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1. Inleiding
Uitwerkingsplan Stadshart Den Helder 

De herontwikkeling van het stationsgebied met een nieuw stadhuis levert een 
belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de leefbaarheid en (economische) 
vitaliteit van de binnenstad. Het huisvesten van het stadhuis in het hart van de 
stad is een goede en symbolische stap in de stedelijke vernieuwing. Hierdoor komt 
het openbare bestuur dicht bij de andere centrumfuncties in de stad te liggen. Het 
stadhuis functioneert dan als boegbeeld voor het stadscentrum waardoor het hele 
stadshart een sterkere identiteit krijgt. 
Door de publieke gebouwen in het stadshart een prominente plek te geven ontstaat 
synergie tussen de verschillende centrumfuncties. Onder andere een nieuwe 
bibliotheek, stadhuis en schouwburg zullen een positieve bijdrage leveren aan een 
aantrekkelijk en levendig winkelgebied. Daarnaast kunnen deze functies gebieden 
verbinden, waaronder het stadshart en Willemsoord. 
Het huidige stadhuis is niet meer geschikt als huisvesting voor de gemeentelijke 
organisatie en het bestuur. Het gemeentebestuur wil daarom investeren in het 
versterken van het stadshart en kiest ervoor om een nieuw stadhuis te bouwen 
op de stationslocatie om de aantrekkelijkheid van deze entree van de stad te 
vergroten. Op afbeelding 1 is het beeld van de stationsomgeving te zien, dat 
is geschetst in het Uitwerkingsplan Stadshart Den Helder uit 2008. Voor de 
daadwerkelijke planrealisatie van de stationslocatie is het noodzakelijk dit beeld 
concreter uit te werken in een stedenbouwkundig plan (SP). Ter voorbereiding 
hebben in 2012 en 2013 studies plaatsgevonden naar de gewenste beeldkwaliteit 
en de inpassing van bestaande gebouwen. Dit SP geeft een ruimtelijk en 
programmatisch kader voor de gebiedsontwikkeling van de stationslocatie. 

Bewonersenquête en keuze varianten
In oktober 2013 heeft een gemeentebrede bewonersraadpleging plaatsgevonden. 
Hierbij konden de bewoners kiezen uit drie verschillende varianten voor het 
nieuw te realiseren stadhuis (zie afbeeldingen 2a, b en c). Variant 1 gaat uit van 
de realisatie van het stadhuis na sloop van zowel het station als het voormalige 
postkantoor. In variant 2 wordt alleen het station gesloopt, terwijl variant 3 van 
behoud van zowel het postkantoor als het station uitgaat. De deelnemende burgers 
kozen in overgrote meerderheid voor variant 1. De raad heeft daarop deze variant 
als uitgangspunt voor de ontwikkeling van de stationslocatie vastgelegd. In dit SP 
is deze variant uitgewerkt.

Het Uitwerkingsplan Stadshart (UP), in 2008 vastgesteld door de gemeenteraad, 
is één van de strategische instrumenten waarmee Den Helder opnieuw op de kaart 
gezet wordt. Het UP vormt het primaire gemeentelijke kader voor de stedelijke 
vernieuwing van het stadshart. In het UP wordt de volgende toekomst 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. Het nieuwe stadhuis naast het station is het visitekaartje van het 
stadshart. 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. 
De intensivering van het programma op de stationslocatie zal bijdragen aan de 
levendigheid van het stationsgebied én van het stadshart als geheel. 
Het stationsgebied en stadshart zullen elkaar programmatisch aanvullen, waardoor 
de ontwikkeling van het stationsgebied een economische impuls geeft aan het 
stadshart.”

Kansen voor een krimpgemeente
Den Helder heeft veerkracht nodig om de voorspelde krimp in de (beroeps)bevolking 
tegen te gaan. Ondersteund door het rapport Deetman-Mans investeert het 
gemeentebestuur daarom in de verbetering van het vestigingsklimaat, het behoud 
van werkgelegenheid en de ontwikkeling van het stadshart. Deze uitgangspunten 
zijn leidend in het collegeprogramma 2010-2014. In de schaduw van de 
bezuinigsmaatregelen van Rijksoverheid om het economisch tij te keren, kiest Den 
Helder voor investeringen in duurzame ontwikkeling. De kansen die de stad heeft, 
moeten worden verzilverd. De economische en sociale ontwikkeling binnen de 
stad moeten worden gestimuleerd. Onderzoek heeft uitgewezen dat er voldoende 
potentie in de stad aanwezig is om de voorspelde krimp aan te pakken.
De gemeente heeft al diverse initiatieven genomen om de havengerelateerde 
activiteiten, de (offshore) economie en de duinrijke natuur te versterken. Als 
centrumgemeente in de Noordkop heeft Den Helder bovendien de taak te zorgen 
voor een levendig en veilig stadshart met goede stedelijke voorzieningen. 
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Afbeelding 3: Plangrenzen stationsomgeving Den Helder Afbeelding 4: Ambities uit het Uitwerkingsplan Stadshart

Afbeelding 5 Ambities uit het Uitwerkingsplan Stadshart Afbeelding 6: Ambities uit het Uitwerkingsplan Stadshart
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Plangebied stationsomgeving 
De plangrenzen van dit stedenbouwkundig plan komen (met uitzondering van 
het spoor) overeen met de plangrenzen van het nieuwe bestemmingsplan. Op 
bijgaande kaart (Afbeelding 3) zijn de plangrenzen van het stedenbouwkundig plan 
aangegeven.

Ambities uit het Uitwerkingsplan
De ontwikkeling van het stationsgebied is een belangrijk onderdeel van het UP. De 
doelstellingen voor het stationsgebied zijn:

een verdichting van de open ruimte en aansluiten op de rooilijn van de 
Beatrixstraat,
station en stadhuis aan het Stadspark,
verbeteren van de verblijfskwaliteit van de openbare ruimte,
intensivering van het ruimtegebruik, 
het aanhelen van het stedelijk weefsel door ruimtelijke aansluiting op de 
omgeving (Beatrixstraat, Spoorstraat, woonbuurten, Willemsoord en het 
Marsdiep/Stadspark),
programmatische vervlechting met de rest van het stadshart. 
(zie afbeelding 4 t/m 6)

Opgave voor de stationslocatie
In de bestaande situatie kent de omgeving van het station een onduidelijke 
menging van functies en richtingen. De voorruimte voor het station is een grote, 
open ruimte, die onaangenaam is door het gebrek aan oriëntatie, geborgenheid 
en beschutting. Er is een willekeur van richtingen door diverse grootschalige 
ingrepen vanuit het verleden. Wind en verkeersruimte domineren de beleving 
van de openbare ruimte. Vanuit het station is er geen duidelijke relatie met de 
nabijgelegen functies en plekken. Op dit moment is het stationsgebied een entree 
van de stad die niet genoeg recht doet aan de kwaliteiten van de locatie. 
Het is echter een plek met volop potentie: het ligt in het hart van de stad, aan 
het stadspark en het winkelhart. Het ligt op het snijpunt van de Beatrixstraat als 
verbindende route tussen de publieke voorzieningen en de recreatieve groene route 
door het Stadspark richting het Marsdiep.
Het stationsgebied moet niet langer een doorgangsgebied voor reizigers zijn. Het 
moet een gebied worden waar het aangenaam is om te verblijven, zonder dat de 
reiziger in zijn beweging wordt gehinderd. Door het vergroten van de kwaliteit 
van de openbare ruimte en een intensivering van het ruimtegebruik ontstaat er 

•

•
•
•
•

• Bestaande situatie (foto: Zeestad). Zicht vanaf de Beatrixstraat richting de Watertoren en de Vijfsprong

Aanleg van het Stadspark t.h.v. het Julianaplein (foto: Zeestad)   
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meer levendigheid. Deze plek is weliswaar strategisch gelegen (representatief, goed 
bereikbaar, in het hart van de stad), maar in de huidige situatie ontbreekt een goede 
en logische aansluiting op de omgeving. Hierdoor functioneert de locatie op het 
ogenblik niet goed. 
Met de uitvoering van dit SP worden de potenties en kansen voor een goede ruimtelijke 
en programmatische aansluiting benut en is het de uitgelezen plek voor het realiseren 
van een nieuw stadhuis, gecombineerd met andere voorzieningen. 

Van Uitwerkingsplan naar stedenbouwkundig plan 
Het stedenbouwkundig plan Stationslocatie legt het ruimtelijk en programmatisch 
kader voor de herontwikkeling van de stationslocatie vast en is een uitwerking van de 
richting en ambities voor dit gebied zoals benoemd in het door de raad van Den Helder 
vastgestelde Uitwerkingsplan Stadshart Den Helder en de besluiten in de jaren erna ten 
aanzien van de nieuwbouw van het stadhuis.
Het stedenbouwkundig plan legt de nieuwe plek van rijbanen, trottoirs en fi etspaden 
vast, net als andere voorzieningen in de openbare ruimte (taxistandplaatsen, bomen, 
groen, in- en uitritten enz.). Ook bepaalt het stedenbouwkundig plan de uiterste 
grenzen van de nieuwe bebouwing (rooilijnen en maximale hoogte) en beschrijft het 
welke functies in die bebouwing gerealiseerd kunnen worden en hoe die ontsloten 
mogen worden op de openbare weg.
Daarnaast stelt het stedenbouwkundig plan beeldkwaliteiteisen aan nieuwe gebouwen 
en de nieuw aan te leggen openbare ruimte: wat voor architectuur moet er toegepast 
worden voor nieuwe gebouwen en welke uitstraling moet de openbare ruimte hebben. 
Die beeldkwaliteiteisen worden ook – in samenwerking met de Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit - opgenomen als welstandscriteria in de Welstandsnota.
Binnen de kaders van het stedenbouwkundig plan worden concrete bouwplannen 
(zoals het nieuwe stadhuis) ontwikkeld en inrichtingsplannen voor de openbare ruimte 
opgesteld en gerealiseerd. 

Voor de ontwikkeling van de stationslocatie is in het UP een aantal uitgangspunten 
genoemd. De uitgangspunten zijn gedurende de vertaling van het UP naar het 
stedenbouwkundig plan verder ontwikkeld en dit heeft tot aanpassing van enkele 
punten geleid. Samen met het UP vormen deze uitgangspunten de onderlegger van het 
stedenbouwkundig plan.

Door de toevoeging van programma (intensiever grondgebruik) wordt deze plek 
levendiger en worden de potenties (onder andere goede bereikbaarheid) beter 
benut. Vanuit het UP werd uitgegaan van een programma voor het stadhuis van 

•

circa 10.000 m2 met hieraan toegevoegd een commercieel programma van ongeveer 
4.200 m2 met parkeergelegenheid (toen nog ondergronds). Na de doorontwikkeling 
van het UP bestaat het uiteindelijke programma van het stadhuis uit circa 7.000 m2  
met parkeervoorzieningen op maaiveld. 
Het commerciële programma zal niet op deze locatie worden gerealiseerd.
De bijbehorende parkeervoorziening is zeven dagen per week geopend en openbaar 
toegankelijk.
Onderzoek naar de inpassingsmogelijkheden van het huidige stationsgebouw heeft 
ertoe geleid dat NS heeft aangegeven ook in te stemmen met de sloop van het 
huidige stationsgebouw als een betere, toekomstvaste robuuste stedelijke inpassing 
van een nieuwe stationsvoorziening gewaarborgd is1.
Het stadhuis en het station hebben elk een eigen identiteit en typologie. Het 
stadhuis staat naast het station, waarbij het stadhuis een stedenbouwkun dig accent 
heeft van maximaal twee bouwlagen bovenop de drie doorlopende lagen. In het 
hoofdstuk (4) over de gewenste beeldkwaliteit wordt een en ander nader uitgewerkt. 
De verblijfskwaliteit van de openbare ruimte wordt verbeterd door een compactere 
dimensionering van de wegen, het doortrekken van de bomenpromenade in de 
Beatrixstraat tot aan de watertoren en de aanleg van het stadspark vanaf het 
Julianaplein.
Bij het verkleinen van de verkeersruimte was sprake van het compacter 
dimensioneren van de wegen, onder andere door het weglaten van een middenberm. 
Uit het oogpunt van verkeersveiligheid en verblijfskwaliteit is alsnog gekozen deze 
middenberm in de nieuwe situatie te laten bestaan.
Rotonde de Vijfsprong zal worden aangepast om een volwaardige en verkeersveilige 
aansluiting van de Boerhaavestraat te faciliteren. 
In de omgeving van het station wordt rekening gehouden met de (bestaande) 
bushaltes en taxistandplaatsen, evenals een kiss & ride voorziening en 
parkeervoorzieningen voor bezoekers van het stadhuis en de binnenstad.

•
•

•

•

•

•

•

•

1. Hoewel reizigersaantallen en prognoses geen aanleiding voor NS waren om grote 
investeringen te doen bood het initiatief vanuit de gemeente Den Helder om een stadhuis
toe te voegen aan het stationsgebied kans om de situatie voor de toekomst drastisch te 
verbeteren. De toevoeging van programma in het stationsgebied is welkom, omdat dit leidt
tot extra reuring en aanloop rondom het stationsgebouw. NS & Prorail hebben gezamelijk
een modellenstudie laten verrichten. Daaruit blijkt dat modellen waarin het stationsge-  
bouw in stand wordt gehouden niet zorgen dat hiervan gebruikt gemaakt kan worden. 
Alleen een nieuw station blijkt kansen te bieden om een substantiële verbetering van het   
gebruik en de beleving van het station te bereiken.
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2. Plan over de Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie gedurende de uitvoe-
ringsfase

Aanpak 
De aanpak van de stationslocatie bestaat uit diverse ruimtelijke ingrepen. Het 
nieuwe stadhuis is één van de meest in het oog springende ingrepen. De andere is 
een in die nieuwbouw geïntegreerd treinstation met een 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 Beatrixtraat 
in de vorm van een hotel (mogelijk een uitbreiding/vervanging van het huidige), 
danwel een andere representatieve binnenstedelijke 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/station.

Een complexe opgave                                           
De ontwikkeling van de stationslocatie is een zeer complexe opgave. In dit 
stedenbouwkundig plan zijn, behalve de stedenbouwkundige aspecten, de 
uitgangspunten en randvoorwaarden geïnventariseerd die van invloed zijn op de 
ontwerpopgave. Met name de infrastructurele aspecten zijn bepalend voor het 
stedenbouwkundig plan. Naast de gebruikelijke opgave voor een stationsomgeving, 
zoals opstelplaatsen voor bussen en taxi’s, is de stationslocatie ook een belangrijk 
knooppunt in de hoofdverkeersstructuur van Den Helder. 
Dat betekent dat niet alleen na afl oop, maar ook tijdens de bouwwerkzaamheden 
het station moet kunnen blijven doorfunctioneren en de bereikbaarheid van het 
treinstation, stadshart en zijn omgeving gewaarborgd dient te zijn. 
De stationslocatie kent daarbij een hoge dichtheid van (stedelijke) ondergrondse 
infrastructuur, die de opgave extra ingewikkeld maakt. De opgave is ook complex 
vanwege het grote aantal belanghebbenden op een relatief klein oppervlak en 
de verschillende opgaven die - tegelijkertijd - spelen. Dit zijn in ieder geval het 
stedenbouwkundig plan en grondexploitatie, de nieuwbouw en exploitatie van 
het stadhuis inclusief parkeervoorziening(en), de transformatie en de exploitatie 
van het treinstation. Al deze opgaven dienen op een zorgvuldige wijze op elkaar 
te worden afgestemd. Voorafgaand aan de daadwerkelijke uitvoeringsfase wordt 

Afbeelding 6: Ligging station Den Helder rond 1940 (West 8)

een BLVC-plan2 opgesteld om ook in de uitvoeringsfase een goede bereikbaarheid, 
leefbaarheid en veiligheid te kunnen waarborgen.

