code Element Omschrijving gebrek, 

toelichting en advies 

TS k.v. 

% 

Kosten op 

korte termijn 

Kosten op 

lange termijn 

B.4 Sanitair / 

keukenblok 

Het aanwezige sanitair is 

functioneel, maar in verouderde 

en vervuilde staat. Advies is om 

op termijn sanitair te vervangen 

(binnen 6 jaar). 

 

M  € € 21.000 

B.6.4 Wand- en vloertegel-

werk keuken en 

sanitaire ruimten 

Het aanwezige tegelwerk is 

verouderd, deels gescheurd of 

afwezig. Er is een post opgenomen 

voor herstel. 

 

M  € 5.000 € 

B.6.5 Binnenkozijnen en 

deuren 

De binnenkozijnen zijn 

functioneel, maar voorzien van 

mechanische beschadigingen. Er is 

een post opgenomen voor herstel. 

 

M  €  5.000 € 

A.6 Diversen  

 

  € € 

 

Terrein en erfscheiding 

Code Element Omschrijving gebrek, 

toelichting en advies 

TS k.v. 

% 

Kosten op 

korte termijn 

Kosten op 

lange termijn 

B.6.7 Bestrating en 

erfscheiding 

Aan de voorzijde zijn de 

natuursteenplaten beschadigd en 

losliggend. Deze beschadigingen 

zijn echter het gevolg van 

werkzaamheden aan de openbare 

bestrating en derhalve is er een 

geen bedrag opgenomen voor 

herstel (dit dient nog uitgevoerd 

te worden door de aannemer van 

de openbare bestrating). 

Aan de achterzijde zijn de 

betonklinkers verzakt. Er is een 

post opgenomen voor het volledig 

herstraten. 

 

M  € 8.000 € 

A.6 Diversen Het terrein wordt deels omgeven 

door een hekwerk wat in 

verouderde (gecorrodeerde) staat 

is. Er is een post opgenomen voor 

vervanging op termijn. 

 

R  € € 6.000 
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Algemeen 

Code Element Omschrijving gebrek, toelichting en 

advies 

k.v. 

% 

Kosten op 

korte termijn 

Kosten op 

lange termijn 

A.5 Ongedierte/zwam Niet van toepassing. 

 

 

 € € 

B.5 Ventilatie / vocht Op diverse locaties zijn sporen van oude 

lekkages. Er moet rekening gehouden 

worden met nieuwe lekkages en hiervoor is 

preventief een post opgenomen voor 

herstel. 

 

 € 5.000 € 

A.6 Diversen  

 

 € € 
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4. Beoordeling installaties 

4.1 Toetsingskader voor de keuring 

Installaties zijn door hun aard moeilijk visueel te beoordelen. De inspecteur zal bij zijn beoordeling 

vaak gebruik maken van normaal geldende levensduren van installaties en haar onderdelen om 

onderhoudsactiviteiten te traceren. Vanuit het oogpunt van veiligheid is het aan te bevelen 

aanvullend de elektra- en gasinstallatie te laten keuren (eventueel via doormeten, afpersen e.d.) 

of een veiligheidskeuring conform NTA 8025 te laten uitvoeren. 

 

Bij de inspectie zijn alleen de zichtbare installatiedelen gecontroleerd. Hierdoor is het niet mogelijk 

om een oordeel te geven over bijvoorbeeld riolering, weggewerkte elektraleidingen, water- en 

gasleidingen. etc. Als de inspecteur aanvullend specialistisch onderzoek nodig vindt, is dat in het 

rapport vermeld. Tijdens de visuele beoordeling is niet gecontroleerd of de installaties en 

voorzieningen op de juiste wijze zijn ontworpen en aangelegd. De visuele beoordeling is 

voornamelijk gericht op de veiligheid van de installatie en de voorzieningen. Op het verkeerd of 

ondeskundig gebruik van verlengsnoeren, verdeeldozen, etc. door bewoners is niet gecontroleerd. 

 

4.2 Keuringsresultaten installaties 

 

Keuringsresultaten installaties 

Code Element Locatie en omschrijving gebrek 

 

TS k.v. 

% 

Kosten op 

korte termijn 

Kosten op 

lange termijn 

I.1.1 Centrale 

verwarmingsketel 

 

 

 

R  € € 

I.1.2 Verwarmings-

radiatoren 

Diverse radiator leidingen zijn 

gecorrodeerd. Advies is om de 

gehele installatie te vervangen. 

 

M  € 75.000 € 

I.2 Warmwatertoestel De aanwezige 

warmwatertoestellen zijn 

eigendom van de huidige 

gebruiker en zullen bij leegkomst 

verwijderd worden. 

 

  € € 

I.3.1 Groepenkast De aanwezige groepenkasten zijn 

functioneel, maar in verouderde 

staat. Omdat aanbevolen wordt 

om de elektrische installatie te 

vervangen moeten ook de 

groepenkasten vervangen worden 

(NEN1010). Kosten opgenomen bij 

I.3.2 

 

M  € € 

I.3.2 Elektrische installatie Huidige installatie is functioneel, 

maar gehele installatie dient 

M  € 130.000 € 
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gemoderniseerd te worden. 

I.3.3 Wandcontactdozen 

en schakelaars 

Huidige installatie is functioneel, 

maar gehele installatie dient 

gemoderniseerd te worden. 

Kosten opgenomen bij I.3.2 

 

  € € 

I.4 Gasinstallatie  

 

R  €  € 

I.5 Mechanische 

ventilatie / wtw / 

koeling 

De aanwezige installatie is slechts 

deels functioneel en sterk 

verouderd. Aanbevolen wordt om 

de gehele installatie te vervangen. 

 

S  € 93.500 € 

I.6 Diversen Eén liftinstallatie, is functioneel 

maar verouderd en de 

theoretische levensduur is bijna 

bereikt. De andere liftinstallatie is 

niet meer functioneel en buiten 

gebruik. 

 Er is een post opgenomen voor 

integrale vervanging van de twee 

installaties. 

 

M  € 236.000 € 

 

Controleaspecten installaties 

Code Element Controleaspect Bevindingen 

I.1.1 Centrale verwarmingsketel Laatste controle uitgevoerd in? 2016 

 

 

I.2 Warmwatertoestel Laatste controle uitgevoerd in?  

 

I.3.1 Groepenkast Aardlekschakelaar aanwezig? Nee 

 

I.3.2 Elektrische installatie Voldoende bescherming tegen 

aanraken actieve delen? 

Ja 

 

 

I.3.3 Wandcontactdozen en 

schakelaars 

Geen beschadigingen of niet 

functionerende wandcontactdozen 

en schakelaars aanwezig? 

Nee 

 

I.4 Gasinstallatie Hoofdafsluiter en toestelafsluiters 

bereikbaar? 

Ja 

 

 

 Gasinstallatie Luchttoevoer en ventilatie-

openingen zijn aanwezig bij gebruik 

van open verbrandingstoestellen? 

Ja 

I.5 Ventilatie Type ventilatie (natuurlijke 

ventilatie, mechanische afzuiging, 

Mechanische ventilatie. Installatie is 

slechts deels in functionerende staat. 
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wtw) 

I.6 Diversen Hoofdafsluiter koudwaterleiding 

bereikbaar? 

Ja 
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5. Samenvatting 

5.1 Technische staat 

Code Element Technische staat 

A.0 Fundering G 

A.1 Kruipruimte G 

A.6.1 Kelder G 

A.2 Portiek/galerij - 

B.3. Vloeren of houten constructiedelen - 

B.6.2 Balkon- en galerijconstructies - 

A.3 Dakconstructie G 

B.1.1 Betonwerk/betonelementen gevel M 

B.1.2 Metselwerk en voegwerk gevel M 

B.1.3 Metalen constructiedelen gevel G 

B.6.1 Gevelafwerking of -beplating M 

B.2.1 Buitenkozijnen, ramen en deuren (incl. beglazing en hang & sluitwerk) S 

B.2.2 Schilderwerk buiten ZS 

B.6.3 Balken- en galerijhekken - 

A.3.1 Dakbedekking M 

A.3.2 Schoorstenen M 

A.6.2 Dakgoten - 

A.6.3 Dakramen en dakkapellen - 

B.4 Sanitair / keukenblok M 

B.6.4 Wand- en vloertegelwerk keuken en sanitaire ruimten M 

B.6.5 Binnenkozijnen en deuren M 

B.6.7 Bestrating en erfscheiding M 

I.1.1 Centrale verwarmingsketel R 

I.1.2 Verwarmingsradiatoren M 

I.2 Warmwatertoestel - 

I.3.1 Groepenkast M 

I.3.2 Elektrische installatie M 

I.3.3 Wandcontactdozen en schakelaars M 

I.4 Gasinstallatie R 

I.5 Mechanische ventilatie / wtw S 
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5.2 Kosten 

Onderdeel Kosten op korte 

termijn 

Kosten op lange 

termijn 

Totale kosten 

Totaal bouwkundig €     904.300 €  249.000 €   1.153.300 

Totaal installaties €     534.500 €             0 €      534.500 

Totaal gebouw € 1.438.800 € 249.000 € 1.687.800 

 

Bouwkundig Kosten op korte 

termijn 

Kosten op lange 

termijn 

Totale kosten 

Totaal algemeen €            0 €            0 €                0 

Totaal casco en onderbouw €            0 €            0 €                0 

Totaal gevel €  881.300 €    27.000 €      908.300 

Totaal dak €  €  195.000 €      195.000 

Totaal terrein €      8.000 €      6.000 €        14.000 

Totaal binnenzijde €    15.000 €    21.000 €        36.000 

Totaal bouwkundig € 904.300 € 249.000 € 1.153.300 

 

Installaties Kosten op korte 

termijn 

Kosten op lange 

termijn 

Totale kosten 

Verwarming en warmwater €   75.000 €           0 €   75.000 

Elektrische installatie € 130.000 €           0 € 130.000 

Gasinstallatie €           0 €           0 €           0 

Ventilatie €   93.500 €           0 €   93.500 

Diversen € 236.000 €           0 € 236.000 

Totaal installaties € 534.500 €           0 € 534.500 
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Bijlage A  Foto’s 
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CONCEPT KOOPOVEREENKOMST 

(Inzake Middenweg 172-174 te Den Helder) 

  

  

Partijen: 

   

GEMEENTE DEN HELDER 

 

en 

 

[ KOPER ] 

 

 

 

 

 

 

concept de dato [...] 2017 
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Partijen: 

 

I. Gemeente Den Helder, een publiekrechtelijke rechtspersoon, zetelend te Den Helder (1784 

MC Den Helder, Drs. F. Bijlweg 20), handelsregisternummer: 37160613, hierna te noemen: 

"Verkoper"; 

 

II. [Koper], [een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid], statutair gevestigd te 

[...] (adres: [...]), handelsregisternummer: [...], hierna te noemen: "Koper", 

 

Overwegingen: 

 

A. Verkoper is eigenaar van het hierna nader omschreven Verkochte; 

B. Verkoper en Koper hebben heden (hierna te noemen: de "Sluitingsdatum") overeenstemming 

bereikt ten aanzien van de koop en verkoop van het hierna nader omschreven Verkochte 

onder de voorwaarden en bepalingen als neergelegd in de overeenkomst, zoals in deze Akte 

omschreven, hierna te noemen: de "Overeenkomst"; 

C. Koper zal conform [de functieomschrijving zoals opgesteld door Koper en ingediend bij 

Verkoper als onderdeel van het biedingsformulier van Koper] in het Verkochte realiseren 

[...]met [...] m2 maatschappelijk functiegebruik en [...] m2 niet-maatschappelijk 

functiegebruik.    

 

Partijen zijn het volgende overeengekomen: 

1. Definities  

 

1.1 In deze Overeenkomst wordt verstaan onder: 

 

Akte van Levering: de voor de levering van het Verkochte in juridische zin door Verkoper 

aan Koper vereiste notariële akte te verlijden ten overstaan van de 

Notaris, waarvan een concept aan de Akte is gehecht als Bijlage 1 

(Concept Akte van Levering).  

 

in de Akte van Levering zullen ten aanzien van het aangrenzende perceel 

grond met telefoonkazemat en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend 

te Den Helder, Boerhaavestraat (ongenummerd), kadastraal bekend 

gemeente Den Helder, sectie E, nummer 8647, groot twee are en 

vijfenvijftig centiare (2a 55ca), welk perceel is belast met een besluit op 

basis van de Monumentenwet 1988, zulks blijkens de inschrijving ten 
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kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op 

veertien januari tweeduizend dertien in register Hypotheken 4, deel 

62107, nummer 74, erfdienstbaarheden worden gevestigd ten behoeve 

van de Verkoper, zodat Verkoper kan blijven komen en gaan over het 

Verkochte om bij deze telefoonkazemat te kunnen komen; 

 

Akte:  de onderhavige akte; 

 

Besluit energieprestatie 

gebouwen:  

het Besluit van 24 november 2006 tot implementatie van de richtlijn 

betreffende de energieprestatie van gebouwen (Besluit energieprestatie 

gebouwen); 

 

Bijlage: een bijlage bij de Akte; 

 

Derdengeldenrekening: de kwaliteitsrekening van de Notaris, zijnde een bijzondere rekening ten 

name van de Notaris danwel de maatschap of vennootschap waarin hij 

met meer notarissen samenwerkt als bedoeld in artikel 25 van de Wet op 

het notarisambt, welke rekening wordt aangehouden bij [...] onder 

nummer [...] ten name van [...]; 

 

Disclaimer: de in artikel 8 van de Akte neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen 

van Verkoper en diens adviseurs jegens Koper ter zake van de 

Overeenkomst, alsmede ter zake door Verkoper en derden in opdracht 

van Verkoper verstrekte informatie, alles als nader omschreven in artikel 

8 van de Akte; 

 

Koopsom: de koopsom van het Verkochte, zoals deze is vermeld in artikel 3 van de 

Akte; 

 

Koper: [Koper], voornoemd; 

 

Notaris:  mr. [...], dan wel diens waarnemer of iedere andere notaris verbonden 

aan [...] of diens waarnemer; 

 

[Noot: Door Koper aan te wijzen.] 

 

Overeenkomst: 

 

De onderhavige overeenkomst van koop en verkoop van het Verkochte 

onder de voorwaarden en bepalingen als neergelegd in deze Akte; 

 

Partij: Verkoper of Koper; 
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Partijen: Verkoper en Koper; 

 

Sluitingsdatum: [...]; de datum van ondertekening van de Akte. Indien de Akte op 

verschillende data is getekend geldt de laatste van de twee data als 

Sluitingsdatum; 

 

Transportdatum: de datum waarop de Akte van Levering wordt verleden ten overstaan 

van de Notaris als vermeld in artikel 2.4 van de Akte; 

 

Verkochte: het perceel grond met postkantoor en verdere aanhorigheden, plaatselijk 

bekend te 1782 BL Den Helder, Middenweg 172, 172 B en 174, 

kadastraal bekend gemeente Den Helder, sectie E, nummer 9824, 

groot vierentwintig are en vijfendertig centiare (24a 35ca);  

 

Verkoopinformatie: de informatie met betrekking tot het Verkochte zoals tot de 

ondertekening van de Akte ter beschikking gesteld door of namens 

Verkoper aan Koper, teneinde Koper de mogelijkheid te bieden de 

verstrekte informatie te (laten) onderzoeken, de informatie die per e-mail 

en/of post door Verkoper of haar adviseurs is verstrekt en de informatie 

met betrekking tot het Verkochte die Koper uit hoofde van zijn 

onderzoeksplicht dient na te gaan of bekend is uit publieke bronnen; 

 

Verkoper: Gemeente Den Helder, voornoemd. 

 

1.2 De definities kunnen zonder verlies van hun betekenis in enkelvoud of in meervoud worden 

gebruikt. 

 

2. Verkoop en koop, inschrijven Akte, Transportdatum 

 

2.1 Verkoper verkoopt hierbij aan Koper gelijk Koper koopt van Verkoper, het Verkochte in de 

staat en onder de voorwaarden als omschreven in de Akte, met alle Bijlagen. 

 

2.2 In deze verkoop en koop zijn mede begrepen de roerende zaken die volgens verkeersopvatting 

bestemd zijn om het Verkochte duurzaam te dienen in de zin van artikel 3:254 Burgerlijk 

Wetboek, voor zover deze roerende zaken niet toebehoren aan (een) derde(n).  

 

2.3 Beide partijen zijn bevoegd opdracht aan de Notaris te geven om de in de Akte neergelegde 

koop in te inschrijven in de daartoe bestemde openbare registers van de Dienst voor het 

kadaster en de openbare registers als bedoeld in artikel 7:3 van het Burgerlijk Wetboek door 

het aanbieden van een afschrift van de Akte aan de bewaarder van het kantoor van die Dienst. 
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2.4 De Akte van Levering zal worden verleden ten overstaan van de Notaris op [1 november 

2017] of zoveel eerder als Verkoper en Koper nader overeenkomen. 

 

3. Koopsom 

 

3.1 De Koopsom van het Verkochte bedraagt EUR [...] (zegge: [...]).  

 

4. Overdrachtsbelasting, omzetbelasting en kosten 

 

4.1 De overdrachtsbelasting berekend over de als grondslag geldende waarde van het Verkochte 

vermeerderd of verminderd als bepaald in de Wet op belastingen van rechtsverkeer, is voor 

rekening van Koper.  

 

4.2 Verkoper verklaart voor wat betreft het Verkochte te handelen als ondernemer in de zin van 

de Wet op de omzetbelasting 1968, en verklaart dat de levering plaatsvindt na verloop van 

twee jaren sinds het tijdstip van eerste ingebruikneming terwijl Verkoper en Koper samen 

geen verzoek doen om de levering als een met omzetbelasting belaste aan te merken, zodat 

geen omzetbelasting verschuldigd is wegens de levering van het Verkochte. 