Toen en nu
Tot na de Tweede Wereldoorlog lag het station waar nu schouwburg De Kampanje 
ligt, op de kop van de Spoorstraat en de Stationsstraat (zie afbeelding 6). Het 
gebouw was gebouwd in de zogenaamde Waterstaatstijl en lag aan een parkachtig 
ingericht voorplein. Bij aankomst met de trein kwam men dus aan in een groene, 
besloten en intieme ruimte. Tussen het station en Willemsoord bestond een helder 
netwerk van (winkel-) straten. De entree vanuit het station bood daarom een direct 
welkom in de stad.
Tijdens de Wederopbouwperiode werd besloten om de barrière op te heffen die het
spoor was gaan vormen tussen het oostelijke en het westelijke deel van 
Den Helder. In 1958 werd het nieuwe kopstation gebouwd en werden alle 
spoorwerken noordelijk daarvan gesloopt, zodat de aansluiting van de Middenweg 
naar de doorbraak van de Beatrixstraat kon worden aangelegd. De ruimte die vrij 
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Afbeelding 7: Ligging in de Kop van Noord-Holland (Luchtfoto: Google earth)

Impressie van de herinrichting openbare ruimte in de Beatrixstraat (beeld: West 8, Uitwerkingsplan Stadshart)

Het nieuwe Stadspark (foto: Zeestad)

Afbeelding 8: Ligging binnen Den Helder (Luchtfoto: Gemeente Den Helder)
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kwam was bestemd voor een verzameling van verschillende publieke, culturele 
functies met een grote oppervlakte voor activiteiten van de Marine. Deze plek moest 
het centrum worden van de stad. Het Wederopbouwplan is gedeeltelijk uitgevoerd 
en de nieuwe bebouwing sluit slecht aan op de kleinschalige structuur van de stad. 
Door het doortrekken van de Middenweg met de Beatrixstraat en het aansluiten 
van de Beatrixstraat op de provinciale weg is bovendien een nieuwe barrière 
ontstaan, nu tussen noord- en zuidzijde. Gevolg van dit alles is dat het huidige 
station nogal verloren ligt in een overmaat aan voornamelijk verkeersruimte. De 
openbare ruimte is opgeknipt en grotendeels in gebruik genomen door verkeer en 
parkeerplaatsen. In de huidige situatie houdt de Beatrixstraat voor het Julianaplein 
(Stadspark) op, vervolgens is er de Middenweg, de Vijfsprong, de  Javastraat. Er zijn 
op dit moment geen duidelijke aanleidingen in de openbare ruimte te herkennen, 
die duidelijk maken waar men terecht komt. Het gebrek aan aansluiting op het 
ruimtelijke weefsel van het stadshart en de overmaat aan ruimte maken het voor 
bezoekers en gebruikers lastig zich te oriënteren. In de openbare ruimte zijn er 
geen aanleidingen en structuren zichtbaar die het voor de bezoeker duidelijk maken 
waar men vanuit dit startpunt naartoe kan (winkelhart, Willemsoord). Daarnaast is 
de openbare ruimte ingericht als verkeersruimte, waarbij er weinig ruimte is voor 
de voetganger. Het stationsgebied heeft te weinig belevingswaarde, het is geen 
prettige plek om te verblijven.

Entree en doorgangsgebied
Zowel per trein als per bus, maar ook over de toegangswegen vanuit Nieuw Den 
Helder en De Schooten vormt de stationslocatie de entree van het stadshart van 
Den Helder. De stationslocatie is het knooppunt tussen  gebieden met voornamelijk  
woonfuncties (Sluisdijkbuurt, Geleerdenbuurt, Van Galenbuurt) en het Stadshart, 
dat een menging van functies met de nadruk op detailhandel kent. Daarmee 
fungeert  het gebied functioneel en infrastructureel als een belangrijke ‘scharnier’ 
en aankomst- en vertrekpunt in de stad. Dit heeft in zoverre consequenties voor 
de planvorming, dat er zorgvuldig dient te worden omgegaan met die positie en de 
daarbij horende bereikbaarheid (zie afbeelding 7 en 8).

Relatie met omliggende plannen 
In het Uitwerkingsplan Stadshart staan diverse projecten gedefi nieerd die in meer 
of mindere mate met elkaar in verband staan. Zo zijn er al diverse ontwikkelingen 
gaande rondom de stationslocatie. De voor de stationsomgeving relevante plannen 
worden hieronder toegelicht.

Stadspark
De stad wordt verrijkt met een groenzone die lucht en ruimte geeft in het stedelijke 
weefsel. Het stadspark vormt een lommerrijke entree van de stad en legt een 
groene verbinding tussen het station en de dijk. Het park biedt de (trein-) reiziger 
een groen welkom in de stad, de bewoners van de omliggende wijken de ruimte 
om te ontspannen en verbetert het verblijfsklimaat van het centrum. Het is een 
kwalitatieve toevoeging voor de bestaande en nieuwe woonmilieus. Door het park 
ligt een aantal dwarsverbindingen die de woonwijken aan weerszijden met  elkaar 
en het stadspark verbinden. Cruciaal voor het stadspark is de verplaatsing van de 
schouwburg naar Willemsoord, waardoor er op deze locatie een doorlopende ruimte 
ontstaat voor het park. Ook het karakter van de nieuwbouw (winkelconcentratie) 
langs het park zal bijdragen aan de kwaliteit.

Reconstructie Middenweg
De Middenweg heeft een grote metamorfose ondergaan. Het herstructureringsgebied 
loopt vanaf de Vijfsprong tot aan de Timorlaan-Sportlaan. De reconstructie omvatte 
zowel het vervangen van kruisingen door rotondes, het vervangen van de riolering 
als het herindelen van het profi el. Het oude profi el is vervangen door een laan 
met twee rijen bomen en gescheiden fi etspaden. Op een aantal punten zijn met 
verkeerslichten oversteekplaatsen voor voetgangers/fi etsers gerealiseerd.

Gewenste herinrichting Beatrixstraat
De Beatrixstraat maakt deel uit van het kernwinkelgebied en gezocht is naar 
een nieuwe inrichting die recht doet aan de hogere ambities met deze straat. Er 
wordt hier een inrichting als bomenlaan voorgesteld met een breed middendeel 
en een rijbaan aan weerszijden. In het middendeel is tussen de bomen ruimte 
voor terrassen en/of stalletjes. Langs het middendeel kan gedeeltelijk worden 
geparkeerd. 
Tijdens marktdagen kunnen de parkeerplaatsen worden gebruikt voor de auto’s 
van marktkooplieden. Het huidige verblijfsgebied in de Beatrixstraat zal worden 
vergroot en autoluw gemaakt ten opzichte van de huidige situatie, waarmee het 
gewenste groene karakter van de straat naar de Watertoren wordt doorgetrokken. De 
herinrichting van de Beatrixstraat is naar verwachting in 2014 gereed.
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Willemsoord
Een belangrijke doelstelling van het UP is de ontwikkeling van Willemsoord tot 
een complementair en volwaardig stadsdeel van Den Helder, de plek waar stad 
en water elkaar ontmoeten. In het stedenbouwkundig plan Willemsoord worden 
voorstellen gedaan voor de indeling en invulling van de ruimtes op de Rijkswerf om 
zo ontwikkelmogelijkheden te kunnen bieden. Ontwikkelen kan in dit geval worden 
opgevat als een combinatie van verbeteren, veranderen en vernieuwen. Ontwikkelen is 
geen doel, maar een middel om de kwaliteit van het stadshart Den Helder te verhogen. 
De ontwikkeling wordt momenteel niet afgedwongen door een externe ruimtevraag. 
Ontwikkeling zal moeten worden uitgedaagd. Betrokken partijen zullen een start 
moeten maken. Bijvoorbeeld door de passantenhaven beter te faciliteren en de 
inrichting van de openbare ruimte te verbeteren. De geplande komst van de 
schouwburg (start bouw is begin 2014 voorzien) is daarbij een belangrijke aanjager en 
een begin van die ontwikkelingen.

Willemsoord (foto: Zeestad). Zicht vanaf de kruising Weststraat- Zuidstraat

Impressie van de nieuwe schouwburg die op Willemsoord gerealiseerd wordt (beeld: Zeestad)
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Legenda

Grenzen

  Bandbreedte inpassing in- en uitrit 
  parkeervoorziening
  In- en uitrit parkeervoorziening KPN- terrein
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Afbeelding 9: Bandbreedte entree parkeervoorziening en laad- en losverkeer

2.  Randvoorwaarden

3. Voor deze randvoorwaarden is gebruik gemaakt van de onderzoeken van Movares
en met name de adviesnota dd. 5 maart 2012 

Verkeer
Het plangebied vormt een knooppunt voor diverse soorten vervoer. Zowel voor 
openbaar vervoer (trein, bus en taxi), als voor fi ets, voetganger en auto. Deze 
stapeling van verkeerssoorten vraagt om een zorgvuldige inpassing van de 
infrastructuur, na, maar ook tijdens de realisatie. De verkeerssituatie tijdens de 
realisatie wordt nader uitgewerkt in een BLVC-plan. In deze paragraaf wordt nader 
ingegaan op de randvoorwaarden voor de nieuwe situatie, zowel wat betreft de 
verkeersafwikkeling als het parkeren3. De algemene ambitie is het verbeteren van 
de verblijfskwaliteit in het gehele gebied, waarbij met name in de beleving de 
dominantie van het autoverkeer wordt teruggedrongen.

Fietsroutes
De fi etsroutes zijn waar mogelijk gehandhaafd zoals in de bestaande situatie. Door 
de verlegging van de Boerhaavestraat en de locatie van de fi etsenstalling zal de 
oriëntatie van de fi etsstromen wijzigen. 
De Boerhaavestraat sluit direct aan op de Vijfsprong en fi etsverkeer kan hier 
oversteken naar de fi etspaden (twee richtingen) aan de noordzijde van de 
Middenweg.  Een nieuwe fi etsoversteek, gecombineerd met de hoofdontsluiting 
van het station voor voetgangers, biedt toegang tot de nieuwe fi etsenstalling 
op de locatie. Daarnaast wordt er mogelijk een fi etspad aan de zuidzijde van de 
Middenweg aangelegd. Hiermee wordt voor fi etsers een aantrekkelijke en voor de 
hand liggende de route naar de rijwielstalling bij het station gefaciliteerd.
Zowel de variant met als die zonder fi etspad zijn inpasbaar binnen het beschikbare 
profi el. In het kader van het defi nitieve inrichtingsplan vindt in ieder geval nog 
overleg plaats met NS, ProRail, en Fietsersbond en andere stakeholders.

Autoverkeer
De Middenweg blijft ook in de nieuwe plannen voor de stationsomgeving als een 
ontsluitingsweg van het stadshart door het gebied lopen.  
Uit capaciteitsberekeningen van de rotonde Vijfsprong is gebleken dat het nieuwe 
ontwerp van de Vijfsprong in de spitsperiode krap voldoende is. Aangezien de bus 

richting het veer naar Texel afhankelijk is van een goede doorstroming dient de 
capaciteit op dit punt voldoende te zijn voor een goede doorstroming. Om deze 
waarborg ook in de toekomst te kunnen bieden, is een ruimtereservering gemaakt 
voor de aanleg van een extra afslagvak op de Middenweg richting de Polderweg. 
Vooralsnog wordt de aansluiting van de Middenweg op de Vijfsprong met een enkele 
rijstrook uitgevoerd.
De Boerhaavestraat wordt in een rechte lijn doorgetrokken tot aan de Vijfsprong. In 
deze straat bevindt zich de entree van de parkeerplaats van het stadhuis (zie verder 
Parkeren) en voor het bevoorraden van het stadhuis en de stationsvoorzieningen 
(voor voertuigen tot en met de grootte van een vuilniswagen). 
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Voetgangers
Na analyse van de voetgangersstromen zijn de oversteekplaatsen voor de voetgangers 
strategisch in het plan opgenomen. De hoofdroute van het station naar de stad is 
vormgegeven met een brede voetgangersoversteekplaats (VOP) in het verlengde 
van de entree van het station. Daarnaast is de VOP die het busstation met de stad 
verbindt, aangepast aan de nieuwe situatie op het busstation, waarbij onder andere de 
haltekoppen in één rechte lijn zijn aangelegd, in plaats van onder een hoek. Tenslotte 
is een VOP opgenomen op de kop van de Vijfsprong. Deze locatie sluit aan op de 
wandelroute vanuit het noorden en westen van de stad.

Parkeren en overige standplaatsen     
Parkeren 
De nieuwe parkeerbehoefte van de stationslocatie wordt met name bepaald door 
de komst van het stadhuis, waarvoor een parkeerbehoefte is berekend van ca. 100 
plaatsen op basis van de nota Bouwen en Parkeren. Om ook deels te voorzien in 
een parkeerbehoefte voor de binnenstad is door de gemeenteraad op basis van de 
Parkeervisie4 besloten binnen de stationslocatie tot 150 parkeerplaatsen aan te 
leggen op de KPN-locatie en ten zuiden van het Stadhuis aan de Boerhaavestraat. De 
stationslocatie is niet bedoeld als P&R-terrein. Hiervoor is een locatie nabij station 
Den Helder Zuid aangewezen.
Voor de locatie van de entree van de parkeerplaats (en daarmee van de laad- en 
losvoorzieningen) is een bandbreedte aangegeven (zie afbeelding 9). Dit houdt in dat 
deze aan de noordkant van de straat worden gerealiseerd. Nadere randvoorwaarden 
hiervoor met betrekking tot Leefbaarheid, Veiligheid en Bereikbaarheid -met name voor 
de bewoners aan de Boerhaavestraat- zijn opgenomen in bijlage 1.

Halen en brengen
Halen en brengen voor stadhuis (trouwstoet) en station (kiss & ride) is voorzien 
langs de Middenweg. Hiervoor wordt een aparte strook gereserveerd. Deze strook 
wordt zodanig ingericht dat deze ook voor het zwaardere laad- en losverkeer voor het 
stadhuis kan worden ingezet. Ten behoeve van de bevoorrading is het parkeerterrein 
aan de zuidzijde van het stadhuis geschikt voor vrachtverkeer tot de grootte van een 
vrachtwagen/verhuiswagen.

Taxistandplaatsen
In het gebied dienen voorzieningen te worden gemaakt voor 8 taxistandplaatsen. 
Voorkeur heeft de strook aan de noordzijde van de rijbanen aan de Middenweg, 
maar een mogelijk alternatief is het opnemen van 2 locaties in de kiss & ridestrook 
voor het stadhuis. Onderzoek heeft uitgewezen dat de gewenste inpassing van de 
taxistandplaatsen op het busstation fysiek niet haalbaar is.  

Fietsenstallingen
De thans benodigde capaciteit voor treinreizigers bedraagt 421 stallingplaatsen. 
Voor 2020 wordt een groei geprognosticeerd naar ruim 800 plaatsen. Die groei 
wordt met name veroorzaakt door een landelijke trend tot meer fi etsen. Samen met 
de parkeerplaatsen ten behoeve van de werknemers en bezoekers van het stadhuis 
is een behoefte berekend van 924 plaatsen voor de stationsomgeving. 
De huidige kelder zou na verbouwing 550 plaatsen kunnen herbergen. Dit gevoegd 
bij de hoge kosten om deze constructie na sloop van het station in stand te 
kunnen houden heeft er toe geleid dat in dit stedenbouwkundig plan een nieuwe 
rijwielstalling is opgenomen. Deze wordt ontsloten vanaf de Middenweg in 
relatie/combinatie met de onderdoorgang naar de perrons en treinen, waarbij een 
capaciteit van circa 660 parkeerplaatsen kan worden gehaald. 
In die fi etsenstalling kunnen dan – afgescheiden van een openbaar deel – ook de 
fi etsparkeerplaatsen voor de werknemers van het stadhuis worden gerealiseerd. In 
totaal zullen er in het stationsgebied en omgeving 740 plaatsen worden aangelegd.
De overige benodigde capaciteit kan op maaiveld worden gerealiseerd: beperkt aan 
de voorzijde van het stadhuis (ca. 30) en aan de noordzijde van de rijbanen in het 
verblijfsgebied naar het stadspark.  

Concept voor een nieuw station5 
De spoorse partijen (NS, ProRail en Spoorbouwmeester) hebben in 2010 
‘Het Stationsconcept’ ontwikkeld om helderheid te bieden in de inrichtingprincipes 
van Nederlandse stations. Dit Stationsconcept vormt de basis voor de nieuwe lay-
out van station Den Helder. Het station bestaat hierin uit een aantal domeinen (zie 
afbeelding 10). In het omgevingsdomein vindt het voor- en natransport plaats. 
In het ontvangstdomein worden reizigers ontvangen en kunnen ze zich oriënteren 

4. Parkeervisie Den Helder, vastgesteld november 2009 door de gemeenteraad



15Stedenbouwkundig Plan Stationsomgeving Den Helder

5. Uit: Station Den Helder, studie haalbaarheid Model D, 7 februari 2012, Movares

op hun reis: wachten, kaartverkoop, commercie bevinden zich in dit domein. De 
aankomende reiziger wordt verwelkomd in Den Helder en kan zich oriënteren op het 
verdere verloop van de reis. Vanuit het ontvangstdomein vervolgt men de reis door 
de poortjes naar het perron.

Het station is de combinatie van infrastructuur (sporen en perrons), 
transfer (loopstromen) en programma (stallingen, voorrijdvoorzieningen, 
reizigersvoorzieningen, retail). De infrastructuur ligt vast. De loopstromen 
op grotere schaal ook, omdat het busstation nauwelijks wijzigt, net zoals 
de andere bestemmingen in de stad. Op kleinere schaal zijn er meerdere 
loopstromen aanwezig, die afzonderlijk vrij klein zijn, gezien het totale aantal 
reizigersbewegingen van circa 5000 per dag. Inzet is daarom om deze loopstromen 
zoveel mogelijk te bundelen, waarmee een sociaal veilige en aangename sfeer 
wordt gecreëerd en een effi ciënte en kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte kan 
worden gemaakt.
Het concept voor het station gaat uit van het creëren van een perronplein ongeveer 
ter plaatse van het huidige stationsgebouw. Met dit plein, dat feitelijk  zal worden 
ingericht als een perronhof, ontstaat de mogelijkheid om het groen en de kwaliteit 
van het stadspark diep in het gebied te trekken en een aantrekkelijke entree 
voor de treinreiziger te maken. Het is ook een plaats waar de reizigers zich kan 
oriënteren op het vervolg van zijn of haar reis. 

Vanuit de stad is de toegang tot het station via een ruime poort in de bebouwing 
langs de Middenweg. Een tweede entree, aan de oostzijde, is gericht op een goede 
bereikbaarheid van het busstation. Het fi etsparkeren wordt gesitueerd binnen het 
bouwvlak van het stadhuis, grenzend aan het perronplein.
Alle entrees en toegangen zijn op zo’n manier geplaatst dat de voetgangersstromen 
zo lang mogelijk bij elkaar blijven. In de huidige situatie zijn deze stromen erg 
verspreid wat mede zorgt voor een gevoel van sociale onveiligheid. 
Bundeling van voetgangersstromen (zelfde hoeveelheid mensen op minder ruimte) 
draagt bij aan een oplossing hiervoor, samen met het verkleinen van de open 
ruimte en het daarmee terugbrengen van de openbare ruimte tot een menselijke 
maat (zie afbeelding 11).

Afbeelding 10: Domeinschets (Movares)     

Afbeelding 11: Uitgangspunten Station uit Haalbaarheidsstudie Movares (Movares)

Aankomstdomein (omgeving)

Ontvangstdomein

Reisdomein

Voormalig Reisdomein, af te sluiten 
(niet in gebruik)

Oriëntatiepunt

Zichtas (hoofdassen)

Luwte gebied , geen loopstroom

Loopverbindingszone

Hoofdentree (1) nevenentree (2)1

Legenda
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Eigendommen 
Op de bijgaande kaart (afbeelding 12) staat de eigendomssituatie van het plangebied 
aangegeven.

Kaders 
Naast de hierboven vermelde randvoorwaarden zijn de volgende nota’s en notities 
als kader gebruikt bij de totstandkoming van dit stedenbouwkundig plan. Bij de 
verschillende elementen is aangegeven wat de status is.

Uitwerkingsplan Stadshart Den Helder, vastgesteld in september 2008 door de 
gemeenteraad
Het Stationsconcept , vastgesteld in 2010 door  de Nederlandse Spoorwegen, Prorail 
en Bureau Spoorbouwmeester 
Elementenboek Openbare Ruimte Stadshart, nog niet vastgesteld
Ambitiedocument nieuwbouw stadhuis inclusief de beeldreferentie voor het 
stadhuis, vastgesteld december 2011 gemeenteraad 
Nota Bouwen en parkeren 2011-2016, vastgesteld april 2011 door de gemeenteraad 
Parkeervisie Den Helder, vastgesteld november 2009 door de gemeenteraad
Welstandsnota Den Helder, vastgesteld mei 2004 door de gemeenteraad, 
geactualiseerd en vastgesteld december 2012 
Nota Duurzaam Den Helder 2009-2013, vastgesteld januari 2010 door de 
gemeenteraad 

•

•

•
•

•
•
•

•

Afbeelding 12: eigendomsgrenzen (Gemeente Den Helder, Islant)
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3. Stedenbouwkundig plan Daarnaast sluit intensief grondgebruik aan bij de opgave voor duurzaam bouwen. 
Het ‘stapelen’ van functies en de uitwisseling van voorzieningen (bijvoorbeeld 
parkeerplaatsen) is niet alleen ruimtebesparend, maar ook kostenbesparend.
Bij het verdichten van de open ruimte wordt er op verschillende manieren 
aansluiting gezocht op de ruimtelijke structuur in de omgeving. Door de bebouwing 
naar het noorden op te schuiven ten opzichte van het bestaande station, wordt 
aansluiting gezocht bij de Beatrixstraat. De Beatrixstraat krijgt een bomenlaan 
in het midden van de straat die doorgezet wordt tot aan de Watertoren en wordt 
ingericht als winkelerf. 

Daarnaast betreedt de aankomende treinreiziger, door de verschuiving van de 
rooilijn, direct het stadspark op het Julianaplein. Het stadspark wordt de komende 
jaren gefaseerd uitgebreid, het zal zich uiteindelijk uitstrekken van het station 
tot aan het Marsdiep. Ook begeleidt het stadspark de voetgangers richting het 
winkelgebied in de Spoorstraat. Zowel de Beatrixstraat als de Spoorstraat zijn 
onderdeel van het winkelgebied én belangrijke routes richting Willemsoord. Door 
de ruimtelijke ingrepen in het stationsgebied wordt aangesloten op de omgeving 
en wordt de relatie tussen het stationsgebied, het Marsdiep, het winkelgebied en 
Willemsoord versterkt. Het revitaliseren van de Spoorstraat als verbinding met 
Weststraat en Willemsoord speelt hierbij een belangrijke rol.
De hoek Beatrixstraat – Parallelweg is een beeldbepalende plek, hier kan een hotel 
of mogelijk een andere representatieve binnenstedelijke functie een plek krijgen. 
Tenslotte biedt het terugleggen van de Boerhaavestraat op zijn oorspronkelijke 
plek de kans om deze vorm te geven als een echte woonstraat met een bijbehorend 
straatprofi el. De vernieuwde straat sluit rechtstreeks aan op de Vijfsprong. 

Programma
Het programma voor de locatie stationsomgeving omvat in totaal ongeveer 
10.000m2. Hiervan is 7000 m2 beschikbaar voor het nieuwe Stadhuis. In het 
stadhuis bevindt zich ook ruimte voor het realiseren van een coffee-corner (ca. 200 
m2). Ten behoeve van het nieuwe treinstation is ongeveer 200 m2 voor commerciële 
voorzieningen gereserveerd. Dit is inclusief de bij het station horende voorzieningen 
als een kiosk en aanvullende detailhandel en horeca. Naast dit programma dient de 
locatie ruimte te bieden aan zo’n 150 autoparkeerplaatsen, alsmede een gebouwde 
bewaakte en beheerde fi etsenstalling van circa 660 plaatsen. Binnen de bouwvlek 
bevindt zich nabij perron 1 nog een gebouw. Dit gebouw blijft in principe behouden 
en de bereikbaarheid dient te worden gegarandeerd.

Het stationsgebied is een strategisch gelegen locatie. Het is goed bereikbaar met 
de auto én het openbaar vervoer, het ligt centraal in de stad en heeft als entree 
van het stadshart een representatieve waarde. Daardoor is het stationsgebied zeer 
geschikt als locatie voor het nieuwe stadhuis. 
Op de stationslocatie kan het stadhuis een duidelijk signaal afgeven de centrale 
plek van de stad te zijn. Deze plek is zichtbaar, representatief en leent zich voor 
bijzondere bebouwing met een eigen uitstraling. Het is belangrijk dat het stadhuis 
een eigen gezicht krijgt ten opzichte van het station. Het zijn beide functies die 
een eigen en grote betekenis hebben voor de locatie en zeker ook voor de stad. 
Mede op basis van het eveneens door hen opgestelde Uitwerkingsplan heeft West 
8 Urban Design & Landscape Architecture de stationslocatie stedenbouwkundig 
uitgewerkt en een nadere studie gedaan naar de gewenste beeldkwaliteit.

Vernieuwde situatie 
Om het nieuwe stadhuis een aantrekkelijke omgeving te kunnen geven, is het 
noodzaak om de overmaat van open ruimte in het stationsgebied te verdichten en 
terug te brengen tot een menselijke maat. Dit houdt in dat de gebruiker van de 
openbare ruimte zich niet verloren voelt in de open ruimte en het gevoel heeft 
dat hij in het centrum van de stad staat. Bomen en gebouwen zullen beschutting 
en geborgenheid bieden. Door aan te sluiten op de ruimtelijke structuur van de 
omgeving kan de gebruiker van de openbare ruimte zich beter oriënteren. Op deze 
plek moet het duidelijk zijn waar het winkelgebied ligt, hoe men naar de dijk langs 
het Marsdiep komt en van waar men de boten in de haven kan bekijken. 
Het gebruik en de inrichting van de openbare ruimte is bepalend voor de beleving 
ervan. Door de verkeersruimte te verkleinen in het voordeel van de verblijfsruimte 
zal het verkeer niet langer dominant zijn. Resultaat is een aantrekkelijke openbare 
ruimte met verblijfskwaliteit, waar de voetganger zich welkom voelt, terwijl het 
gemotoriseerd verkeer nog steeds op een goede wijze afgewikkeld kan worden.

De verdichting van de ruimte houdt ook een intensiever grondgebruik in, 
waardoor de mogelijkheden van de locatie beter kunnen worden benut. Door meer 
programma op deze plek te ontwikkelen, functioneert het gebied niet alleen als 
doorgangslocatie. De levendigheid in het stationsgebied zal toenemen door het 
verblijf van werknemers, stadhuisbezoekers enzovoort. Ook de voorzieningen in de 
rest van het stadshart zullen hiervan profi teren. 
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Afbeelding 14: Overzicht profi elen Afbeelding 15: Principe profi el Beatrixstraat, zicht richting de Watertoren Afbeelding 16: Principe profi el Beatrixstraat (t.h.v. Hema), zicht richting de 
Watertoren

Afbeelding 17: Principe profi el Middenweg (t.h.v. ‘t Stadspark), zicht richting 
de Watertoren

Afbeelding 19: Principe profi el Boerhaavestraat, zicht richting de WatertorenAfbeelding 18: Principe profi el Boerhaavestraat, zicht richting de Watertoren

bestaandbestaand bestaand

bestaand bestaandbestaand
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Afbeelding 21: Profi el over de Beatrixstraat-Middenweg, zicht vanaf ‘t Stadspark (Julianaplein) richting het station/stadhuis

Afbeelding 20: Principe profi el Perronplein, zicht richting de Watertoren

bestaandbestaand

bestaand bestaand
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bestaande situatie

nieuwe situatie, afmetingen en ligging van de verschillende gebouwdelen 
zijn indicatief

Schaduwdiagram 08:00 najaar Schaduwdiagram 16:00 najaarSchaduwdiagram 12:00 najaar
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Schaduwdiagram 08:00 zomer

bestaande situatie

nieuwe situatie, afmetingen en ligging van de verschillende gebouwdelen zijn 
indicatief

Schaduwdiagram 12:00 zomer Schaduwdiagram 16:00 zomer
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Het oude station van Den Helder(foto: Gemeentearchief)

Het oude station en voorplein van Den Helder (foto: Gemeentearchief)

Bestaande bebouwing rond de Vijfsprong, pand Woningstichting, Den Helder

Huidige bebouwing rond de Viifsprong, Watertoren, Den Helder
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4. Beeldkwaliteit
Inleiding: Heldenaar zoekt geborgenheid

In de zoektocht naar het gewenste nieuwe karakter van de Helderse binnenstad, het
nieuwe Stadshart, zijn er de afgelopen jaren vele gesprekken gevoerd met de 
Helderse bevolking. Uit deze gesprekken kwam telkens naar voren dat er een grote 
behoefte bestaat aan beslotenheid, intimiteit en warmte. Niet zelden werd ook 
gerefereerd aan de monumentale, vooroorlogse gebouwen rond de Vijfsprong. 
Gebouwen die zich kenmerken door een zorgvuldige detaillering en de toepassing 
van baksteen en warme aardtinten. Deze sfeer en karakter vormen dan ook de rode 
draad in de bepaling van de gewenste beeldkwaliteit voor de stationsomgeving.
Daarnaast is in 2012 ten behoeve van het bepalen van de gewenste uitstraling 
van het nieuwe stadhuis in samenwerking met een werkgroep van geïnteresseerde 
bewoners uit Den Helder een drietal gevelbeelden opgezet met een bijbehorende 
vormentaal. Deze drie gevelbeelden, die elk voldoen aan het streven naar 
geborgenheid, intimiteit en warmte, zijn voorgelegd aan de bevolking van 
Den Helder. Hierbij bleek uiteindelijk een lichte voorkeur voor het model dat 
refereert aan het ‘Oude Treinstation’. Dit past uitstekend bij de prominente plek 
die het nieuwe stadhuis verdient als Huis van de Stad, een gebouw met klassieke 
stijlkenmerken waarmee men zich wil identifi ceren en dat uitstraalt dat het een 
publieke functie heeft. Het model “Oude Treinstation” is ook het uitgangspunt 
geweest voor de verdere uitwerking in de drie varianten die aan de burgers van Den 
Helder zijn voorgelegd.

Leeswijzer
In deze paragraaf wordt zowel ingegaan op de gewenste kwaliteit van de
bebouwing als die van de (inrichting van) de openbare ruimte.
Voor de beschrijving van de beeldkwaliteit van de bebouwing wordt de 
onderverdeling gehanteerd uit de Welstandsnota van Den Helder. Hiermee wordt 
niet alleen de aansluiting op die Welstandsnota eenvoudiger, maar wordt ook 
een complete beschrijving van de beeldkwaliteit gewaarborgd. Het gaat hier om 
achtereenvolgens Ligging, Massa, Architectonische uitwerking en Materiaal- en 
kleurgebruik. Bij de beschrijving van de beeldkwaliteit van de inrichting van de 
openbare ruimte is gekozen voor een tweedeling: Inrichtingsprincipes en Materiaal- 
en kleurgebruik. 

1. 2. 3.

Water
toren

Connexxion

Po
ld
er
w
eg

Boerhaavestraat

STADSPARK
bouwdeel representatief aan het park

NS  STATION
bouwdeel representatief aan het station

VIJFSPRONG
bouwdeel voor publieke functies

Geleding is zichtbaar in:
Sprongen in rooilijn
Karakter van de plint
Hoogteaccenten
Daklijn
Materialisatie
Silhouette

•
•
•
•
•
•

  1.  2.  3.

vijfsprong
beatrixstraat

Afbeelding 22: Principes voor de beeldkwaliteit (aangegeven geleding is indicatief)

4.