 

4.3 Waar in artikel 4.2 van de Akte wordt gesproken van “levering” wordt uitsluitend bedoeld de 

levering in de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968, of een enkel in de zin van artikel 3, 

lid 2 juncto artikel 11, lid 1, onderdeel b, ten vijfde slotzin, van die wet als verhuur aan te 

merken handeling met een beperkt recht. 

 

4.4 De meeverkochte roerende zaken worden geacht om niet te worden overgedragen door 

Verkoper aan Koper. 

 

4.5 De kosten wegens de levering van het Verkochte, waaronder onder meer wordt begrepen de 

kosten van de Notaris en het kadastrale recht, zijn voor rekening van Koper. Ieder van de 

Partijen draagt de kosten van de door hem ingeschakelde adviseurs. De kosten ter zake het 

opstellen van de Akte zijn voor rekening van Verkoper. 

 

5. Betaling en verrekening 

 

5.1 De baten en lasten van het Verkochte zijn vanaf het ondertekenen van de Akte van Levering 

voor rekening van Koper. 

De onroerende zaakbelasting, de waterschapslasten en de eventuele rioolrechten over het 

lopende jaar zijn geheel casu quo zullen geheel door de Verkoper worden voldaan. Deze 

lasten zullen over het lopende jaar op en per de Transportdatum tussen Partijen en naar 

tijdsgelang worden verrekend. 

Indien nog geen aanslag is opgelegd, zal de hoogte van de desbetreffende last tussen Partijen 
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worden verrekend op basis van de aanslagen over het jaar 2016 en zal nimmer enige 

naverrekening plaatsvinden op basis van nadere informatie over de aanslagen over het jaar 

2017. 

 

5.2 De betaling van de Koopsom en de verrekening van de door Verkoper tijdig voor het 

ondertekenen van de Akte van Levering op te geven baten en lasten geschieden – 

overeenkomstig deze opgave – via de Derdengeldenrekening. 

Koper is verplicht al het verschuldigde te voldoen bij het ondertekenen van de Akte van 

Levering door creditering van de Derdengeldenrekening, uiterlijk per de dag van het 

ondertekenen van de Akte van Levering, per valuta van die dag. 

 

5.3 Verkoper bedingt ten behoeve van al die schuldeisers die ten tijde van de inschrijving van de 

Akte van Levering eventueel hypotheek op het Verkochte blijken te hebben, dat Koper (via de 

Derdengeldenrekening van de Notaris) aan hen rechtstreeks datgene zal voldoen, wat ertoe 

leidt dat hun hypotheekrecht zal komen te vervallen. 

Voormelde verplichting van Koper jegens vorenbedoelde schuldeisers is beperkt tot maximaal 

de Koopsom: 

a. verminderd met de lasten die Verkoper aan andere derden dan vorenbedoelde 

schuldeisers ter zake de overdracht van het Verkochte is verschuldigd; en 

b. vermeerderd met hetgeen Koper ter zake de overdracht van het Verkochte overigens 

aan Verkoper is verschuldigd; 

alles blijkens de (nog door de Notaris op te stellen) nota's van afrekening van Verkoper en 

Koper. 

 

5.4 Verkoper, voor het hem toekomende en eventuele hypothecaire schuldeisers, ieder voor het 

hun toekomende, hebben jegens de Notaris (ten laste van de Derdengeldenrekening) pas recht 

op uitbetaling zodra na het notariële onderzoek daartoe in de openbare registers, het 

handelsregister en - voor wat betreft Nederlandse (rechts)personen - het online 

insolventieregister voor de Notaris genoegzaam vaststaat dat: 

a. Verkoper heeft voldaan aan zijn in artikel 11.1a van de Akte bedoelde verplichting; 

en 

b. noch Verkoper noch Koper failliet is verklaard. 

 

5.5 Verkoper is ermee bekend, dat - in verband met dit onderzoek – tussen de dag van het 

ondertekenen van de Akte van Levering en het uitbetalen tenminste één werkdag verstrijkt. 

 

5.6 De Partij, die volgens deze Overeenkomst de overdrachtsbelasting verschuldigd is, is 

verplicht deze bij het ondertekenen van de Akte van Levering bij de Notaris in depot te geven 

ter voldoening aan de Ontvanger van de belastingen. 

 

6. Garanties en verklaringen 
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6.1 Verkoper garandeert aan Koper: 

- dat Verkoper ten tijde van de Transportdatum bevoegd is tot levering van het 

Verkochte; en 

- dat zijn verkrijging van de door Verkoper aan Koper te leveren registergoederen 

onvoorwaardelijk is en niet aan inkorting, wederinkoop, ontbinding of vernietiging 

onderhevig is. 

 

6.2 Verkoper verklaart ten aanzien van het Verkochte, voor zover aan Verkoper bekend en voor 

zover uit de Verkoopinformatie en de overigens aan Koper ter beschikking staande informatie 

niet anders blijkt: 

a. Het Verkochte is per de Sluitingsdatum niet ter onteigening aangewezen. 

b. Het Verkochte is per de Sluitingsdatum niet opgenomen in een aanwijzing als bedoeld 

in artikel 2 in samenhang met artikel 3, 4 of 5 of artikel 9a, eerste of tweede lid, in 

samenhang met artikel 3, 4 of 5, dan wel voorlopige aanwijzing als bedoeld in artikel 

6 of in artikel 9a, eerste of tweede lid, in samenhang met artikel 6 van de Wet 

voorkeursrecht gemeenten. 

c. Het Verkochte is per de Sluitingsdatum niet opgenomen in een (lopende 

adviesaanvraag voor) aanwijzing, aanwijzingsbesluit, dan wel registerinschrijving: 

- als monument in de zin van de Erfgoedwet; 

- door de gemeente of provincie als beschermd monument; of 

- als een registergoed gelegen in een gebied dat is aangewezen als beschermd 

stads of dorpsgezicht als bedoeld in de artikel 35 van de Monumentenwet 

1988 juncto artikel 9.1 lid 1 sub a van de Erfgoedwet. 

 

7. Milieubepaling 

 

7.1 Verkoper heeft ten aanzien van het Verkochte een asbestonderzoek laten uitvoeren door [...], 

waarvan de resultaten zijn vastgelegd in het rapport [...].  

 

7.2 Uit het in artikel 7.1 genoemde rapport blijkt dat asbesthoudende materialen aanwezig zijn in 

het Verkochte. Verkoper draagt voorafgaand aan de Transportdatum zorg voor het 

verwijderen van de asbesthoudende materialen zoals vermeld in het in artikel 7.1 genoemde 

rapport.  

 

7.3 Voor het overige aanvaardt Koper de milieukundige toestand van het Verkochte, daaronder 

onder meer begrepen de tot het Verkochte behorende grond, het grondwater en de eventuele 

aanwezigheid van overige asbesthoudende materialen, welke aanwezigheid niet blijkt uit het 

onder artikel 7.1 genoemde rapport, en ondergrondse tanks en de eventuele gevolgen daarvan.  

 

7.4 Voorts zal in de Akte van Levering worden bepaald dat - mocht blijken dat die milieukundige 
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toestand een andere is dan die Partijen voor ogen staat respectievelijk het door Koper beoogde 

gebruik niet toestaat - zulks nimmer aanleiding zal zijn tot enige aanspraak van Koper jegens 

Verkoper, noch aanleiding zal zijn tot ontbinding van de Overeenkomst en/of de 

overeenkomst als neergelegd in de Akte van Levering, tot betaling van enige 

schadevergoeding of tot enigerlei verrekening, in welke vorm ook. 

 

7.5 In de Akte van Levering zal Koper Verkoper vrijwaren voor alle aanspraken van derden 

jegens Verkoper als (voormalig) eigenaar van het Verkochte welke ná de Transportdatum 

voor het eerst geldend worden gemaakt, daaronder uitdrukkelijk doch niet uitsluitend 

begrepen de bevoegde overheidsinstanties en/of andere publiekrechtelijke organen 

(bijvoorbeeld uit hoofde van de Wet bodembescherming of de Wet milieubeheer), ter zake 

van de milieukundige toestand van het Verkochte, daaronder begrepen de daarbij behorende 

grond en/of het grondwater, de eventuele aanwezigheid van asbesthoudende stoffen en 

ondergrondse tanks en de mogelijke gevolgen daarvan. 

 

8. Disclaimer, informatie, onderzoek, aansprakelijkheid Verkoper 

 

8.1 Koper verklaart uitdrukkelijk ermee bekend te zijn en gaat uitdrukkelijk ermee akkoord, dat 

alle informatie met betrekking tot het Verkochte zoals deze door Verkoper of door zijn 

adviseurs is verstrekt (waaronder mede begrepen de Verkoopinformatie) uitsluitend is 

verstrekt om Koper de mogelijkheid te bieden de verstrekte informatie te (laten) onderzoeken 

op juistheid en volledigheid, tenzij er blijkens deze Overeenkomst sprake is van een door 

Verkoper zelf uitdrukkelijk gegeven garantie. Tenzij het betreft een dergelijke uitdrukkelijk 

door Verkoper gegeven garantie, aanvaardt Koper derhalve dat: 

- geen enkele uitlating van (een medewerker van) Verkoper of door adviseurs van 

Verkoper kan en mag worden opgevat als een (garantie-) verklaring; of 

- de vorenbedoelde, door Verkoper of diens adviseurs verstrekte informatie zelf 

uitdrukkelijk niet kan en mag worden opgevat als een (garantie-) verklaring; 

waaraan Koper jegens Verkoper of zijn adviseurs enig recht kan ontlenen. 