1. station

2. stadhuis/representatief

3. stadskantoor/balies voor publiek

4. representatieve beëindiging Beatrixstraat
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Duidelijke geleding en een bouwmassa/ensemble opgebouwd uit verschil-
lende onderdelen, referentie: Stadhuis in Hilversum, Dudok

De bouwmassa/ensemble is opgebouwd uit verschillende onderdelen, referen-
tie: Amsterdam-West, Berlage

Referentiebeeld: Hoge, uitnodigende plint met commerciële functies, Groothandelsgebouw, Rotterdam (foto www.mimoa.eu)

Verschillende bouwmassa’s/delen herkenbaar als één ensemble, referentie: 
Beurs van Berlage, Amsterdam
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4.1. Bebouwing

Naast de vormentaal, behorende bij het gekozen klassieke thematiek, is er tijdens
de voorbereidende werksessies een aantal trefwoorden naar voren gekomen die zijn
vertaald naar architectonische thema’s waaraan de beeldkwaliteit/architectuur van
de bebouwing in het plangebied zal moeten voldoen. Deze thema’s, zoals warmte,
geleding, uitnodigende plint/hal, verhalend en accenten, komen terug in de
verschillende onderdelen waaruit deze paragraaf is opgebouwd.

Ligging
Met de ontwikkeling van de Stationsomgeving is het mogelijk om de huidige situatie
en de aansluiting op het stedelijke weefsel te verbeteren. De toevoeging van (extra)
programma maakt het mogelijk om de ruimte te verkleinen en zoveel mogelijk aan
te sluiten op de structuur en maat van de stad. De rooilijn van de bebouwing is 
naar voren geschoven, waardoor er een directe relatie ontstaat van deze bebouwing 
met het Stadspark en de overige openbare ruimte. De bestaande gevelwand van de 
Beatrixstraat wordt richting de Vijfsprong doorgetrokken om dit gebied nog sterker 
te verbinden met het stadshart.
Bij de plaatsing van de verschillende gebouwen in het plangebied wordt uitgegaan
van het op een heldere wijze begrenzen van de openbare ruimte. De gebouwen 
staan dan ook zoveel mogelijk in de rooilijn, waarbij verspringingen ten behoeve 
van de herkenbaarheid van de afzonderlijke gebouwdelen toegestaan cq. gewenst 
zijn. Er is geen sprake van gebouwen die ‘los’ in de ruimte staan. De gebouwen 
geven vorm aan de ruimte en zorgen zo enerzijds voor een helder onderscheid 
tussen openbaar en privé en anderzijds voor een menselijke maat en intimiteit in 
dit deel van Den Helder.
Ook waar dit nu nog niet het geval is (bijvoorbeeld aan het begin van de 
Boerhaavestraat) zorgt het bouwen in de rooilijn voor een helder stratenpatroon 
met een duidelijke maat en schaal passend bij het gewenste karakter van de 
Helderse binnenstad. Het realiseren van een parkeerplaats op maaiveld stelt extra 
eisen aan de begrenzing van deze parkeerplaats langs de Boerhavestraat. Dit kan 
door het realiseren van een (lage) gemetselde muur in de architectuur van het 
stadhuis, eventueel gecombineerd met een haag en/of bomen. 

Massa
De gebouwen leveren een positieve bijdrage aan het nieuwe silhouet van de stad en
zijn, naast bijvoorbeeld de Watertoren en het hoofdkantoor van Woningstichting 
Den Helder, als krachtige massa’s herkenbaar. De bouwmassa aan het stadspark 
toont zich in drie delen.
Eén deel heeft het karakter van het publieke deel, burgerzaken richting Vijfsprong,
het andere deel toont het representatieve karakter van het stadhuis. Het derde 
deel verwijst in zijn voorkomen naar een stationsgebouw. In de bouwhoogte wordt 
zoveel mogelijk aangesloten op de bouwhoogte van de omliggende bebouwing, 
waarmee het stationsgebied aansluit op het Helderse stadshart en daar een 
onderdeel van is. Ter hoogte van het Stadspark is een hoogteaccent ten behoeve 
van het Stadhuis mogelijk, waarbij gedacht kan worden aan een stadhuistoren.
Het bouwvolume op de kop van de Beatrixstraat komt nagenoeg overeen met de 
bouwhoogte aan de zuidzijde van de Beatrixstraat. Gezien de grote maat van het 
bouwvolume aan de Middenweg dient er een geleding in het volume te worden 
aangebracht. Het toepassen van accenten, in de vorm van bijzonder vormgegeven 
functies zoals een hal of hoogteaccenten, leveren hieraan een bijdrage.
Het creëren van een hoge en uitnodigende plint draagt bij aan het warme en
uitnodigende karakter van het volume. De gebouwen hebben dan ook een hoge
verdiepingshoogte (ongeveer 5,50 meter) op de begane grondlaag/plint die fl exibel
gebruik mogelijk maakt. De functie van een stadhuis, in het bijzonder de publieke/
openbare functies op de begane grond, leent zich hier uitstekend voor. Een 
en ander past ook goed bij de functies van het station en bij de mogelijke 
horecafunctie op de kop van de Beatrixstraat (zie afbeelding 22).
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Referentie voor de architectonische uitstraling, Windwijzer, Den Helder.
       

Vertellen van een verhaal in de architectuur

Herkenbaarheid van het station vanaf een pleinachtige ruimte (rondom 
kenmerken station), referentie: voormalig station Hofplein Ravesteyn

Een levendige plint met commerciële functies, referentie  NH hotel, Amsterdam
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Architectonische uitwerking
Algemeen
Het stadhuis en het station krijgen ieder een eigen herkenbare identiteit, typologie
en uitstraling binnen de vastgelegde thematiek. De vormentaal behorende bij het
gekozen gevelbeeld en de daarbij behorende uitgangspunten en thema’s vormen de
basis voor het hele ontwerp/bouwvolume. Door middel van zowel de architectuur 
als de strategische plaatsing van functies dient een levendig en kwalitatief 
hoogwaardig gevelbeeld te worden gecreëerd. Uitgangspunt is dat het stadhuis en 
het station, maar ook de bijbehorende functies van coffee corner, fi etsenstalling 
en parkeerplaats een complex vormen met een samenhangende architectuur in alle 
onderdelen. Het oude treinstation is daarbij een referentie, nadrukkelijk wordt niet 
uitgegaan van een kopie van dit gebouw.

De gebouwen kennen een architectuur waarbij plint, middendeel en dakbeëindiging
duidelijk afl eesbaar zijn en waarbij het gebouw niet lijkt te zweven boven het
maaiveld maar stevig op de grond staat. De gebouwen worden alle aan de 
bovenzijde op een zorgvuldig ontworpen manier beëindigd. Vanuit de gekozen 
referenties lijkt de toepassing van een zadeldak voor de hand te liggen, maar 
een duidelijke lijst, die door de rooilijn heen steekt, past ook in dit beeld. 
Vanzelfsprekend dienen de benodigde installaties op een zorgvuldige en zo min 
mogelijk zichtbare wijze in de architectuur te worden inpast.
Voor de architectonische uitstraling wordt verwezen naar de bebouwing rond 
rotonde de Vijfsprong. Deze panden zijn uitgevoerd in baksteen, hebben hoge 
voordeuren en een duidelijk dakbeëindiging. Bovenstaande aspecten zijn ook van 
toepassing op de te realiseren bouwmassa op de kop van de Beatrixstraat. 
De klokkentoren op het stationsplein is een karakteristiek element, met 
tijdgebonden architectonische kenmerken. De ontwikkelende partijen worden 
gestimuleerd deze toren een plek te geven in de nieuwe ontwikkeling.
Ook de huidige stationshal is een kenmerkend object, maar blijft niet behouden. De 
ontwikkelende partijen worden uitgenodigd een voorstel te doen aspecten van de
karakteristieke vorm en constructie van het gebouw in de ontwikkeling te 
verwerken. Het stadhuis krijgt herkenbare en archetypische elementen. Hier wordt 
onder andere  gedacht aan een stadhuistoren. Daarnaast is in de architectuur van 
het stadhuis het verhaal van Den Helder afl eesbaar, bijvoorbeeld door een decoratie 
in de gevel. 
Hoewel zich achter de gevel waarin de noordelijke toegang tot het Station is

opgenomen met name andere functies bevinden, dient dit gebouwdeel rondom de
kenmerken van een stationsgebouw te hebben. De herkenbaarheid wordt versterkt 
door de plaatsing van een stationsklok, het NS logo en de naamsaanduiding. 
De oostelijke en de noordelijke toegang zijn beide belangrijk voor het station 
en dienen daarom op de dezelfde kwalitatief hoogwaardige manier te worden 
behandeld.

De domeinen waaruit de stationsfunctie bestaat zijn als volgt herkenbaar in de 
architectonische uitwerking. Het aankomstdomein of omgevingsdomein (het 
vroegere voorplein) is de buitenruimte waar reizigers de overstap vinden met 
bus, fi ets en auto en waar de looproutes tussen stad en station vorm krijgen. Het 
aankomstdomein beslaat een deel van de Middenweg en dat deel van het busstation 
waar reizigers gebruik van maken. De toegangen tot het station, het voorrijden en 
de onderlinge relaties en de looproutes tussen het station en stad dienen logisch 
en herkenbaar te worden ingepast.

In het aankomstdomein mag de sfeer van het station voelbaar zijn en wordt 
informatie geboden voor zowel de vertrekkende als de aankomende reizigers.
De onderdoorgang/passage maakt deel uit van het ontvangstdomein. De organisatie
en vormgeving van het ontvangstdomein kent enkele wetmatigheden ten aanzien 
van de inpassing van winkelfuncties, de kaartverkoop en de reisinformatie. In 
Den Helder krijgt het ontvangstdomein vorm in een omsloten buitenruimte op 
de kop van het eilandperron. Winkels en voorzieningen maken deel uit van het 
ontvangstdomein.
De contour van het ontvangstdomein loopt dus buiten langs de maaiveldgevels van
de stationsfuncties. Het grootste deel van het ontvangstdomein ligt in de goed
bezonde en deels door nieuwe bebouwing omgeven buitenruimte. De noordelijke 
doorgang dient wel zodanig breed te zijn dat het er mogelijk is beschut te wachten 
op K&R in combinatie met oriëntatie op de omgeving. Het reisdomein faciliteert 
de opstap naar de trein en wordt in Den Helder beperkt tot het eilandperron. Op 
de overgang met het ontvangstdomein worden de OV Chippoortjes geplaatst. De 
niveauverschillen tussen het bestaande perron en het bestaande maaiveld worden 
deels in het reisdomein, deels in het ontvangstdomein overbrugd. De poortjes zelf 
staan op een vlakke vloer en onder de perronkap.
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Goede zichtbaarheid station door poort en beleving vanuit de omgeving. Functies binnen de poort afsluitbaar d.m.v. een hekwerk. (referentie: Victoriastation, 
Groot-Brittanië)

Rijk gedetailleerde poort (referenties: Anzeigerhochhaus, Fritz Hoeger, Hannover en Chilehaus, Hamburg)Onderdoorgang vormgegeven als interieur (foto: brug West 8, Madrid)

Representatieve functie, fi etstenstalling gecombineerd met fi etsenreparatie 
(referentie: Fietsenpakhuis, Zaandam, NUNC architecten)

Open en herkenbare fi etsparkeervoorziening (referentie: Fietsenpakhuis, 
Zaandam, NUNC architecten)
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Het ontvangstdomein krijgt de maat, betekenis en intieme sfeer van een hof, 
doordat de ruimte omkaderd wordt door een voldoende sterke drager (een open 
gevel, een pergola) waarin gevelvullingen of (spijlen-) hekwerken kunnen worden 
opgenomen. Het is een semi-openbaar en afsluitbaar gebied. Tussen de koppen 
van het spoor en de looproutes naar stad, bus en stallingen wordt een groene 
inrichting gerealiseerd. Het hofkarakter wordt versterkt door een goede balans 
van beplanting (sedummos, enkele bomen), (half-) verharding, meubilering en 
gebouwde elementen zoals muurtjes en hekwerk. Daarnaast dient er plaats te zijn 
voor kaartautomaten, reisinformatie en dergelijke, bij voorkeur op een centrale plek 
voor beide loopstromen.

Onderdelen
Gevels
Het bouwvolume heeft een alzijdige oriëntatie. Zowel aan de noord-, oost-, zuid- en
westzijde zal er een kwalitatief hoogwaardig gevelbeeld gerealiseerd worden met 
een uitnodigende uitstraling. Hierbij moet voorkomen worden dat er blinde gevels 
ontstaan. Zowel de gevel aan de zijde van de Middenweg als aan het perronplein, 
maar ook aan de Boerhaavestraat is een voorkant. Het stadhuis en het station 
hebben wel een duidelijk gezicht richting het Stadspark en de naar deze zijde 
gekeerde gevel is dan ook de meest openbare en representatieve. Dit vertaalt zich 
ook in de plaatsing van de entrees. Het stadhuis en het station hebben hier ieder 
hun eigen entree.
Gezocht wordt naar een sprekend gevelbeeld waarbij door een detaillering met 
diepe neggen een gedifferentieerd beeld ontstaat, dat karakter geeft aan met name 
deze overwegend donkere noordgevel.
De vormgeving van de oostelijke kop van het gebouw dient op maaiveldniveau
rondom de stationsfunctie uit te stralen. Deze gevel kan, binnen de wetmatigheden
van een klassieke opbouw, helpen om de relatie tussen maaiveldgebruik (waaronder
uitstaphalte bus) en de alzijdige stationsfuncties vorm te geven. 
Het perronplein krijgt de vorm van een hof, waaraan zich de zuidgevel van 
het hoofdgebouw en de gevel van het stallingvolume manifesteren. Een eigen 
omkadering waarborgt voor het gehele station een samenhangende en passende 
sfeer.
Entrees
Tussen de verschillende entrees is er duidelijke hiërarchie zichtbaar die tevens 
bijdraagt aan de herkenning van de verschillende functies. Niet alleen de 
representatieve entrees, maar ook de toegang van bijvoorbeeld de parkeerplaats 

dient zorgvuldig te worden ontworpen. Alle entrees en toegangen maken dan ook 
deel uit van het architectonische ontwerp van het geheel. De ruimtes die niet 
volledig openbaar toegankelijk zijn dienen te worden afgeschermd door middel 
van transparante afsluitbare poorten of spijlenhekwerken, die zorgvuldig zijn mee-
ontworpen in de architectuur van het gebouw. Zowel stadhuis als station krijgen 
een duidelijk herkenbare entree aan de zijde van het Stadspark.
Een bijzondere entree vormt de onderdoorgang naar het Perronplein. Deze
onderdoorgang maakt deel uit van het ontvangstdomein van het station en dient
derhalve als een ‘interieur’ te worden vormgeven met de bijhorende hoogwaardige
materialen en detaillering. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor het plafond van 
de onderdoorgang. De gevels in de onderdoorgang dienen grote openheid uit te 
stralen, zowel aan de zijde van de stationsvoorzieningen als aan de andere zijde, 
waarbij openbare/commerciële functies als een coffee corner daarbij de voorkeur
hebben. 
Parkeren
De parkeerruimte ten zuiden van het stadhuis wordt tenminste 0,25 m verdiept 
aangelegd. De overgang naar de Boerhaavestraat wordt vormgegeven door middel 
van lage muurtjes en groen, aansluitend op de architectuur van het stadhuis. Het 
parkeerterrein zelf krijgt een groen karakter door de toepassing van heggen en 
boombeplanting.
Voor de fi etsenstalling geldt dat deze in de architectuur van de hoofdbebouwing 
dient te zijn mee-ontworpen. Openheid en herkenbaarheid is hier gewenst. De 
stalling krijgt bij voorkeur een begeleiding met een meer representatieve functie 
in de vorm van een reparatiewerkplaats en/of fi etsverhuur. De rijwielstalling krijgt 
een toegang aan het perronplein. Deze entree geeft betekenis aan de omkadering 
van de hof en dient zich op passende schaal te manifesteren. Een zekere mate van 
transparantie tussen perronplein en stallingsfuncties is gewenst uit het oogpunt 
van sociale veiligheid.
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Referentiebeeld: Rijke detaillering, reliëf metselwerk, Berlijn, Kollhoff

Referentiebeeld: Eigentijds metselwerk. Nieuw Crooswijk te Rotterdam, 
Drost+van Veen architecten

Referentiebeeld: Eigentijds metselwerk, Groningen, Architectenbureau Marlies Rohmer

Referentiebeeld: Eigentijds metselwerk, Nieuw Crooswijk te Rotterdam, 
Geurts&Schulze architecten
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Materiaal- en kleurgebuik
De gebouwen hebben een warme uitstraling. Deze uitstraling kan op verschillende
manieren worden vertaald, bijvoorbeeld door een uitvoering in natuurlijke 
materialen.
Voor het plangebied is vastgelegd dat de gebouwen overwegend uit metselwerk of
hieraan gelijk te stellen keramische materialen bestaan, aangevuld met natuursteen 
en eventueel stucwerk (toegepast op metselwerk).
Bij het gebruik van baksteen wordt er ingezet op het toepassen van bijzonder
metselwerk met ruimte voor verbijzonderingen/accenten (van de gevels) door een
rijke detaillering en/of reliëf. Veelvuldig worden hier de panden rondom rotonde de
Vijfsprong als referentie genoemd, maar ook enkele karakteristieke gebouwen op
Willemsoord.
De gebouwen kennen een duurzame detaillering die niet alleen van een afstand
voldoet, maar juist ook van dichtbij zorgvuldig oogt en warmte uitstraalt. De
menselijke maat is hierbij essentieel. Materialisatie en detaillering van gevels in de 
wat minder private gebieden dienen graffi ti te ontmoedigen. De plinten dienen in 
alle gevallen robuust en goed reinigbaar te zijn.
Het kleurenpalet van de te gebruiken baksteen is aardkleurig, passend bij het reeds
in de omgeving toegepaste palet. De geleding van de bouwmassa’s alsmede het
onderscheid tussen de verschillende gebouwen (gebouwdelen) kan ondersteund 
worden door het toepassen van verschillende kleuren metselwerk, dan wel het 
toepassen van andere materialen als stucwerk en natuursteen. Bij de toepassing van 
een zadeldak worden ook hiervoor gebakken materialen (pannen) en/of natuursteen 
(leien) voorgeschreven. 
De toe te passen keramische/gebakken materialen zijn niet-glanzend uitgevoerd.
De kozijnen worden in hout of staal uitgevoerd, dan wel in detaillering en 
uitstraling daaraan gelijk te stellen materialen.
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Bestrating bestaat uit betonproducten, gladde afwerk-
ing, middelgrijs

Paars-rood genuanceerd stratingsmateriaal

Plein met groene inrichting (referentie: Schiphol, Amsterdam) Groene inrichting plein, randen als zitelementen (referentie: Madrid, West 8)
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4.2 Openbare ruimte Onderdelen
Middenweg
De Middenweg heeft een groene middenberm met bomen. Het trottoir langs 
station en stadhuis krijgt de voor het stadshart voorgeschreven (gebakken) 
klinkerbestrating. Aan de noordzijde (langs het park) wordt de inrichting van 
de Beatrixstraat voortgezet, waarbij gebruik wordt gemaakt van de specifi eke 
klinkerverharding voor het stadshart. Verschil met de Beatrixstraat is dat dit deel 
alleen toegankelijk is voor langzaam verkeer.
Boerhaavestraat
De Boerhaavestraat zal worden ingericht als een typische woonstraat in het
Stadshart in Den Helder. Aan beide zijden van het profi el komt een bomenrij die
wordt doorgetrokken tot aan rotonde de Vijfsprong. De inrichting van parkeervakken
trottoirs en inritten geschiedt conform de eisen, zoals deze in het elementenboek 
zijn vastgelegd. Zie onder andere het beeld van de bestrating hiernaast.
Perronplein/ Perronhof
Bijzondere aandacht verdient de overgang tussen de klinkerbestrating vanaf de
Middenweg en de vloer van het Perronplein die ten minste het gehele 
ontvangsdomein beslaat. De verharding van het perronplein dient:

een hoogwaardige, haast interieure uitstraling te hebben
de mogelijkheid in zich te houden om ongemerkt kleine niveauverschillen te 
overbruggen
te refereren aan karakteristieke lokale materialen en sferen
bij te dragen aan de intieme sfeer van een “perronhof”
onderhoudbaar en beheerbaar zijn conform ProRail ontwerpvoorschriften
voldoende toegang te bieden tot kabels en leidingen in de ondergrond
geleidelijnen te integreren voor mensen met een visuele beperking, waarbij deze 
geleidelijnen alle relevante routes en looplijnen tot aan opstappunten en tot in 
de stad begeleiden.

Het plein krijgt een groene inrichting met ter weerszijden van de toegang tot de 
perrons groene perken met een samenspel van bodembedekkers (sedummos), 
semiverhardingen en enkele bomen. De randen van de perken kunnen worden 
verbijzonderd tot zitgelegenheid. De combinatie van een omkadering, groen en een 
zorgvuldig vormgegeven hekwerk geeft invulling aan het beoogde karakter van een 
perronhof

•
•

•
•
•
•
•

Voor het gehele stadshart is een Elementenboek Openbare Ruimte Stadshart 
opgesteld. Hierin staan de belangrijkste principes beschreven op basis waarvan de 
nieuwe openbare ruimte in het Stadshart vorm krijgt. Deze beeldkwaliteitsparagraaf 
is een verdere uitwerking en aanscherping hiervan, met name waar het de  
bijzondere onderdelen betreft. Voor de basisprincipes van de herinrichting openbare 
ruimte stationsomgeving wordt naar het elementenboek verwezen.

Inrichtingsprincipes
De ontwikkeling van de stationsomgeving maakt tevens een verbetering van de 
verblijfs- en gebruikskwaliteit van de openbare ruimte mogelijk. Het gaat om het 
creëren van een representatieve openbare ruimte, met ruimte voor ontmoeting.
Bij de herinrichting worden de verschillende delen van de openbare ruimte met 
elkaar verbonden en de verschillende stadsdelen/structuren verknoopt.
Op duidelijke wijze worden in de openbare ruimte aanleidingen gegeven om de
bezoeker en/of gebruiker van de Stationsomgeving wegwijs te maken.
In de vernieuwde openbare ruimte krijgt de verblijfsfunctie de overhand, zonder dat
de huidige verkeerscapaciteit afneemt. Het gehele profi el van de Middenweg 
verschuift naar het zuiden. Het huidige principe van het profi el, waarbij 
autoverkeer, fi etsers en voetganger van elkaar gescheiden zijn, blijft gehandhaafd 
evenals een ruime middenberm.
Het verkeerskarakter in het gebied zal verschuiven naar een verblijfskarakter. Dit 
wordt, naast het verkleinen van de ruimte, gerealiseerd door het verzachten van de 
openbare ruimte in de vorm van groen/bomenrijen. De wens is om het groen van 
de Grachtengordel te verbinden met het Stadspark. Dit kan worden bereikt door 
het vergroenen van de Beatrixstraat en deze te verbinden met het Stadspark. De 
Beatrixstraat en het Stadspark vormen dan de lommerrijke entree tot het Stadshart. 
Bij de inrichting zal de op verblijf gerichte inrichting van de Beatrixstraat worden 
doorgetrokken tot aan de Watertoren, terwijl het zuidelijk deel van het profi el van 
de Middenweg meer gericht is op de stroomfunctie.

Materiaal- en kleurgebruik
Algemeen
In de materialisering, meubilair en verlichting zal er een aansluiting worden 
gezocht met het Stadshart. Het algemene uitgangspunt voor de openbare ruimte in 
het stadshart, en dus ook voor het stationsgebied, is om het karakter van een ‘stad 
aan zee’ te versterken.
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In het participatietraject over het stadhuis konden de bewoners uit drie varianten kiezen
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5.  Communicatie 
In december 2010 stelde de raad een integraal communicatieplan voor het stadhuis 
en de stationslocatie vast. Het communicatietraject rondom het stedenbouwkundig 
plan staat hierin beschreven. Zeestad werkt vanuit deze vastgestelde kaders van de 
gemeenteraad.

2012
Het uitgangspunt van de communicatie was dat er nieuwe gebouwen en een 
aangepaste infrastructuur komen op de stationslocatie. Anders gezegd: de 
stationslocatie wordt opnieuw ingericht. Vanuit dit uitgangspunt is in een zestal 
bijeenkomsten met direct belanghebbenden besproken aan welke voorwaarden de 
nieuwe omgeving zou moeten voldoen. De aansluiting op de Vijfsprong van de 
Boerhaavestraat, een hoogte-accent van het stadhuis tegenover het Stadspark, de 
hoogte van de bebouwing op de hoek van de Beatrixstraat en de parkeervoorziening 
aan de Boerhaavestraat zijn resultaten die verwerkt zijn in het stedenbouwkundig 
plan.
In andere werkgroepen – georganiseerd door de gemeente – is het karakter van de 
nieuwe bebouwing besproken. De voorkeur van de bevolking ging hierbij uit naar 
een bakstenen gebouw, dat de sfeer van het oude station van Den Helder oproept.

2013
In 2013 heeft de gemeente een nieuw participatietraject gestart over het stadhuis, 
waarbij de bevolking kon kiezen uit drie varianten. De drie varianten zijn tot 
stand gekomen aan de hand van de uitkomsten van eerdere participatie. Naar 
aanleiding hiervan heeft de raad de wens geuit aan de bevolking voor te leggen 
of de twee gebouwen uit de wederopbouw – het Postkantoor en het Station 
– geheel of gedeeltelijk moesten worden geïntegreerd in de nieuwbouw. Op basis 
van de uitslag van deze participatie – de variant waarbij wordt uitgegaan van 
volledige nieuwbouw, inclusief het verleggen van de Boerhaavestraat – is dit 
stedenbouwkundig plan tot stand gekomen. 
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Geen inrit tegenover de woningen in verband met overlast.
Het bomenstramien dient waar mogelijk gehandhaafd te blijven.
Het inpassen van de ontsluiting van de parkeervoorziening dient zo min mogelijk 
ten koste te gaan van parkeerplaatsen op maaiveld.
Ter vergroting van de sociale veiligheid dienen onoverzichtelijke plekken en 
blinde gevels op maaiveldniveau vermeden te worden en er aandacht te zijn voor 
het representatieve karakter van deze gevels.

•
•
•

•

Bijlage 
Leefbaarheid, Veiligheid en Bereikbaarheid omgeving Stadhuis

Verkeersveiligheid
Vanwege de verkeersveiligheid dienen de in- en uitritten van de 
parkeervoorzieningen en de distributiestraat te zijn voorzien van 
inritconstructies.
De minimale afstand van de in- en uitrit van de parkeervoorziening bij het 
stadhuis tot aan het fi etspad van de rotonde Vijfsprong is 25 meter.
Vrachtverkeer van 18 meter en langer (trekker met oplegger) dient de laad- en 
losstrook voor het stadhuis langs de Middenweg te gebruiken voor het laden 
en lossen. Kleinere voertuigen dienen van de laad- en losmogelijkheid op het 
parkeerterrein achter het stadhuis gebruik te maken.
Distributieverkeer dient, wanneer het gebruik maakt van bovenstaande 
voorziening, volledig van de openbare weg te zijn. 

Bereikbaarheid
Bij voorkeur worden de in- en uitrit van de parkeervoorziening gecombineerd.
Bij het voorsorteren voor de slagboom van de parkeervoorzieningen dient het 
trottoir niet geblokkeerd te worden.
Voor de voetganger dient een toegang tot de parkeervoorziening bij het stadhuis 
aan de Boerhaavestraat te worden ingepast.
De Boerhaavestraat wordt vooralsnog niet afgesloten voor doorgaand verkeer.
Voor de capaciteit van de in- en uitrit van de parkeervoorziening dient een 
toets op de verkeersafwikkeling  te worden gedaan. Daarbij dient het drukste 
spitsuur als maatgevend te worden getoetst. In deze periode is een wachtrij van 
maximaal 5 auto’s toegestaan die de parkeervoorziening in willen rijden.  

Leefbaarheid
Bij het inpassen van de in- en uitrit van de parkeervoorziening dient geen 
hinder te ontstaan voor de woningen in de Boerhaavestraat. Daarbij dient 
rekening te worden gehouden met het voorkomen van inschijnende autolichten 
in de woningen bij duisternis en het voorkomen van wachtrijen voor de ingang 
van de parkeervoorziening.  

•

•

•

•

•
•

•

•
•

•
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Bijlage 2  'Bureauonderzoek Stationslocatie te Den Helder', 
Synthegra, 8 november 2013
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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. Daardoor is er o.a. ruimte voor de 

bouw van het nieuwe stadhuis. 

De diepte van de toekomstige bodemverstoring zal circa 3,5 m beneden maaiveld bedragen voor 

sloopwerkzaamheden (kelder, voormalig postkantoor). Tevens zal een palenfundering aangebracht worden tot 

op een diepte van 20 m beneden maaiveld. 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. Daardoor is er o.a. ruimte voor de 

bouw van het nieuwe stadhuis. 

De diepte van de toekomstige bodemverstoring zal circa 3,5 m beneden maaiveld bedragen voor 

sloopwerkzaamheden (voormalige kelder postkantoor). Tevens zal een palenfundering aangebracht worden 

tot op een diepte van 20 m beneden maaiveld. Daarbij zal de bodem waarschijnlijk tot in het archeologische 

niveau worden verstoord, dat in dit gebied vanaf 50 cm beneden maaiveld
2
 verwacht kan worden. 

 

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.
3
  

 

De bevoegde overheid, de gemeente Den Helder, heeft een specifiek archeologisch beleid vastgesteld en 

beschikt over een Archeologische Verwachtings- of Beleidsadvieskaart.
4
 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.  

 

 

 

                                                            

2
 Breejen e.a. (red.) 2002. 

3
 SIKB 2010. 

4
 Breejen e.a. (red.) 2002. 
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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? 

 

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).
5
  

 

Afbeelding 1.1: Het plangebied op een luchtfoto aangegeven met het rode kader (Bron: opdrachtgever) 

                                                            

5
 Hoogteligging van het plangebied op het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) in m NAP geraadpleegd op www.ahn.nl 
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1.4 Toekomstige situatie plangebied 

De aanpak van de stationslocatie bestaat uit diverse ruimtelijke ingrepen. 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. 

 

 

Afbeelding 1.2: Toekomstige situatie binnen het plangebied (Bron: Opdrachtgever) 
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2 Bureauonderzoek6 
 

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.
7
 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).
8
 Volgens de geologische overzichtskaart

9
 

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.
10

 Dit (vaak lemige) zand is kalkloos, fijnkorrelig (150 – 210 µm), goed 

                                                            

6
 Het bureauonderzoek is ontleend aan Synthegra rapport S110139 

7
 De Mulder et al. 2003 en via  www.dinoloket.nl: Dinoloket, Standaarden, Lithostratigrafische Nomenclator van de Ondiepe 

Ondergrond. 

8
 Rosing 1995, 16. 

9
 TNO Bouw en Ondergrond 2008. 

10
 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.
11

  

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,
12

 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)
13

 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.
14

 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.
15

 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.
16

 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.
17

 Dit is het Hollandveen Laagpakket, behorend tot de Formatie van Nieuwkoop. 

Het grootste deel van het veenpakket is verdwenen door oxidatie of erosie.
18

 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.
19

 Het plangebied lag in deze periode in een getijdenlandschap.  

                                                            

11
 Berendsen 2004, 190. 

12
 www.julianadorp-parelvandekop.com/het-koegras/koegras.htm. 

13
 Top_pleistoceenkaart via www.archis2.archis.nl, het registratie- en informatiesysteem van de Rijksdienst voor 

Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten 

14
Rosing 1995, 18. 

15
 TNO, 2006. 

16
 Boorbeschrijvingen geraadpleegd van N.V. Spoorwegenbouw 1957, S.O.no. 492, blad 1 (gemeentelijk archief Den 

Helder). 