 

8.2 Met betrekking tot de door Verkoper of zijn adviseurs verstrekte informatie geldt verder, 

hetgeen uitdrukkelijk door Koper wordt aanvaard, dat: 

- alle (al dan niet feitelijke) informatie (waaronder mede begrepen zijn beschrijvingen, 

oppervlakten en andere afmetingen, meetstaten, technische inspecties, 

milieutechnische inspecties, de bouwkundige staat, foto's, bouwtekeningen, 

plattegronden en tekeningen) naar beste weten wordt verstrekt, hetgeen op geen 

enkele wijze een garantie inhoudt dat de verstrekte informatie ook daadwerkelijk 

juist, volledig, geldend en up-to-date is; 
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- een gedeelte van de informatie (waaronder mede begrepen de onder het vorige 

gedachtestreepje genoemde bescheiden) van oudere datum is, zodat afwijking tussen 

de huidige (werkelijke) situatie en de verstrekte informatie mogelijk is; 

- voor zover de informatie een beoordeling door Verkoper of zijn adviseurs behelst, dit 

een persoonlijke beoordeling is en aan deze beoordeling geen rechten kunnen worden 

ontleend; 

 

- verwachtingen van Koper, al dan niet expliciet opgenomen, geenszins voor Verkoper 

de verplichting doen ontstaan om overeenkomstig de verwachtingen te handelen dan 

wel overeenkomstig de verwachtingen zich van een handelen te onthouden. 

Verwachtingen van Koper geven enkel diens persoonlijke visie weer, zodat hieraan 

geen rechten kunnen worden ontleend; 

 

- het Verkoper toegestaan was de aangeboden informatie gedurende de periode dat deze 

voor Koper ter kennisneming ter beschikking stond, aan te vullen en te wijzigen. 

Koper is ermee bekend dat het uitdrukkelijk zijn eigen verantwoordelijkheid was om 

tijdens de vorenbedoelde periode van beschikbaarheid van de informatie deze te 

controleren of vorenbedoelde aanvullingen en wijzigingen zijn toegevoegd 

respectievelijk aangebracht en/of zijn verwerkt in de Verkoopinformatie. 

 

8.3 Koper verklaart uitdrukkelijk: 

a. dat hij een professionele partij is en is bijgestaan door professionele adviseurs; 

b. dat hij met behulp van zijn adviseurs onderzoek heeft uitgevoerd naar het Verkochte; 

c. dat hij en zijn adviseurs alle documenten behorend tot de Verkoopinformatie, vrijelijk 

hebben kunnen inzien en dat door Verkoper en zijn adviseurs ten aanzien van deze 

informatie desgevraagd naar tevredenheid van Koper aanvullende toelichting of 

antwoord op gestelde vragen is gegeven; 

d. dat hij aanvullende informatie met betrekking tot het Verkochte heeft kunnen 

inwinnen uit de relevante publieke bronnen zoals de openbare registers voor 

registergoederen, het handelsregister, bij de gemeentelijke instanties en bij welke 

ander relevante instanties dan ook; 

e. dat ten aanzien van alle specifieke vraagstukken, problemen en kwesties die verband 

houden met het Verkochte waarover hij aan Verkoper toelichting heeft gevraagd, naar 

tevredenheid van Koper en van zijn adviseurs van Verkoper of zijn adviseurs 

antwoord is verkregen; 

f. dat hij de verstrekte en uit eigen onderzoek ter beschikking staande informatie heeft 

bestudeerd en dat hij, met behulp van zijn adviseurs, een inschatting heeft gemaakt 

teneinde: 

- een onafhankelijk en zelfstandig oordeel ten aanzien van de commerciële 

waarde van het Verkochte; en  
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- de hoogte van de met Verkoper overeengekomen Koopsom van het 

Verkochte,  

te kunnen maken. 

g. Koper erkent en bevestigt dat noch Koper noch diens adviseurs zich bewust zijn van 

een van schending door Verkoper van de garanties en verklaringen als opgenomen in 

deze Akte. 

 

8.4 Op grond van het in artikel 8.1, 8.2 en 8.3 van de Akte bepaalde kan Koper zich derhalve 

jegens Verkoper of zijn adviseurs niet beroepen op het feit, dat: 

- de (door of namens Verkoper) verstrekte informatie onjuist of onvolledig was; 

- Koper niet voldoende in de gelegenheid is geweest om de door Verkoper ter 

beschikking gestelde informatie en de volledigheid en juistheid daarvan te verifiëren. 

 

8.5 Onverminderd de overigens in deze Overeenkomst opgenomen beperkingen van (eventuele) 

aansprakelijkheid van Verkoper geldt, dat de eventuele totale schadeplichtigheid van 

Verkoper met betrekking tot het Verkochte en alle verplichtingen van Verkoper uit hoofde 

van deze Overeenkomst, hoe ook genaamd en ongeacht de ontstaansgrond, is beperkt tot: 

a. maximaal tien procent (10%) van de overeenkomstig artikel 3 van de Akte 

vastgestelde Koopsom; en 

b. tot een periode van één (1) jaar na de Transportdatum als in artikel 2.4 van de Akte 

omschreven. Na verloop van voormelde periode zal en kan Koper derhalve Verkoper 

op geen enkele wijze aansprakelijk stellen. 

 

8.6 Onverminderd het overigens in de Akte bepaalde verklaart Verkoper naar diens beste weten 

dat alle aan Koper verstrekte informatie naar waarheid is verschaft en dat hij niet te kwader 

trouw informatie heeft achtergehouden. 

 

8.7 De overdracht van het Verkochte zal plaatsvinden door de inschrijving ten kantore van de 

Dienst voor het kadaster en de openbare registers van een afschrift van de Akte van Levering. 

 

9. Feitelijke levering/staat van het Verkochte/eigenschappen 

 

9.1 De aflevering (feitelijke levering) van het Verkochte vindt plaats in de feitelijke staat waarin 

het Verkochte zich per de Transportdatum bevindt.  

 

9.2 Koper is voornemens het Verkochte te (doen laten) herontwikkelen tot [...]. Verkoper 

garandeert uitdrukkelijk niet dat het Verkochte geschikt is voor het door Koper beoogde 

gebruik.   

 

9.3 Koper verklaart, mede in verband met het in artikel 8 van de Akte bepaalde, jegens Verkoper 

dat: 
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a. hij het Verkochte uitdrukkelijk zal aanvaarden in de staat waarin het zich bevindt ('as 

is') per de Transportdatum met alle eventuele kenbare en niet-kenbare gebreken; 

b. hij de feitelijke omstandigheden van het Verkochte aanvaardt met betrekking tot de 

constructie, de gebruikte materialen, de toestand van de technische installaties en 

dergelijke; en 

c. hij ter zake van de hiervoor onder sub a en b bedoelde staat van het Verkochte geen 

vorderingen zal doen gelden jegens Verkoper en Koper vrijwaart Verkoper voor alle 

aanspraken van derden jegens Verkoper als (voormalig) eigenaar van het Verkochte 

welke na de Transportdatum voor het eerst geldend worden gemaakt betreffende 

(eventuele) gebreken van het Verkochte. 

 

9.4 Indien de omschrijving van het Verkochte niet juist of niet volledig blijkt te zijn, zal noch 

Koper noch Verkoper daaraan enig recht ontlenen.  

 

9.5 De aflevering (feitelijke levering) van het Verkochte zal geschieden bij de ondertekening van 

de Akte van Levering. 

 

10. Overmaat/ondermaat 

 

Indien de door Verkoper opgegeven maat of grootte van het Verkochte niet juist of volledig 

is, zal noch Koper noch Verkoper daaraan enig recht ontlenen.  

 

11. Juridische levering 

 

11.1 Verkoper zal: 

a. het Verkochte overdragen vrij van hypotheken en beslagen en van inschrijvingen 

daarvan; 

b. met betrekking tot het Verkochte eigendom overdragen die onvoorwaardelijk is en 

niet aan inkorting, ontbinding of aan welke vernietiging of welk ander gebrek ook 

onderhevig is; 

c. het Verkochte overdragen met alle daarbij behorende rechten en aanspraken 

(waaronder erfdienstbaarheden en kwalitatieve rechten); 

d. de roerende zaken, die bestemd zijn het Verkochte duurzaam te dienen, als bedoeld in 

artikel 3:254 Burgerlijk Wetboek, overdragen vrij van pandrechten en beslagen. 

 

11.2 Verkoper staat er uitdrukkelijk niet voor in dat het Verkochte wordt geleverd vrij van 

bijzondere lasten en beperkingen als bedoeld in artikel 7:15 Burgerlijk Wetboek, waaronder 

mede begrepen beperkte rechten, erfdienstbaarheden en kwalitatieve verplichtingen. 