17
 Haartsen, 2009. 

18
 Rosing, 1995, 28. 

19
 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.
20

 Op basis van extrapolatie van de begrenzingen op de kaart ligt het 

plangebied naar verwachting op een ingesloten strandvlakte (code 2M40). Het Actueel Hoogtebestand 

                                                            

20
 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.
21

 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 

                                                            

21
 www.ahn.nl 
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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
22

, 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.
23

 

 

 
  

                                                            

22
 Breejen e.a. (red.), 2002. 

23
 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.
24

 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.
25

 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.
 26

       

 

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.
27

 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.
28

  

 

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.
29

  

 

Het plangebied ligt bij het stationgebied van Den Helder. Op het verzamelplan uit het begin van de 19
e
 eeuw 

(afbeelding 2.4)
30

 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 

                                                            

24
 Lendering, 2000, 107. 

25
 Blok, 1979, 90. 

26
 Schendelaar, 2000, 97-100. 

27
 Stenvert e.a. (red.) 2006, 263. 

28
 Van Berkel en Samplonius 2006, 186. 

29
 www.julianadorp-parelvandekop.com/het-koegras/koegras.htm. 

30
 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. 
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ligt. Uit de gegevens van de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels (OAT)
31

 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. 

 

 
  

                                                            

31
 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.
32

 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.
33

 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.
34

  

 

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,
35

 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.
36

 

 

Ten zuiden van het postkantoor bevindt zich een gebouw van KPN Telecom, dat tot een diepte van 1,3 m 

gefundeerd is.
37

 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.
38

 Of dit 

gebouw op palen is gebouwd is niet te achterhalen aan de hand van de beschikbare gegevens.
39

  

 

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.  
  

                                                            

32
 www.bodemloket.nl 

33
 N.V. Spoorwegenbouw 1957, S.O.no. 492, blad 3, (gemeentelijk archief Den Helder). 

34
 N.V. Spoorwegenbouw 1957, S.O.no. 492, blad 6, (gemeentelijk archief Den Helder). 

35
 Staatsbedrijf der P.T.T 1964, blad 3 (gemeentelijk archief Den Helder). 

36
 Staatsbedrijf der P.T.T 1964, blad 4 (gemeentelijk archief Den Helder). 

37
 Rijksgebouwendienst 1938, blad 1 (gemeentelijk archief Den Helder). 

38
 P.T.T. Den Helder 1958, blad 2 (gemeentelijk archief Den Helder). 

39
 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
40

, 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.  

 

 
  

                                                            

40
 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
41

 en bodemkundig
42

 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.  

 

 
  

                                                            

41
 Nederlands Normalisatie-instituut 1989. 

42
 De Bakker en Schelling 1989. 
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1 Inleiding 

1.1 Kader van het onderzoek 
De gemeente Den Helder en Zeestad willen het stationsgebied in Den Helder herontwikkelen. 
Voor deze herontwikkeling is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. 
 
Projecten, ruimtelijke plannen en handelingen dienen te worden getoetst aan de wet- en regel-
geving voor natuur.   
De natuurbescherming in Nederland bestaat uit de volgende kaders: 
• Natuurbeschermingswet 1998: Natura 2000-gebieden en Beschermde Natuurmonumenten; 
• Flora- en Faunawet: individuele soorten; 
• Provinciaal beleid: Ecologische Hoofdstructuur en weidevogelgebieden. 

Het verkennend onderzoek is er op gericht om een inzicht te krijgen in de mogelijke effecten op 
beschermde natuurwaarden in en om het projectgebied en de mogelijke vervolgstappen die 
moeten worden genomen met betrekking tot aanvullend veldonderzoek, nader effectonderzoek 
en nadere procedures. In het voorliggende onderzoek is ook het nader onderzoek dat is uitge-
voerd naar het voorkomen van vleermuizen opgenomen. In figuur 1.1 is aangegeven welke pro-
cedures mogelijk moeten worden doorlopen. Het verkennend onderzoek is de eerste stap in de 
procedure. Afhankelijk van het resultaat moeten de navolgende stappen al dan niet worden 
doorlopen.  
 

 
Figuur 1. Procedureschema wet – en regelgeving natuurbescherming  
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1.2 Ligging plangebied en voorgenomen activiteiten 
In 2008 heeft de gemeenteraad van Den Helder het Uitwerkingsplan (UP) Stadshart vastge-
steld. Het Uitwerkingsplan vormt het kader voor de stedelijke vernieuwing van de binnenstad 
van Den Helder (figuur 1.2). Eén van de doelstellingen uit het Uitwerkingsplan is de herontwik-
keling van de stationslocatie. In het UP wordt het volgende toekomstbeeld voor het stationsge-
bied 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 stad-
huis. 
 

 
Figuur 1.2 Locatie van de herontwikkeling van het stationsgebied uit het uitwerkingsplan Stadshart. 
 
De aanpak van de stationslocatie bestaat uit diverse ruimtelijke ingrepen. 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 recht-
streeks 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 mo-
nument. ‘Voor hen die vielen’ beter tot zijn recht kan komen.  
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Gekoppeld aan de ontwikkelingen wordt de locatie ‘bouwrijp’ gemaakt door het verleggen van 
de onder- en bovengrondse infrastructuur en de sloop van het postkantoor. 
 
In figuur 1.2 is het ontwerp van de stedenbouwkundige ontwikkeling weergegeven en in figuur 
1.3 zijn foto’s van het plangebied opgenomen. 

 
Figuur 1.2 Stedenbouwkundige planontwikkeling 
 

 
Voormalig postkantoor en watertoren. Achterzijde postkantoor, met bunker. 

 
Middenweg 
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Station Den Helder 

 
Boerhaavestraat met parkeervoorzieningen 

  
Groengebied aan achterzijde postkantoor en Boerhaavestraat 
 

 
Parallelweg 
 
Het postkantoor staat in de huidige situatie leeg. Aan de achterzijde van het postkantoor staat in 
de huidige situatie een bunker (deze blijft ook bestaan). In het studiegebied is geen open water 
aanwezig. Het meeste groen wat aanwezig is, is aangelegd en ingeplant. Aan de achterzijde 
van het postkantoor en de Boerhaavestraat ligt een groen gebied met gras, hier staan ook en-
kele bomen. 
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2 Natuurbeschermingswet 

2.1 Toetsingskader 
De Natuurbeschermingswet 1998 (Nbwet)  heeft als doel het beschermen van Natura 2000-
gebieden (Vogel- en Habitatrichtlijn) en Beschermde Natuurmonumenten in Nederland. Projec-
ten of handelingen die negatieve effecten op deze beschermde gebieden kunnen hebben, zijn 
in beginsel niet toegestaan.  
 
Voor Natura 2000-gebieden geldt een toetsing in het kader van artikel 19. In dit kader is ook 
toetsing nodig van effecten in het kader van de externe werking van toepassing. Bij de toetsing 
zijn er de volgende procedurevarianten: 
• geen nader onderzoek: effecten kunnen op voorhand worden uitgesloten (er zijn geen  

Natura 2000-gebieden in de omgeving aanwezig); 
• voortoets: effecten kunnen niet op voorhand worden uitgesloten; 
• verslechteringstoets: effecten kunnen op basis van de Voortoets niet worden uitgesloten, 

significantie hiervan wel; 
• passende beoordeling: significantie van effecten kan op basis van de voortoets of verslech-

teringstoets niet worden uitgesloten; 
• ADC-toets: indien significantie van effecten op basis van de Passende beoordeling niet kan 

worden uitgesloten. Aangetoond dient te worden dat er geen alternatieven zijn met minder 
effecten, er sprake is dwingende redenen van groot openbaar belang en in compensatie is 
voorzien.  

Indien negatieve effecten op Natura 2000-gebieden niet zijn uit te sluiten is in ieder geval een 
vergunning noodzakelijk. 
 
Voor Beschermde Natuurmonumenten geldt een lichtere toetsing conform artikel 16.  Voor deze 
gebieden is het uitvoeren van een Passende beoordeling niet noodzakelijk. Op deze gebieden 
is conform artikel 65 wel externe werking van toepassing. Het bevoegd gezag bepaalt of een 
vergunning al dan niet nodig is.  
 
2.2 Inventarisatie  
In de omgeving van het plangebied liggen de Natura 2000-gebieden Noordzeekustzone (op 3 
km), Duinen Den Helder- Callantsoog (op 2 km) en Waddenzee (op 1 km). In de omgeving van 
het plangebied liggen geen Beschermde Natuurmonumenten. 
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Figuur 2.1: Ligging Natura 2000-gebieden (rood) rondom het plangebied. 
 
2.3 Analyse van de mogelijke effecten 
De voorgenomen werkzaamheden vinden binnen het centrumgebied van Den Helder plaats en 
bestaat onder andere uit sloop van postkantoor en kappen van bomen en realisatie van de 
nieuwbouw van het nieuwe gemeentehuis. Deze werkzaamheden vinden lokaal plaats, buiten 
de Natura 2000-gebieden. 
Effecten die door de werkzaamheden kunnen worden veroorzaakt zijn effecten van externe 
werking, namelijk geluid en trillingen. Effecten van  geluid en trilling reiken tot enkele honderden 
meters rondom de planlocatie. Dit heeft dan ook geen invloed op de instandhoudingdoelstellin-
gen van de Natura 2000-gebieden in de omgeving. De voorgenomen werkzaamheden vinden 
buiten de invloedsfeer van de Natura 2000-gebieden Noordzeekustzone, Duinen Den Helder- 
Callantsoog en Waddenzee plaats. Er is ook geen ecologische relatie tussen het plangebied en 
de Natura 2000 gebieden, door het ontbreken van geschikt habitat van de doelsoorten van de 
Natura 2000-gebieden. Er treden dan ook geen negatieve effecten op en er hoeven geen ver-
volg procedures in gang te worden gezet. 
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3 Flora- en faunawet  

3.1 Toetsingkader 
De Flora- en faunawet regelt de bescherming van soorten planten en dieren in ons land. De 
beschermde soorten zijn op grond van het Vrijstellingenbesluit onderverdeeld in verschillende 
beschermingscategorieën, de zogeheten ‘tabel 1-soorten’, ‘tabel 2-soorten’ en ‘tabel 3-soorten’. 
Vogels zijn niet in deze categorieën ingedeeld.    
 
De toetsing in het kader van de Flora- en faunawet vindt plaats aan de hand van de volgende in 
het kader van ruimtelijke ontwikkeling relevante verbodsbepalingen: 
• artikel 8: het is verboden beschermde planten te plukken, te verzamelen, af te snijden, uit te 

steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei andere wijze van hun 
groeiplaats te verwijderen; 

• artikel 9: het is verboden beschermde dieren te doden, te verwonden, te vangen, te bemach-
tigen of met het oog daarop op te sporen; 

• artikel 10: het is verboden beschermde dieren opzettelijk te verontrusten; 
• artikel 11: het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijf-

plaatsen van beschermde dieren te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of 
te verstoren. 

De zwaarte van toetsing is afgestemd op de gunstige staat van instandhouding van soorten. 
Hierbij wordt er onderscheid gemaakt in de volgende groepen met een eigen toetsingsregime: 
 
Algemene soorten (tabel 1-soorten) 
Wat betreft ruimtelijke ontwikkelingen geldt een vrijstelling. Er hoeft in dit kader geen ontheffing 
aangevraagd te worden; 
 
Overige soorten (tabel 2-soorten) 
Wat betreft ruimtelijke ontwikkelingen geldt een vrijstelling, indien wordt gewerkt volgens een 
door de minister van EZ (voorheen EL&I, LNV) goedgekeurde gedragscode. Indien dit niet het 
geval is dan moet ontheffing aangevraagd worden, deze valt onder de lichte toets (geen aantas-
ting van de gunstige staat van instandhouding van de soort); 
 
Soorten bijlage IV Habitatrichtlijn en bijlage 1 AMvB (tabel 3-soorten) 
Voor deze soorten moet wat betreft ruimtelijke ontwikkelingen een ontheffing aangevraagd wor-
den. De ontheffingsaanvraag valt onder de zware toets, hetgeen inhoudt dat:  
• er sprake dient te zijn van een bij de wet genoemd belang; 
• er geen andere bevredigende oplossing  mogelijk is; 
• er geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de  

betreffende soort(en). 
 
Vogels zijn niet ingedeeld in bovengenoemde categorieën. Alle inheemse vogelsoorten zijn be-
schermd. Het is daarom bijvoorbeeld verboden nestelende en/of broedende vogels te verstoren, 
eieren te rapen of nesten en andere vaste rust- en verblijfplaatsen te vernietigen. Uitgangspunt 
hierbij is dat nesten van vogels alleen beschermd zijn indien deze in gebruik zijn tijdens het 
broedseizoen.  
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Voor een aantal vogelsoorten (genoemd in de ‘Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnes-
ten’ van het ministerie van EZ) die jaarlijks van het zelfde nest gebruik maken of geen eigen 
nest kunnen bouwen geldt een uitzondering, nesten van deze soorten worden beschouwd als 
vaste rust- en verblijfplaats in de zin van artikel 11 van de Flora- en faunawet. Deze nesten zijn 
jaarrond beschermd, mits niet permanent verlaten.    
 
Om te voorkomen dat nestelende en/of broedende vogels verstoord worden,   dienen versto-
rende werkzaamheden altijd zo veel mogelijk buiten het broedseizoen te worden uitgevoerd en 
dient gecontroleerd te worden of mogelijk jaarrond beschermde nesten worden aangetast door 
de werkzaamheden. Het beschermingsregime voor vogels komt overeen met dat van tabel 3-
soorten.  Ontheffing kan slechts worden verleend wanneer er geen andere bevredigende oplos-
sing bestaat en indien geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding 
van de soort. Daarnaast kan alleen  ontheffing worden verkregen indien er sprake is van een in 
de wet genoemd belang. Dit betreft voor vogels alleen belangen die te maken hebben met 
openbare veiligheid, luchtvaartveiligheid, onderzoek en volksgezondheid (geen ruimtelijke ont-
wikkelingen). 
 
3.2 Methode 
Bronnenonderzoek 
De inventarisatie betreft een onderzoek naar de actueel en potentieel voorkomende bescherm-
de soorten in het plangebied. De inventarisatie bestaat uit een bronnenonderzoek, een verken-
nend veldbezoek en habitatgeschiktheid beoordeling.  
 
Het studie gebied voor het bronnenonderzoek staat weergegeven in figuur 1.1. Het bronnenon-
derzoek heeft als doel een overzicht te verkrijgen van de beschikbare informatie met betrekking 
tot het voorkomen van beschermde soorten in het plangebied en omgeving. Hiervoor zijn de 
volgende bronnen gebruikt: 
• Grontmij, 2009. Natuurtoets gebiedsontwikkeling stadshart Den Helder; Toetsing Wet- en 

Regelgeving van natuur. Auteur S. Roodzand, augustus 2009; 
• Grontmij, 2011. Natuurtoets Stationsgebied Den Helder; Toetsing aan de Wet- en Regelge-

ving van natuur. Auteur S. Roodzand, PN 311217, december 2011; 
• HHNK, 2007. Beschermde soorten in het beheergebied van Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier; Soortprotocollen en verspreidingskaarten. T. Damm, D. Hoogeboom en J. 
van de Sande, Van der Goes en Groot; 

• Turbo-NDFF. beschermde soorten uit de NDFF, stand januari 2011; 
• RAVON, 2008. Bijzondere vissoorten in Noord-Holland. Auteurs: C.W. Kuijsten, J. Kranen-

barg & J. Herder. Stichting RAVON Nijmegen; 
• SOVON (2002). Atlas van de Nederlandse broedvogels;  
• Vlinderstichting; 2006. De Dagvlinders van Nederland; Verspreiding en bescherming. Au-

teurs; F. Bos, M. Bosveld, D. Groenendijk, C. van Swaay, I. Wynhoff; 
• VZZ, 2009. Vleermuizen en planologie; cursusmap, verspreidingskaarten. H. Limpens, J. 

Regelink en R. Koelman; 
• www.noord-holland,nl Kaartviewer Ecologische Hoofdstructuur; 
• www.waarneming.nl Locatie: Centrum Den Helder; 
• www.rijksoverheid.nl Gebiedendatabase Natuurbeschermingswetgebieden; 
• www.ravon.nl; 
• www.telmee.nl; 
• Website VZZ (www.zoogdiervereniging.nl  www.zoogdieratlas.nl). 