 

11.3 Koper kan zich er uitdrukkelijk niet op beroepen dat het Verkochte bezwaard is met een last 

of een beperking als bedoeld in artikel 7:15 Burgerlijk Wetboek die er niet op had mogen 
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rusten, of dat het geleverde niet aan de Overeenkomst beantwoordt.  

 

11.4 Voor zover in de aankomsttitels lasten en/of beperkingen voorkomen, waarvan Verkoper 

verplicht is deze aan Koper op te leggen, zullen die verplichtingen, lasten en/of beperkingen 

per de Transportdatum aan Koper worden opgelegd. 

Koper zal de in de aankomsttitels voorkomende verplichtingen, lasten en/of beperkingen per 

de Transportdatum uitdrukkelijk aanvaarden. 

Voor zover die bepalingen rechten behelzen die ten behoeve van (een) derde(n) moeten 

worden bedongen, zullen die rechten per de Transportdatum uitdrukkelijk door Verkoper 

worden bedongen en door Verkoper ten behoeve van die derde(n) worden aanvaard 

 

12. Overgang/overdracht aanspraken 

 

12.1 Verkoper draagt onder opschortende voorwaarde van de overdracht van het Verkochte, aan 

Koper over alle aanspraken, die de Verkoper nu of te eniger tijd kan doen gelden ten aanzien 

van het Verkochte tegenover derden, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot de 

bouwer(s), de aannemer(s), de onderaannemer(s), de installateur(s) en/of de leverancier(s), 

alles voor zover deze aanspraken niet van rechtswege overgaan als kwalitatieve rechten in de 

zin van artikel 6:251 Burgerlijk Wetboek en voor zover deze regelingen overdraagbaar zijn, 

zonder tot enige vrijwaring gehouden te zijn. Verkoper verplicht zich de hem bekende 

desbetreffende gegevens aan Koper te verstrekken. 

Koper zal eerst na de overdracht van het Verkochte bevoegd zijn om de overdracht van de 

betreffende rechten te bewerkstelligen, door mededeling te doen aan de personen jegens wie 

de rechten kunnen worden uitgeoefend. 

 

12.2 Voor zover de betreffende aanspraken en/of rechten niet overdraagbaar zijn geeft Verkoper 

bij deze onder de opschortende voorwaarde van overdracht van het Verkochte onherroepelijk 

volmacht aan Koper om op naam van Verkoper doch voor rekening en risico van Koper 

bedoelde niet overdraagbare aanspraken en/of rechten uit te oefenen. 

 

13. Overmacht/risico 

 

13.1 Het Verkochte is - voor zover in de Akte niet anders is bepaald – met ingang van het moment 

van het tekenen van de Akte van Levering voor risico van Koper, tenzij de feitelijke levering 

eerder plaats heeft, in welk geval het risico met ingang van die dag overgaat op Koper.  

 

13.2 Indien Verkoper wegens anders dan geringe schade aan het Verkochte zijn verplichtingen 

slechts gedeeltelijk kan nakomen, is Verkoper verplicht Koper daarvan onverwijld per 

aangetekend schrijven in kennis te stellen met toezending van een kopie van het betreffende 

schrijven aan de Notaris. Deze overeenkomst kan dan door Verkoper worden ontbonden, 

tenzij Koper en Verkoper binnen vier weken nadat de schade is meegedeeld, maar in ieder 



 

 

  14 

 

 

 

50107129 M 21891905 / 2 

geval vóór de Transportdatum overeenstemming hebben bereikt over de aanvulling van de 

Overeenkomst met een bepaling ter zake deze schade. 

 

13.3 Verkoper is verplicht het Verkochte tot en met 24.00 uur per de Transportdatum verzekerd te 

houden. Koper zal het Verkochte per de Transportdatum per 0.00 uur verzekeren op 

uitgebreide voorwaarden naar herbouwwaarde tegen brand en andere schade. 

 

14. Ingebrekestelling/verzuim/ontbinding/boete 

 

14.1 Bij niet of niet tijdige nakoming van de Overeenkomst anders dan door niet toerekenbare 

tekortkoming (overmacht) is de nalatige aansprakelijk voor alle daaruit voor de wederpartij 

ontstane schade met kosten en rente, ongeacht het feit of de nalatige in verzuim is in de zin 

van het volgende lid. 

 

14.2 Indien Koper, na bij deurwaardersexploot in gebreke te zijn gesteld, gedurende acht (8) dagen 

tekortschiet in de nakoming van:  

a. de verplichting tot tijdige en gehele voldoening van de Koopsom (als nader 

omschreven in deze Overeenkomst); en/of 

b. de verplichting tot betaling van de waarborgsom of het doen stellen van een 

bankgarantie als bedoeld in artikel 16 van de Akte; en/of 

c. de verplichting tot het verlenen van alle vereiste medewerking voor het tijdig 

(kunnen) passeren van de Akte van Levering door de Notaris (als nader omschreven 

in deze Overeenkomst), 

is Koper in verzuim en heeft Verkoper de in 14.3 van de Akte vermelde al dan niet subsidiaire 

keuze. 

 

14.3 De in artikel 14.2 bedoelde al dan niet subsidiaire keuze voor Verkoper betreft: 

a. uitvoering van de Overeenkomst te verlangen, in welk geval Koper na afloop van 

voormelde termijn van acht (8) dagen voor elke sedertdien ingegane dag tot aan de 

dag van nakoming een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd is van drie promille 

(3 ‰) van de Koopsom; of 

b. de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring voor ontbonden te verklaren en 

betaling van een onmiddellijk opeisbare boete te vorderen van tien procent (10%) van 

de Koopsom. 

 

14.4 De Verkoper is gerechtigd de Overeenkomst op elk moment te ontbinden, in welk geval zij 

een schadevergoeding/boete van tien procent (10%) van de Koopsom verschuldigd is aan 

Koper. Deze boete is een uitputtende schadevergoeding.   

 

14.5 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zal: 

a. Iedere Partij de kosten van de door hem ingeschakelde adviseur(s) dragen; 
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b. Het in dit artikel 14.5 van de Akte bepaalde, dan wel elke andere expliciete bepaling 

ter zake de consequenties of voorwaarden van een ontbinding, niet worden ontbonden 

en derhalve van kracht blijven na de ontbinding. 

 

14.6 Betaalde of verschuldigde boete strekt in mindering op eventueel verschuldigde 

schadevergoeding met rente en kosten. 

 

14.7 Eventueel over de boete verschuldigde omzetbelasting is daarin begrepen. 

 

14.8 Indien Verkoper te kort schiet in nakoming van een of meer van zijn verplichtingen of indien 

Koper tekortschiet in de nakoming van enige andere verplichting dan bedoeld in artikel 14.2 

van de Akte, dan is de wettelijke regeling van toepassing.  

 

15. Besluit energieprestatie gebouwen  

 

15.1 Verkoper beschikt ten aanzien van het Verkochte over een energielabel dan wel een 

gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen. Verkoper zal 

een digitale kopie aan Koper overleggen bij het ondertekenen van de Leveringsakte. 

 

16. Waarborgsom/bankgarantie 

 

16.1 Tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen zal Koper per de datum van 

ondertekening van de Akte als waarborgsom bij de Notaris storten tien procent (10%) van de 

Koopsom, zijnde een bedrag van EUR [...] (zegge: [...] euro). 

Over deze waarborgsom wordt door Verkoper geen rente vergoed. 

In plaats van de voormelde waarborgsom kan Koper uiterlijk op de voormelde datum een 

schriftelijke bankgarantie doen stellen van tien procent (10%) van de Koopsom, mits deze 

bankgarantie: 

a. onvoorwaardelijk is en voortduurt tot ten minste een maand na de overeengekomen 

Transportdatum; 

b. afgegeven is door De Nederlandsche Bank N.V., hetzij door een algemene bank, 

coöperatief georganiseerde bank of spaarbank in de zin van de Wet op het financieel 

toezicht, hetzij door een te goeder naam bekend staande buitenlandse bank, zulks ter 

beoordeling van de Notaris; 

c. de clausule bevat, dat de desbetreffende bank op eerste verzoek van de Notaris het 

bedrag van de garantie aan de Notaris zal uitkeren. 

 

Indien het bedrag aan de Notaris wordt uitgekeerd zal deze daarmede handelen als hierna in 

dit artikel 16 van de Akte is bepaald. 

Indien Partijen overeenkomen de Transportdatum te verschuiven naar een later tijdstip, zal de 

bankgarantie dienovereenkomstig worden verlengd. 
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16.2 De door Koper gestelde waarborgsom zal van rechtswege verbeurd zijn ingeval Koper, na in 

gebreke te zijn gesteld op de in artikel 14 van de Akte omschreven wijze, gedurende het daar 

gemelde tijdvak in de nakoming van zijn verplichtingen tekortschiet. 