Habitatgeschiktheidsbeoordeling 
Op basis van een veldbezoek is de geschiktheid van biotopen voor beschermde soorten beoor-
deeld. Deze beoordeling samen brengt met bronnenonderzoek de beschermde soor-
ten(groepen) in beeld die in het plangebied (kunnen) voorkomen. Het veldbezoek heeft plaats 
gevonden op 7-11-2013 door een ecoloog van Grontmij.  
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Analyse en toetsing van mogelijke effecten 
Er is vervolgens gekeken of deze soorten(groepen) beïnvloed kunnen worden door voorgeno-
men activiteiten. Op basis van deze analyse wordt geconcludeerd voor welke soorten(groepen) 
een ontheffing in kader van Flora- en faunawet aangevraagd moet worden en of er een nader 
onderzoek nodig is. 
 
3.3 Planten 
Actueel en potentieel voorkomende beschermde soorten 
Het plangebied bestaat hoofdzakelijk uit verhard oppervlakte van bebouwing en bestrating. Tij-
dens een eerder uitgevoerd veldbezoek is op het verzoek van Gemeente Den Helder tijdens het 
veldbezoek (30-09-2011) oriënterend geïnventariseerd op muurvegetatie nabij het spoor. Op 
het spoor van perron 1 en 2 is redelijk veel (pionier)vegetatie aanwezig. Spoor 3, 4 en 5 was in 
2011 recent opgeknapt, hier is tussen het grind/ stenen nauwelijks vegetatie aanwezig. Op de 
muurtjes van het station en de bebouwing van het voormalige postkantoor zijn in 2011 geen 
(zwaar) beschermde muurplanten/ varens aangetroffen, hier is in 2013 niet specifiek naar geke-
ken. Er vinden geen werkzaamheden plaats tussen de rails, hier zijn oko geen beschermde 
soorten aangetroffen. Er is ook geen leefgebied aangetroffen voor andere beschermde planten-
soorten, doordat het studiegebied grotendeels bebouwd en bestraat is.  
 
Analyse en toetsing van mogelijke effecten  
Aangezien geen waarnemingen bekend zijn van beschermde soorten in het plangebied, treden 
in dit kader geen negatieve effecten op. Na de werkzaamheden zal de bronbemaling wordt ver-
wijderd en de oude situatie op het spoor, weer wordt hersteld. De pioniersvegetatie tussen de 
rails is niet grondwaterafhankelijk. De bronbemaling heeft daarom geen negatief effect. 
 

  
Figuur 3.1: Vegetatie op het spoor tussen perron 1 en 2. 
 
3.4 Vleermuizen 
3.4.1 Actueel en potentieel voorkomende beschermde soorten 
Het plangebied bevindt zich in het centrum van Den Helder en bestaat grotendeels uit verhard 
oppervlakte met bebouwing en infrastructuur. Bij het oriënterende veldbezoek in 2011 is vast-
gesteld dat het plangebied potenties heeft voor vleermuizen. Alle vleermuizen zijn in Nederland 
zwaar beschermd onder tabel 3 Flora- en faunawet. Vleermuizen kunnen vliegend en foerage-
rend gebruik maken van het gebied maar maken mogelijk ook gebruik van de bebouwing als 
vaste verblijfplaats. Er is daarom een aanvullend vleermuisonderzoek uitgevoerd. 
 
3.4.2 Vleermuizenonderzoek werkwijze 
Het postkantoor wordt gesloopt, deze bebouwing bezit enkele elementen die het gebouw ge-
schikt maken voor verblijfplaats van vleermuizen, zoals luchtroosters. Aangezien op basis hier-
van vleermuizenverblijf niet kan worden uitgesloten, heeft nader onderzoek naar vaste verblijf-
plaatsen van vleermuizen plaatsgevonden. 
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De inventarisaties naar vleermuizen zijn te verdelen in onderzoek naar zomerverblijven en 
kraamkolonies, paarverblijven en zwermplaatsen, winterverblijven en vliegroutes en foerageer-
gebieden. De methode en resultaten staan per onderzoeksperiode beschreven.  
De inventarisaties naar vleermuizen worden met behulp van een zogenaamde batdetector uit-
gevoerd. Er is gewerkt standaard met de Petersson D240X of een vergelijkbare detector, 
waarmee (vertraagde) opnamen kunnen worden gemaakt ten behoeve van eventuele analyse 
achteraf. De inventarisaties hebben plaatsgevonden conform het Vleermuisprotocol 20111.  
 
Zomer- / kraamverblijven  
In de periode van 15 mei – 15 juli 2011 heeft onderzoek plaatsgevonden naar de aanwezigheid 
van zomerverblijven en kraamverblijven van vleermuizen in het onderzoeksgebied. Het onder-
zoeksgebied is driemaal bezocht. Twee van de bezoeken hebben plaatsgevonden in de vroege 
morgen, van circa drie uur voor zonsopkomst tot zonsopkomst. Eén bezoek heeft plaatsgevon-
den in de avond van zonsondergang tot circa drie uur na zonsondergang. Een overzicht van 
deze bezoeken is opgenomen in tabel 3.1 
 
Tabel 3.1: Overzicht inventarisatieronden met weersomstandigheden. 

Datum Tijd Weersomstandigheden 
15-06-2011  22:02-01:02  14°C, windkracht 2, droog, licht bewolkt 
30-06-2011  02:23-05:23  14°C, windkracht 2, droog, licht bewolkt 
16-07-2011  02:40-05:40  15°C, windkracht 3, droog, bewolkt 
02-08-2011  03:03-06:03  15°C, windkracht 2, droog, helder 
16-08-2011  21:03-00:03  17°C, windkracht 3, droog, licht bewolkt 
08-09-2011  20:12-23:12  15°C, windkracht 3, droog, bewolkt 
 
Paarverblijven en zwermplaatsen  
In de periode van 15 juli – 15 september is het onderzoeksgebied driemaal onderzocht. Eén 
bezoek heeft plaatsgevonden in de vroege morgen en twee bezoeken in de late avond -nacht. 
Een overzicht van deze bezoeken is opgenomen in tabel 3.1. 
 
Vliegroutes en foerageergebied  
Simultaan met het onderzoek naar zomer- en kraamverblijven, paarverblijven en zwermplaat-
sen is ook onderzoek verricht naar de eventueel in het projectgebied aanwezige vliegroutes en 
foerageergebieden van vleermuizen in het onderzoeksgebied. 
 
Winterverblijven  
Tijdens het onderzoek naar paarverblijven en zwermplaatsen is geïnventariseerd naar zwer-
mende vleermuizen bij potentiële winterverblijven aanvullend inpandig onderzoek is onnodig 
gebleken. 
 
3.4.3 Vleermuizenonderzoek resultaten 
Aangezien de bebouwing in potentie geschikt is voor verblijfplaatsen van vleermuizen, heeft er 
in 2011 nader onderzoek naar vaste verblijfplaatsen van vleermuizen plaatsgevonden. In deze 
paragraaf worden de resultaten van de vleermuizeninventarisatie beschreven. 
 
Zomer- en kraamverblijfplaatsen 
Er zijn geen zomer- en/of kraamverblijven aangetroffen in het plangebied. Tijdens de kraamtijd 
wordt er door één individu van de gewone dwergvleermuis gefoerageerd in en nabij het plange-
bied (zie figuur 3.2). Dit individu vertoonde geen band met de bebouwing of begroeiing in het 
plangebied. Er is dan ook geen kraamverblijf aanwezig in het plangebied. De resultaten staan 
weergegeven op figuur 3.2. 
 
Paarverblijven en zwermplaatsen 
Er zijn geen paarverblijven en/of zwermplaatsen aangetroffen in het plangebied. Er zijn in deze 
periode twee vleermuissoorten waargenomen: de gewone dwergvleermuis en de laatvlieger.  
 

                                                                  
1 Vleermuisvakberaad Netwerk Groene Bureaus, Zoogdiervereniging en Gegevensautoriteit Natuur 2011. Vleermuis-
protocol 2011, 30 maart 2011 
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De gewone dwergvleermuis foerageert in het gebied, de laatvlieger betrof slechts één overvlie-
gend individu. Deze individuen vertoonden geen band met de bebouwing of begroeiing in het 
plangebied. Er zijn geen zwermplaatsen aangetroffen. De resultaten staan weergegeven op 
figuur 3.2. 
 
Vliegroutes en foerageergebied 
Binnen het projectgebied zijn er geen vaste vliegroutes waargenomen. Er zijn binnen het pro-
jectgebied waarnemingen gedaan van foeragerende vleermuizen. Dit betrof één individu van de 
gewone dwergvleermuis. Het plangebied bevat echter geen belangrijk foerageergebied voor 
vleermuizen. 
 
Winterverblijfplaatsen 
Het onderzoek naar winterverblijfplaatsen heeft zich toegespitst op de inventarisatie naar 
zwermplaatsen. Er zijn hierbij geen zwermplaatsen aangetroffen. Door het gehele jaar is bij elke 
inventarisatie maximaal één individu van de gewone dwergvleermuis (en één overvliegende 
laatvlieger) waargenomen en zijn er geen verblijfplaatsen aangetroffen. De combinatie van deze 
gegevens zorgt dat aanvullend onderzoek naar winterverblijven niet nodig is. 

 

 
Figuur 3.2: Resultaten vleermuizeninventarisatie stationsgebied Den Helder. 
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3.4.4 Analyse en toetsing van mogelijke effecten  
Het leefgebied van vleermuizen bestaat uit een netwerk van verschillende verblijfplaatsen, 
waartussen zij vliegen en foerageren. Binnen het plangebied zijn geen verblijfplaatsen aange-
troffen, de soorten verblijven elders in Den Helder. Daarnaast lijken de vleermuizen geen ge-
bruik te maken van de (te kappen) bomen binnen het plangebied. 
 
In het plangebied bevinden zich geen vaste verblijfplaatsen van vleermuizen en geen vaste foe-
rageer- of vliegroutes. Er worden door de voorgenomen ontwikkeling dan ook geen effecten 
verwacht op vleermuizen. 
 
3.5 Overige zoogdieren 
Actueel en potentieel voorkomende beschermde soorten 
Het centrum biedt voor algemene kleine zoogdieren zoals egel, mol en huisspitsmuis geschikt 
leefgebied. Dit zijn alle algemene soorten van tabel 1 Flora- en faunawet. Andere overige zoog-
dieren worden in het plangebied niet verwacht, door het aanwezige habitat (voornamelijk be-
bouwing en bestrating).  
 
Analyse en toetsing van mogelijke effecten  
Voor algemene soorten Flora- en faunawet geldt een vrijstelling bij Ruimtelijke ontwikkelingen. 
Nadere toetsing is dan ook niet noodzakelijk. 
 
3.6 Vogels 
Actueel en potentieel voorkomende beschermde soorten 
In de bomen en bosschages in het openbaar groen kunnen diverse vogels tot broeden komen. 
Het gaat hierbij hoofdzakelijk om algemene zangvogels zoals fitis, tjiftjaf, merel, zanglijster, 
heggemus, koolmees, pimpelmees, vink en roodborst.  
 
Tijdens de inventarisatie rondes in de ochtend ten behoeve van de vleermuizen is ook gelet op 
het voorkomen van broedvogels in/ rond de bebouwing. Hierbij zijn geen broedvogels met jaar-
rond beschermde nesten zoals huismus en/of gierzwaluw aangetroffen. Deze worden hier dan 
ook niet verwacht. Wel zijn tijdens het onderzoek in 2011 vaste rustplaatsen van stadsduiven op 
het oude volksuniversiteitsgebouw waargenomen. Deze zijn buiten het broedseizoen niet be-
schermd. 
 
In de populieren aan de achterzijde van de Boerhaavestraat is een rest van een nest aanwezig, 
in 2013. Dit is waarschijnlijk het restant van een eksternest.   
 
Analyse en toetsing van mogelijke effecten  
Alle vogels genieten bescherming onder Flora- en faunawet. Verstoring van broedende vogels 
en broedsel is niet toegestaan. Verstoring van broedvogels treedt op wanneer er tijdens de 
broedperiode (circa 15 maart – 15 juli) werkzaamheden plaatsvinden, waardoor broedgevallen 
worden verstoord, zoals vergraven van terrein waar grondbroeders nestelen. Het verstoren van 
broedsel (inclusief broedende vogels, nesten en eieren) is niet toegestaan (Flora- en faunawet).  
 
Door de werkzaamheden uit te voeren buiten het broedseizoen van vogels wordt voorkomen 
dat broedende vogels verstoord worden. Wanneer er toch werkzaamheden in het broedseizoen 
gepland zijn dan dient vooraf door een ecoloog gecontroleerd worden of er vogels broeden. Als 
dit niet het geval is dan kunnen de werkzaamheden gewoon worden uitgevoerd, als er wel vo-
gels broeden dan geeft de ecoloog aan welke werkzaamheden wel en welke werkzaamheden 
niet uitgevoerd kunnen worden. 
 
Het broedseizoen loopt van het bouwen van het nest tot het uitvliegen van de jongen. Deze pe-
riode is afhankelijk van de aanwezige soorten. Weidevogels zijn begin juli al  uitgebroed, maar 
sommige vogels kunnen met een tweede of derde broedsel tot in september doorbroeden.     
 
 
 
 



Flora- en faunawet 
 

 
GM-0116809, revisie

Pagina 16 van 20
 

3.7 Amfibieën en Reptielen 
Actueel en potentieel voorkomende beschermde soorten 
Binnen het plangebied en in de directe omgeving hiervan bevinden zich geen waterelementen 
en biedt dat ook geen optimaal leefgebied voor amfibieën en reptielen. Mogelijk dat plaatselijk 
een winterverblijf van de gewone pad wordt aangetroffen. Dit is een algemeen soort (tabel 1) 
waarvoor een algehele vrijstelling geldt. 
Het plangebied biedt geen geschikt leefgebied voor zwaar beschermde amfibieën en/of reptie-
len en worden hier dan ook niet verwacht. In dit kader treden geen negatieve effecten op. 
 
Het duingebied van Den Helder vormt het habitat van de rugstreeppad. Leefgebied van deze 
soort bestaat uit zandige terreinen met pionierbegroeiing en ondiepe waterpartijen voor voort-
plantingsbiotoop. Het plangebied biedt in de huidige situatie geen geschikt habitat voor de rug-
streeppad. Indien het terrein bouwrijp wordt gemaakt, door zand op te brengen kan echter 
plaatselijk wel geschikt biotoop ontstaan. Met name wanneer zich regenplassen hebben ontwik-
keld, biedt dit geschikt voortplantingsbiotoop voor de rugstreeppad. De rugstreeppad is zwaar 
beschermd onder tabel 3 Flora- en faunawet en wordt in Noord-Holland vrij regelmatig aange-
troffen op bouwterrein.  
 
Analyse en toetsing van mogelijke effecten  
Indien tijdens de bouw het terrein is gekoloniseerd, kan de rugstreeppad tijdens de werkzaam-
heden worden verstoord, beschadigd en/of gedood. Om kolonisatie tijdens de realisatie te voor-
komen kan het terrein worden afgeschermd met zogenaamde paddenschermen, zie bijlage 1. 
De kans dat er rugstreeppaden op het werk verschijnen kan ook verkleind worden door er voor 
te zorgen dat er bij graafwerkzaamheden geen ondiepe plassen kunnen ontstaan en door 
gronddepots af te dekken.  
 
3.8 Vissen 
Binnen het plangebied en in de directe omgeving hiervan bevinden zich geen waterelementen 
en biedt dan ook geen geschikt leefgebied voor vissen. In dit kader treden geen negatieve ef-
fecten op en hoeven geen vervolgprocedures in gang te worden gezet. 
 
3.9 Ongewervelden 
Er zijn geen waarnemingen bekend van overige zwaar beschermde diersoorten. Gezien de in-
richting van het terrein met de vele verharding en bebouwing worden deze hier ook niet ver-
wacht. In dit kader is geen nader onderzoek noodzakelijk en treden geen negatieve effecten op. 
 