 

16.3 De Notaris keert de waarborgsom aan Verkoper uit na het ondertekenen van de Akte van 

Levering en nadat Verkoper heeft voldaan aan zijn verplichting voortvloeiende uit artikel 

11.1a van de Akte dan wel indien Koper – na in gebreke te zijn gesteld op de in artikel 14 van 

de Akte omschreven wijze – gedurende het daar gemelde tijdvak in de nakoming van zijn 

verplichtingen tekortschiet, eventueel naar rato van de door Koper verbeurde dagboete. 

In het eerste geval komt de waarborgsom, voor zover niet eerder aan Verkoper uitgekeerd, in 

mindering op de Koopsom. 

 

16.4 De Notaris restitueert de waarborgsom aan Koper, indien Verkoper – na bij aangetekend 

schrijven in gebreke te zijn gesteld – gedurende een redelijke termijn in de nakoming van zijn 

verplichtingen tekortschiet, alsmede indien de Overeenkomst anders dan door toerekenbare 

tekortkoming (wanprestatie) van Koper is ontbonden. 

 

16.5 Indien beide Partijen tekortschieten in de nakoming van hun verplichtingen of indien de 

Notaris niet kan beoordelen wie van beide Partijen tekortschiet, houdt de Notaris – behoudens 

eensluidende betalingsopdracht van beide Partijen – de waarborgsom onder zich, totdat bij in 

kracht van gewijsde gegane uitspraak is beslist, aan wie hij de waarborgsom moet afdragen. 

 

16.6 Partijen verlenen de Notaris volmacht om de door hem gemaakte kosten op de waarborgsom, 

vermeerderd met de daarover gekweekte rente, in te houden. 

 

16.7 Bij niet-nakoming van de bij dit artikel 16 aan Koper opgelegde verplichting is artikel 14 van 

de Akte van overeenkomstige toepassing. 

 

16.8 In alle gevallen waarin de Notaris met toepassing van het in dit artikel 16 van de Akte 

bepaalde de waarborgsom uitkeert, hetzij aan Verkoper, hetzij aan Koper, wordt de 

waarborgsom geacht steeds door de Notaris te zijn gehouden voor die partij aan wie alsdan 

wordt uitgekeerd. 

 

17. Realisatieverplichting  

 

17.1 Koper verplicht zich jegens Verkoper om uiterlijk binnen een periode van 36 maanden na de 

Transportdatum in het Verkochte [...]te hebben gerealiseerd met [...] m2 maatschappelijk 

functiegebruik en [...] m2 niet-maatschappelijk functiegebruik, [conform de 

functieomschrijving zoals opgesteld door Koper en ingediend bij Verkoper als onderdeel van 

het biedingsformulier van Koper]; 
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17.2 Indien Koper toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de in artikel 17.1 genoemde 

verplichting, verbeurt Koper, na ingebrekestelling en bij uitblijven van nakoming door Koper 

binnen de in die ingebrekestelling bepaalde termijn, ten behoeve van Verkoper een 

onmiddellijk opeisbare boete van EUR [...]. Verkoper behoudt daarnaast het recht op 

vergoeding van de schade, die de boete te boven gaat, te vorderen en de bevoegdheid om bij 

niet nakoming in rechte nakoming te vorderen.  

 

17.3 Koper en de eventueel opvolgende eigenaren zijn verplicht het in dit artikel 17 bepaalde, bij 

iedere overdracht van het Verkochte aan de opvolgend eigenaar op te leggen door middel van 

een kettingbeding, op straffe van verbeurte van een direct opeisbare boete van EUR [...]. 

 

18. Ontbindende voorwaarde 

 

18.1 Deze Overeenkomst is voorts aangegaan onder de ontbindende voorwaarden voor Koper, dat: 

a. Verkoper het Verkochte uiterlijk op de Transportdatum vrij van aanspraken tot 

gebruik en/of huur, leeg en ontruimd aan Koper kan leveren, behoudens eventueel 

meeverkochte roerende zaken;  

b. het (ontwerp)bestemmingsplan Postkantoor 2017 uiterlijk op de Transportdatum is 

vastgesteld.  

 

18.2 Het doen van een beroep door Koper op het intreden van een ontbindende voorwaarde kan 

uitsluitend geldig geschieden door het uitbrengen van een schriftelijke verklaring aan 

Verkoper.  

 

18.3 Indien een ontbindende voorwaarde wordt vervuld, werkt deze tussen partijen terug naar het 

tijdstip van het aangaan van de Overeenkomst. 

 

18.4 Indien deze Overeenkomst als gevolg van het intreden van een ontbindende voorwaarde 

eindigt, is geen van Partijen verplicht tot vergoeding van welke schade dan ook van de 

wederpartij, noch tot vergoeding van enigerlei kosten van de wederpartij. Partijen zullen 

derhalve alle eventuele schade die zij zullen lijden ten gevolge van het intreden van een 

ontbindende voorwaarde alsmede alle kosten die zij in het kader van de onderhavige 

transactie hebben gemaakt, hoe ook genaamd en voor de gehele omvang zelf dragen, alles 

derhalve zonder tot enig verhaal op de wederpartij ter zake gerechtigd te zijn. 

 

19. Diversen 

 

19.1 De uit de Overeenkomst voor Partijen jegens elkaar voortvloeiende verplichtingen zijn 

ondeelbaar, tenzij en voor zover uit de Overeenkomst anders voortvloeit.  
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19.2 De obligatoire rechten van Koper uit hoofde van de Overeenkomst zijn niet overdraagbaar 

noch vatbaar voor bezwaring, tenzij en voor zover Partijen ten aanzien van specifieke 

obligatoire rechten anders overeen komen. 

 

19.3 De Akte zal berusten ten kantore van de Notaris, alwaar Partijen ter zake van de 

Overeenkomst woonplaats kiezen. 

 

19.4 De tussen Verkoper en Koper eventueel overeengekomen ontbindende voorwaarden zullen 

geen werking meer hebben na het ondertekenen van de Akte van Levering, voor zover deze 

niet reeds eerder zijn vervallen. 

 

19.5 In de Akte van Levering zullen Partijen afstand doen van het recht de Overeenkomst en de 

overeenkomst neergelegd in de Akte van Levering te ontbinden. 

 

19.6 Op de in de Akte gemelde termijnen is de Algemene Termijnenwet van toepassing. 

 

19.7 Op de Overeenkomst is Nederlands recht exclusief van toepassing. 

 

19.8 De meest recente datum waarop een Partij de Akte heeft ondertekend geldt als datum van 

ondertekening van deze overeenkomst. 

 

19.9  Titels van artikelen zijn alleen bedoeld ter verbetering van de leesbaarheid. Aan de titels van 

artikelen kan geen enkel recht worden ontleend. 

 

19.10 Indien in de Akte wordt verwezen naar een verrekening van rente of kosten wordt de 

verrekening berekend op basis van een jaar met driehonderd vijfenzestig (365) dagen. 

 

19.11 Indien in de Akte wordt verwezen naar een artikel, wordt een artikel uit de Akte bedoeld 

tenzij anders is bepaald. 

 

20. Verhouding voorwaarden, wijzigingen en aanvullingen 

 

20.1 Indien en voor zover het bepaalde in het concept van de Akte van Levering afwijkt van 

hetgeen in de Akte is neergelegd, prevaleert het bepaalde in de Akte. 

 

20.2 Wijzigingen casu quo aanvullingen op de Overeenkomst hebben tussen Partijen slechts 

rechtskracht nadat deze schriftelijk zijn vastgelegd en door Partijen rechtsgeldig zijn 

ondertekend. 
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- handtekeningenpagina volgt - 
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Aldus overeengekomen en in enkelvoud opgemaakt en ondertekend. 

 

 

 

______________________________________________  

Gemeente Den Helder   

voor deze : __________________________  

voor deze : __________________________ 

plaats  : __________________________  

datum  : __________________________  

 

 

 

 

 

______________________________________________  

[ Koper ] 

voor deze : __________________________ 

plaats  : __________________________  

datum  : __________________________  
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1 7  E N E R G I E L A B E L  
 
 



Energielabel gebouw

Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen.

Veel besparingsmogelijkheden

Weinig besparingsmogelijkheden

(zie toelichting in bijlage)

Dit gebouw

Labelklasse maakt vergelijking met gebouwen met overeenkomstige samenstelling mogelijk.

(zie de bijlage voor de samenstelling)

Gebruiksoppervlak

Opnamedatum

Energielabel geldig tot

Afmeldnummer

Naam adviseur

Examennummer

Handtekening

Adviesbedrijf

Inschrijfnummer

KvK-nummer

Straat (zie bijlage)

Nummer/toevoeging

Postcode

Woonplaats

Volgnummer gebouw

Energielabel op basis van een ander representatief gebouw of gebouwdeel?

Adres representatief gebouw of gebouwdeel:

Standaard energiegebruik voor dit gebouw

Energiegebruik per vierkante meter maakt vergelijking met andere gebouwen mogelijk.

-  Het standaard energiegebruik van dit gebouw is de hoeveelheid energie die jaarlijks nodig is

   voor verwarming, gebouwkoeling, de productie van warm tapwater, ventilatie en verlichting

   (exclusief apparatuur die geen deel uitmaakt van de klimaat- en verlichtingsinstallaties).

-  Bij de berekening wordt uitgegaan van het gemiddelde Nederlandse klimaat, een

   gemiddelde bezettingsgraad van het gebouw en een gemiddeld gebruikersgedrag.

-  Het standaard energiegebruik per jaar wordt uitgedrukt in de eenheid ‘megajoules’ per

   vierkante meter gebruiksoppervlakte (MJ/m ), dit wordt uitgesplitst naar elektriciteit

   (kWh/m ), gas (m /m ) en warmte (GJ/m ).

-  De CO -emissie per jaar als gevolg van het standaard energiegebruik wordt uitgedrukt in

   kilogram per vierkante meter gebruiksoppervlakte (kg/m ).

2

2 3 2 2

2
2

G

Middenweg 172-174, 1782 BL Den Helder

Bijeenkomstfunctie

1928.6 m 2

19-07-2017

19-07-2027

292672743

R.J.T Bos

5391

TiMaX energie prestatie B.V. 

123

67148255

Middenweg

172

1782 BL

Den Helder

174

nee

1.746,1 MJ/m 2

(megajoules)

92,9 kg/m 2
(CO  -emissie)2

46,2 kWh/m 2 (elektriciteit)

37,5 m  /m 3 2 (gas)

0 GJ/m 2 (warmte)



Advies voor dit gebouw

Een goed moment om energiebesparende maatregelen te treffen is tijdens het uitvoeren van

(groot)onderhoud of een renovatie. De kosten van de energiebesparende maatregelen zullen dan

lager zijn. Via www.ep-online.nl kunt u een indicatie krijgen hoeveel onderstaande maatregelen

kosten en wat zij opleveren aan energiebesparing. U kunt ook een advies op maat aanvragen,

speciaal op uw situatie afgestemd (maatwerkadvies). De adviseur zet op een rij hoe u energie

kunt besparen, hoeveel u daarvoor moet investeren en op welke termijn u de investering kunt

terugverdienen. In de praktijk blijkt dat aanvragers van het energielabel dit vaak combineren met

een maatwerkadvies.

Het merendeel van de bedrijven en organisaties in Nederland valt direct onder het

Activiteitenbesluit. Bij een jaarlijks energiegebruik van meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of

25.000 m3 aeq (aardgasequivalenten) dienen ze alle mogelijke energiebesparende maatregelen

te treffen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Mogelijk zijn een aantal geadviseerde

maatregelen verplicht in het kader van het Activiteitenbesluit. Op www.ep-online.nl vindt u (een

link met) meer informatie over het Activiteitenbesluit.

De volgende verbetermaatregelen kunnen voor dit gebouw van belang zijn:

VloerisolatieIsolatie (of verdere verbetering van de isolatie) van de begane grondvloer.

GevelisolatieIsolatie (of verdere verbetering van de isolatie) van de gevel.

DakisolatieIsolatie (of verdere verbetering van de isolatie) van het dak.

HR++glasToepassing van HR++glas.

ZonweringZonwering aanbrengen.

WarmteterugwinningToepassing van warmteterugwinning uit ventilatielucht.

Energiezuinige verlichtingToepassing van spaarlampen en/of HF-verlichting met spiegeloptiekarmaturen.

Energiezuinige schakelingToepassing van veegschakeling en/of dagschakeling en/of aanwezigheidsdetectie.

KierdichtingToepassing van kierdichting.

ZonnepanelenToepassing van zonnepanelen voor elektriciteit.

Sommige energiebesparende maatregelen kunnen gelijktijdig op het energielabel genoemd worden,

terwijl slechts één van de maatregelen zinvol is om uit te voeren. Bijvoorbeeld bij ‘HR-107 ketel’

en ‘warmtepomp voor verwarming’. U kunt hieruit een keuze maken. Een maatwerkadvies kan u

hierbij helpen.



BIJLAGE

Toelichting gebruiksoppervlakte

De gebruiksoppervlakte is dat deel van de vloeroppervlakte dat direct gericht is op het gebruik van het gebouw of van afzonderlijke delen van

het gebouw. De niet-dragende binnenwanden spelen bij de bepaling geen rol. De oppervlakte zal afwijken van Bruto vloeroppervlakte (BVO),

Netto vloeropperlak (NVO) en Verhuurbare Vloeroppervlakte (VVO). De volledige definitie voor de bepaling van de oppervlakte is vastgelegd

in de NEN 2580.

Een gebouw kan één of meerdere gebruiksfuncties hebben. De volgende gebruiksfuncties kunnen voorkomen: bijeenkomstgebouw-,

celgebouw-, gezondheidsgebouw- (klinisch of niet-klinisch, kantoor-, logiesgebouw-, onderwijsgebouw-, sportgebouw-, en winkelfunctie.

Dit gebouw heeft de volgende samenstelling aan gebruiksfuncties.

Samenstelling/functie Percentage

Energielabelklasse

Voor dit gebouw is de energieprestatie bepaald. Dit getal wordt vertaald naar een energielabelklasse die aangeeft hoe energiezuinig

uw gebouw is. De energielabelklasse wordt weergegeven met een letter en kleur in onderstaande balk. De energielabelklasse wordt bij

de basismethodiek uitgedrukt in de energie-index (EI), bij de gedetailleerde methodiek wordt deze uitgedrukt in de EP;tot /EP;adm;tot;nb- waarde (E/E).

Is het energielabel voor dit gebouw opgenomen met de basismethodiek, dan krijgt het gebouw een energielabelklasse in de range G tot en

met A. De basismethodiek wordt vooral gebruikt bij bestaande gebouwen.

Is het energielabel voor dit gebouw opgenomen met de gedetailleerde methodiek, dan krijgt het gebouw een energielabelklasse in de range

B tot en met A++++. De gedetailleerde methodiek wordt vooral gebruikt bij nieuwbouw en bestaande gebouwen die grondig gerenoveerd zijn

(tot bijna nieuwbouw niveau).

Het energielabel wordt berekend op basis van de energieprestatie van de bouwkundige eigenschappen en de gebouwgebonden installaties.

De berekening houdt rekening met het gemiddelde Nederlandse klimaat, een gemiddelde bezettingsgraad en gemiddeld gebruikersgedrag.

Bijeenkomstfunctie 100 %

G
2,29 (EI)



BIJLAGE

Disclaimer

De op het energielabel voorgestelde maatregelen zijn in de meeste gevallen kosteneffectief of kunnen dit binnen de geldigheidsduur van het

energielabel worden.

Of de genoemde maatregelen daadwerkelijk verantwoord toegepast kunnen worden uit oogpunt van bijvoorbeeld binnenmilieu, comfort,

technische mogelijkheden, gezondheid, kosteneffectiviteit en dergelijke is afhankelijk van de huidige specifieke eigenschappen van dit gebouw.

U kunt hierover nader advies inwinnen bij uw adviseur.

Het energielabel geeft inzicht in het gestandaardiseerd gebouwgebonden energiegebruik en niet in het daadwerkelijke energiegebruik van de

gebruikers van dit gebouw. Daarom komt het jaarlijks energiegebruik op het energielabel wellicht niet overeen met de informatie op de

jaarlijkse energierekening van dit gebouw.

Alleen een volledig ingevuld energielabel is rechtsgeldig.
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1 8  O V E R  R E D R E S  
 
Redres is een allround kantoor en biedt diensten aan op het gebied van bemiddeling, taxatie en advies met betrekking tot 
erfgoed in heel Nederland. Redres werkt daarbij transparant, integer, onafhankelijk én professioneel. Wanneer u op zoek 
gaat naar erfgoed een bijzondere object wil verkopen en / of verhuren of advies wilt inwinnen kunt u niet om Redres heen. 
Ons unieke concept speelt duidelijk in op een specifieke doelgroep in de markt. Erfgoedliefhebbers, mensen die ánders 
willen wonen en / of werken dan "doorsnee", en mensen die op zoek zijn naar een droom kunnen van hartenlust 
rondstruinen in ons aanbod. 
 
Bemiddeling 
De bemiddeling van erfgoed gaat immers bij uitstek over het overbrengen van gevoel en liefde voor een object. Daarom 
werkt Redres net even anders dan reguliere makelaars. Door de unieke Redres werkwijze zijn de afgelopen jaren vele 
unieke objecten en complexen succesvol verkocht dan wel verhuurd. Volgens Redres verdient zowel het object als de 
eigenaar en prospect een persoonlijke aanpak. Wij houden van monumenten groot, klein, bijzonder, vervallen, 
gerestaureerd en werken graag voor gepassioneerde opdrachtgevers en prospects.  
Ons verkoopproces is zeer transparant. Wij werken via de Redres bemiddelingsformule, die gebruik maakt van state of 
the art technieken. Wij zetten onder anderen onze database met zoekprofielen in, de zeer populaire website 
www.redres.nl, regelmatige nieuwsbrieven, maar ook gerichts mailings en de reguliere verkoopkanalen. Door deze 
werkwijze ontstaat het beste van beide werelden voor zowel de eigenaar van het erfgoed, de prospect en het object zelf.  
 
 
 

http://www.redres.nl/
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Taxatie 
Monumenten vormen een tastbaar onderdeel van onze geschiedenis en zijn van onschatbare waarde. Aangezien het 
hierbij bijna altijd gaat om unieke objecten, vereist taxeren van bijzondere gebouwen in de eerste plaats veel gevoel voor 
de identiteit, de historie en detaillering van het gebouw maar ook waarderen om de kwaliteit en (on)mogelijkheden die het 
heeft en of zou kunnen hebben. Redres heeft veel ervaring in het waarderen en het zien van mogelijke invullingen. Het 
taxeren start met enigszins vergelijkbare gebouwen (op landelijke niveau) als basis te nemen maar gaat veel verder dan 
dat. Of het doel van de taxatie nu een opbrengstwaarde, huurwaarde, beleggingswaarde of een verzekeringswaarde is, 
een standaard taxatie  bestaat niet. Om bijvoorbeeld een restauratie, herbestemming of herontwikkeling financieel 
inzichtelijk te kunnen maken is kennis op monumentaal, bouwkundig, juridisch en fiscaal gebied onmisbaar. Redres heeft 
deze kennis de afgelopen jaren ruimschoots opgedaan. Mocht u meer informatie willen raadpleeg dan onze website of 
neem contact met ons op, Redres staat u graag te woord. 
 
Advies 
Redres focust zich op gebouwen die een waardig tweede leven makkelijk aankunnen: gebouwen met een bewezen 
voorkomen en allure. Ons advies betekent maatwerk. Dit doen wij door middel van de MoMo-scan: dit is de Monumenten 
Mogelijkheden scan. Deze scan is speciaal ontwikkeld om eigenaren en potentiële kopers snel inzage te geven in de 
mogelijkheden van een monument. Denk hierbij aan financieren en fiscaliteiten, ontwikkelen en of onderhouden, maar ook 
onderzoek naar de mogelijkheden om het object te rangschikken onder de Natuurschoonwet uit 1928. 
Stel, u wilt een restaurant beginnen in een monumentaal kantoorpand of u wilt een vervallen rijksmonument in de 
binnenstad aankopen en restaureren, maar u weet niet precies wat uw mogelijkheden zijn: welke bouwkundige ingrepen 
mogelijk of toegestaan zijn, wat dat kost en welke financieringsmogelijkheden of fiscale voordelen er zijn. Met deze scan 
krijgt u een globaal overzicht waarmee u snel weet of uw plannen voor het restaurant matchen met de mogelijkheden die 
het gebouw biedt. 
 
Founders 
Redres bestaat uit een enthousiast team onder leiding van Jan-Willem Andriessen (1971) en Jim F. Reerink (1963). Redres 
is ontstaan in 2003 en daarna uitgegroeid tot grootste erfgoedexpert, werkzaam in heel Nederland. Dagelijks zijn we met 
veel passie en plezier bezig met het waarderen van erfgoed. We weten als geen ander de kwaliteiten en potentie van 
bijzondere gebouwen en complexen te herkennen en uit te dragen. Voor ons is het de gewoonste zaak van de wereld de 
unieke eigenschappen, historie en daarmee samenhangende gevoelswaarde te vertalen in een marktproduct met 
toekomstwaarde.  
 

re dres~seren (ov.ww.): weer in orde brengen, herstellen 
 
Vanzelfsprekend zetten we hierbij onze brede werkervaring in. Jim Reerink was als directeur van herontwikkelaar TCN 
Property Projects eindverantwoordelijk voor o.a. Mediapark Hilversum, Kema Park Arnhem en de gehele kantoren 
portefeuille van TCN. Daarvoor is hij vele jaren als makelaar taxateur actief geweest zoals bij Patricia van den Bosch 
Bedrijfsmakelaars Amsterdam(mede eigenaar) en DTZ Zadelhoff Utrecht. Jan-Willem Andriessen heeft na zijn studie aan 
de TU Delft als ontwikkelaar gewerkt bij de Brink Groep, AM Wonen, RABO Vastgoed, BOEi, en Bouwfonds 
fondsenbeheer en in 2003 Redres opgericht. Ons unieke aanbod is bekend bij alle relevante beleggers en 
(her)ontwikkelaars in Nederland. Redres onderscheidt zich van reguliere (bedrijfs)makelaars. Niet alleen door onze focus 
op erfgoed, ons grote landelijke netwerk en de uitstekende contacten met monumentenzorgers (Rijksdienst voor het 
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Cultureel Erfgoed, monumentenambtenaren, Restauratiefonds en Erfgoedspecialisten), maar vooral door onze 
persoonlijke aanpak. 
 
Hoofdkantoor 
Het Redres hoofdkantoor is gevestigd in Hilversum op Landgoed Zonnestraal in het rijksmonumentale voormalige 
dienstbodehuisje ook wel ‘De Koepel’ genaamd. Deze koepel stamt uit 1931, naar een ontwerp van de bekende architect 
J. Duiker. Het bijna ronde, twaalfzijdige dienstbodehuisje bood voorheen plaats aan de dienstboden van het sanatorium 
met achttien kamertjes, een theekeukentje, een badkamer en een gemeenschappelijke ruimte voor de dames, Nu is het 
een prachtige kantoorlocatie bij uitstek!  
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Referenties 
Wij hebben de meest uiteenlopende bijzondere objecten getaxeerd, verkocht, aangekocht, verhuurd of aangehuurd. 
Soms is er sprake van herbestemming, maar soms ook van volledige transformatie naar een (gedeeltelijk) nieuw uiterlijk 
en nieuwe functies. Het kunnen culturele, industriële, militaire of religieuze gebouwen zijn. Variërend van vintage tot 
monumentaal erfgoed. Onze opdrachtgevers zijn overheden zoals gemeenten, provincies en waterschappen, 
waterleidingbedrijven, hoogheemraadschappen, onderwijsinstellingen zoals hogescholen, zorginstellingen, 
woningbouwcorporaties, particuliere en institutionele beleggers, projectontwikkelaars en vele enthousiaste particulieren.  
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Gemeenten en provincies 
▪ Gemeente Amersfoort 
▪ Gemeente Amsterdam 
▪ Gemeente Bellingwedde 
▪ Gemeente Bodegraven 
▪ Gemeente Boskoop 
▪ Gemeente Breda 
▪ Gemeente Bunnik 
▪ Gemeente Den Helder 
▪ Gemeente Dirksland 
▪ Gemeente Doetinchem 
▪ Gemeente Eemsmond 
▪ Gemeente Goes 
▪ Gemeente Haarlem 
▪ Gemeente Heiloo 
▪ Gemeente Hilversum 
▪ Gemeente Joure 
▪ Gemeente Krimpen aan den IJssel  
▪ Gemeente Leek 
▪ Gemeente Leiden 
▪ Gemeente ’s-Hertogenbosch 
▪ Gemeente Naaldwijk 
▪ Gemeente Oirschot 
▪ Gemeente Oosterhout 
▪ Gemeente Oudeschans 
▪ Gemeente Oudewater 
▪ Gemeente Ronde Venen 
▪ Gemeente Schiedam 
▪ Gemeente Soest 
▪ Gemeente Tiel 
▪ Gemeente Utrecht 
▪ Gemeente Woerden  
▪ Gemeente Zoetermeer 
▪ Provincie Noord Brabant 
▪ Provincie Noord Holland  
 
Kerkelijke genootschappen 
▪ Bisdom Utrecht 
▪ Kerkelijk Hervormde Gemeente Rijnsburg 
▪ Protestantse Gemeente te Badhoevedorp-Lijnden 
▪ Doopsgezinde Gemeente Huizen 
▪ Doopgezinde Gemeente Hilversum 
▪ Evangelische Lutherse Gemeente Limburg 
▪ Protestantse Gemeente Utrecht 
▪ Remonstrants(ch) Gereformeerde Gemeente 

Vlaardingen 
▪ Rooms Katholieke Salvatorparochie Utrecht 
▪ Thousand Hills International Church 

 
Overig 
▪ Koninklijke BAM 
▪ INBO Architecten 
▪ RTL Nederland  
▪ Social / Media Embassy 
▪ Tinquely Holding BV 
▪ Zorg van de Zaak 
▪ Meatis Arbo 
▪ Office Up 
▪ Bespoke stedelijke ontwikkeling 
▪ De Oude Touwfabriek Oudewater 
▪ Geldersche Kastelen 
▪ Groninger Landschap 
▪ Non-Nobis 
▪ Bernardus Wonen 
▪ Haag Wonen 
▪ Sité Woondiensten Doetinchem 
▪ Qrooz 
▪ Stichting Wijnhuisfonds Zutphen 
▪ Stichting Cello 
▪ Waterschap Vallei en Eem 
▪ Hollandse Waterlinie 
▪ Hoogheemraadschap van Rijnland 
▪ Hoogheemraadschap van Rijnland 
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Hoofdkantoor 
Landgoed Zonnestraal 
'De Koepel' 
Loosdrechtse Bos 11 
1213 RH Hilversum 
T   035 - 647 08 78 
E   info@redres.nl  
W  www.redres.nl 
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