 



 
 

 
GM-0116809, revisie

Pagina 17 van 20
 

4 Natuurbeleidskaders 

4.1 Toetsingskader 
Het provinciaal beleidskader van de overheid dat niet in wetgeving is vastgelegd bestaat uit: 
• Ecologische Hoofdstructuur (EHS);  
• Weidevogelgebieden. 

4.2 Ecologische Hoofdstructuur en weidevogelgebied 
Toetsingskader 
De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is op provinciaal niveau uitgewerkt. De wettelijke be-
scherming (Wro) van de EHS is geregeld via het bestemmingsplan. De Ecologische Hoofdstruc-
tuur voor de provincie Noord-Holland is vastgelegd in de structuurvisie.  
 
De afweging voor ingrepen in de EHS gaat volgens het ‘nee, tenzij-principe’. In onderstaand 
schema is dit stapsgewijs weergegeven. Ingrepen met een significant negatieve invloed op de 
wezenlijke kenmerken en waarden mogen niet plaatsvinden, tenzij er sprake is van een zwaar-
wegend maatschappelijk belang en indien er geen alternatieven zijn. Indien bij een ingreep 
schade wordt aangericht aan een EHS-gebied, dan dient dit in ieder geval gemitigeerd te wor-
den. De resteffecten aan verlies van kwaliteit en/of oppervlakte dient te worden gecompen-
seerd. Daarnaast kan salderen van positieve en negatieve effecten op de EHS uitkomst bieden 
om projecten in de EHS te realiseren. Het verkennend natuuronderzoek geeft inzicht in de lig-
ging van EHS gebieden in de omgeving van het plangebied en de noodzaak voor het doorlopen 
van ‘nee, tenzij, procedure’. In de provincie Noord-Holland is de externe werking van de EHS 
niet van toepassing. 
Een ‘nee, tenzij-toets’ behoeft alleen te worden doorlopen indien er sprake is van een RO-
procedure met betrekking tot wijziging van de bestemming van het plangebied.  
  

 Schema: Het ”nee, tenzij"-principe van het compensatiebeginsel. 
 
Inventarisatie 
Het plangebied bevindt zich buiten de begrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), 
Ecologische verbindingszones (EVZ) en weidevogelleefgebied, zie figuur 4.1. De voorgenomen 
werkzaamheden hebben ook geen externe werking op de wezenlijke kenmerken en waarden 
van de EHS, EVZ en weidevogelgebieden. In dit kader treden geen negatieve effecten op en 
hoeven geen verdere procedures in gang te worden gezet. 
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Figuur 1.1: Ligging Ecologische Hoofdstructuur rondom plangebied (rood) (bron: Structuurvisie vastgesteld 
door PS 21 juni 2010). 
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5 Conclusies 

Natuurbeschermingswet 
Er zijn Natura 2000-gebieden aanwezig in of in de nabijheid van het plangebied. Dit betreffen-
Noordzeekustzone, Duinen Den Helder- Callantsoog en Waddenzee. De voorgenomen werk-
zaamheden hebben geen effect op beschermde natuurwaarden in het kader van de Natuurbe-
schermingswet. Er is geen nader veldonderzoek of effectonderzoek noodzakelijk. Er is geen 
Natuurbeschermingswetvergunning nodig. 
 
Flora- en faunawet 
Er zijn wel beschermde soorten (tabel 2/3) aanwezig in of nabijheid van het plangebied. Dit be-
treft de gewone dwergvleermuis, broedvogels en rugstreeppad. De voorgenomen werkzaamhe-
den hebben geen effect op beschermde soorten, tenminste als er buiten het broedseizoen ge-
werkt wordt, en er maatregelen worden genomen om te voorkomen dat de rugstreeppad het 
plangebied koloniseert. Er is geen nader veldonderzoek of effectonderzoek noodzakelijk. Als er 
wel tijdens het broedseizoen gewerkt zou worden dienen de werkzaamheden door een deskun-
dig ecoloog begeleid te worden en zal een ecologisch werkprotocol opgesteld moeten worden. 
Er is geen ontheffing nodig.  
 
Natuurbeleidskaders 
Ecologische Hoofdstructuur 
De voorgenomen werkzaamheden hebben geen effect op beschermde gebieden in het kader 
van de EHS. Er is geen nader veldonderzoek of effectonderzoek noodzakelijk. Er zijn geen 
maatregelen mogelijk/nodig om effecten te voorkomen. Er is geen nadere procedure noodzake-
lijk in de vorm van een “nee, tenzij-toets”. 
 
Weidevogelgebieden 
Er zijn geen weidevogelgebieden gelegen in of nabijheid van het plangebied. Er is geen nader 
veldonderzoek of effectonderzoek noodzakelijk.  
 
Samenvattende tabel 
 Effecten Nader veld 

onderzoek 
Nader effect 
onderzoek 

Mitigerende 
maatregelen* 

Nadere  
procedure 

Natuurbescher-
mingswet 

• Geen • Geen • Geen • Geen • Geen 

Flora & faunawet • Verstoring 
van broed-
vogels in het 
broedsei-
zoen 

• Aantrekkelijk 
worden van 
het gebied 
voor de rug-
streeppad 
 

• Geen 

 

• Geen 

 

• werkzaam-
heden uit-
voeren bui-
ten broed-
seizoen 

• ecologische 
begeleiding 

• voorkomen 
van ondiepe 
plassen bij 
graafwerk-
zaamheden  

• afdekken  
gronddepots  

• geen 
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• plaatsen 
padden-
schermen 

Ecologische  
hoofdstructuur 

• Geen • Geen • Geen • Geen • Geen 

Weidevogelgebied • Geen • Geen • Geen • Geen • Geen 

* mogelijke maatregelen om effecten te voorkomen 
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Bijlage 1    
 

Rugstreeppad 
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1. Instandhouding 
Om de gunstige staat van instandhouding te waarborgen is het van belang dat er na de ingreep 
voldoende voortplantingsmogelijkheden voor de Rugstreeppad resteren. 
 
Ideaal voortplantingswater voor de rugstreeppad ziet er als volgt uit  
• tijdelijke plassen (maximaal 10 promiel zoutgehalte); 
• ruim 1 cm diep, zeer vlak profiel; 
• weinig of geen vegetatie; 
• geheel of grotendeels schaduwvrij, zodat het water gemakkelijk opwarmt door de zon; 
• droge, kale grond in de buurt (om zich in te kunnen graven) 
 
De rugstreeppad heeft een sterke voorkeur voor bovenstaand biotoop om zich voort te planten, 
omdat op die manier predatie van eieren en larven door allerlei waterdieren (met name vissen 
en roofinsecten) uit de weg wordt gegaan. Nieuw gegraven diepere poelen, plassen en sloten 
worden soms ook benut, maar deze zijn vaak na één seizoen ongeschikt vanwege de kolonisa-
tie door plant en dier en ze warmen in de zomer vaak onvoldoende op voor een succesvolle 
(snelle) metamorfose. De opgesomde ideale omstandigheden doen zich voor indien in relatief 
droge gebieden met weinig vegetatie (voorkeursbiotoop!) een regenrijke periode wordt gevolgd 
door een periode met redelijk wat zon (echter niet zoveel dat het water direct weer verdampt). 
Door allerlei aanpassingen is de rugstreeppad in staat deze omstandigheden langdurig (tot tien 
jaar!) af te wachten en dan ‘toe te slaan’ met een enorme reproductie. Deze aanpassingen zijn: 
een zeer lange potentiële legtijd (voorjaar + zomer), een zeer groot aantal eieren per eierleg-
gend wijfje, een zeer korte metamorfosetijd, en bovenal dat de dieren relatief oud kunnen wor-
den (20 jaar).  
 
Mitigerende maatregelen met betrekking tot de rugstreeppad 

• In de periode tussen 15 april en 15 september dienen de werkzaamheden te worden 
omrasterd met een paddenscherm. 

• De ‘binnen’ de afrastering (op het werk) aanwezige rugstreeppadden dienen te worden 
weggevangen en uitgezet. 

• Zo gauw de werkzaamheden op een bepaald deeltraject zijn afgerond dienen de rasters 
en de emmers te worden verwijderd. 

• Het omrasteren en wegvangen van rugstreeppadden dient op onderstaand beschreven 
wijze te worden uitgevoerd. 

 
2 Locatie scherm 
Rugstreeppadden worden aangetrokken door ‘kale rulle grond’, om (‘s nachts) te foerageren en 
om zich (overdag) te kunnen ingraven. Om te voorkomen dat padden op de werkterreinen of het 
eventueel te gebruiken gronddepot afkomen, dient een scherm rondom deze terreinen te wor-
den aangebracht voor de periode dat daar werkzaamheden plaatsvinden. Dit betekent dat het 
scherm ‘mee-verplaatst’ wordt wanneer de werkzaamheden zich verplaatsen.  
 
3 Type schermen 
Als paddenscherm kan folie (landbouwplastic) worden gebruikt. Folie kan worden benut maar 
zal wel ‘gestut’ moeten worden. Folie dient strak gespannen te worden omdat de padden er an-
ders gewoon op klimmen. Daarnaast moet het voldoende sterk te zijn om kans op scheuren te 
voorkomen. De hoogte van het scherm moet minimaal 40 cm bedragen, waarbij folie ca. 10 cm 
wordt ingegraven. Dit ingraven kan het meest eenvoudig gebeuren door het vooraf graven van 
een sleuf. Zoals reeds gemeld kan folie eventueel aan bestaand raster bevestigd worden, voor 
zover aanwezig. Bij verharde oppervlakken is ingraven onmogelijk. Er moet dan op de één of 
andere manier gezorgd worden dat het scherm zó aansluit op de verharding, dat de padden niet 
tussen scherm en bekleding kunnen doorkruipen. Voor een ontwerpschets zie Handreiking 
maatregelen voor de fauna langs weg en water, RWS-DWW, 1995. 
 
4 Wegvangen rugstreeppadden 
Om de reeds op de terreinen aanwezige padden weg te vangen, dienen er om iedere 40 m (of 
minder) langs het scherm emmers ingegraven te worden. De emmers moeten aan de ‘binnen’-
zijde langs het scherm worden ingegraven.  
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De diepte van de emmers is minimaal 40 cm en de bodem van de emmers heeft voldoende 
gaatjes zodat het regenwater kan weglopen en er geen water in blijft staan. Tussen de rand van 
de emmer en het gat in de grond mag geen ruimte zijn. In de emmers dient beschutting te wor-
den aangebracht in de vorm van een laagje bladeren en/of potscherven. Beschutting is van be-
lang om predatie door roofdieren te voorkomen alsmede uitdroging door de zon. Tevens moet 
in iedere emmer een tak of stokje worden gezet, dat van de bodem tot boven de rand komt. Dit 
is noodzakelijk om muizen, die onverhoopt in de emmer zijn gevallen, de kans te geven uit de 
emmer te klimmen. Deze dieren overleven een nacht zonder voedsel niet. 
 
5 Uitzetten van gevangen dieren 
De padden zijn actief van zonsondergang tot zonsopgang en bij bewolkt weer ook wel overdag. 
Aangenomen dat de dieren enige tijd in de emmers kunnen overleven, dienen de emmers om 
de dag en wel ’s ochtends bij aanvang van de werkzaamheden te worden gecontroleerd. Ver-
volgens dienen aanwezige padden en eventueel andere dieren direct te worden uitgezet. De 
gevangen dieren dienen buiten het raster te worden uitgezet, op open plekken met voldoende 
schuilmogelijkheden (lage vegetatie, planken, steenhopen etc.).  
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1 Beschrijving van de situatie 

1.1 Aanleiding 

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. 
 
In het kader van de ontwikkeling van het nieuwe stadskantoor en de omliggende 
infrastructuur dienen de akoestische consequenties van het voornemen in beeld 
gebracht te worden. In onderhavig rapport worden de resultaten van het akoestisch 
onderzoek in het stationsgebied van Den Helder besproken. 

1.2 Ligging van het studiegebied 

In figuur 1.1 is de huidige situatie van het stationsgebied in Den Helder weergegeven 
alsmede de globale plangrens.  
 

 
Figuur 1.1: Huidige situatie en plangebied van het stationsgebied, Den Helder 
 
De aanpak van de stationslocatie bestaat uit diverse ruimtelijke ingrepen. Het nieuwe 
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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. In figuur 1.2 is een verbeelding 
weergegeven van de stedenbouwkundige planontwikkeling in het stationsgebied. 
 

 
Figuur 1.2: Stedenbouwkundige planontwikkeling stationsgebied, Den Helder 
 
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. 
 
Vanuit de Wet geluidhinder is er een geluidsonderzoek vereist om de gevolgen van de 
reconstructie op akoestisch gebied in deze binnenstedelijke situatie inzichtelijk te 
maken. Hiertoe is er een berekening  uitgevoerd van de situatie één jaar voorafgaand 
aan de reconstructie en van de situatie 10 jaar na gereed komen van de reconstructie. 
Bij een aanvang van de reconstructie van de betreffende omgeving in 2015 en realisatie 
eind 2016 betekent dit, dat het akoestisch onderzoek de situatie in beeld dient te 
brengen voor 2014 en 2026.  
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Ook de toekomstige geluidbelastingen op de (deels) geluidgevoelige geplande 
ruimtelijke ontwikkelingen zijn getoetst aan de grenswaarden uit de wettelijke kaders 
behorende bij het weg- en railverkeerslawaai.  
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2 Wettelijk kader 

2.1 Het aspect geluid, algemeen 

Het begrip geluidzone is in de Wet geluidhinder (Wgh) geïntroduceerd om de kans op 
geluidsoverlast zo veel mogelijk te voorkomen. De geluidzone kan gedefinieerd 
worden als een aandachtsgebied voor geluid rond of langs een geluidsbron. Binnen de 
zone moet gestreefd worden naar een akoestische optimale situatie. Geluidzones 
worden in de wet voorgeschreven voor verschillende soorten geluidsbronnen, namelijk 
industrie, het wegverkeer, het spoorwegverkeer en bepaalde luchtvaartterreinen. Met 
het stelsel van de zonering wordt een koppeling gelegd tussen het beleid voor 
geluidhinderbestrijding en de ruimtelijke ordening. De aandacht hierbij is gericht op 
zogenaamde geluidsgevoelige bestemmingen zoals woningen, scholen, ziekenhuizen 
en woonwagenstandplaatsen. 
 
In de Wgh wordt gebruik gemaakt van termen als geluidbelasting en grenswaarden. De 
geluidbelasting wordt gemeten of berekend op de gevel van een woning of een andere 
geluidsgevoelige bestemming. Geluid is meestal niet constant, maar fluctuerend in de 
tijd. Daarom wordt het “invallend” geluidsniveau op de gevel van de woning, dat wil 
zeggen zonder reflectie, beoordeeld op het equivalente (gemiddelde) geluidsniveau 
(LAeq). 
 
Voor het bepalen en handhaven van een akoestisch gunstig of nog net aanvaardbaar 
klimaat zijn normen nodig. Voor de eerder genoemde verschillende geluidsbronnen 
worden in de Wgh grenswaarden aangegeven, waarbij een ondergrens 
(voorkeursgrenswaarde) en een bovengrens (de wettelijk maximaal toelaatbare 
geluidbelasting) gelden. In eerste instantie moet er altijd naar worden gestreefd de 
voorkeursgrenswaarde aan te houden. 
 
Om de geluidbelasting op woningen of andere geluidsgevoelige objecten te beperken, 
kunnen maatregelen worden getroffen. Daarbij zijn drie categorieën te onderscheiden, 
op volgorde van belangrijkheid: 
 

• Bestrijding van geluid aan de bron; 
• Maatregelen tussen bron en ontvanger (bijvoorbeeld scherm of wal); 
• Maatregelen bij de ontvanger (isolatie). 

 
In de Wgh zijn voor aanwezige en toekomstige woningen eisen gesteld aan de 
geluidsisolerende eigenschappen van de gevels, die afhankelijk zijn van de 
geluidbelasting. Tevens zijn in het Bouwbesluit voor nieuwe woningen dezelfde eisen 
gesteld als in de Wgh. De eisen zijn dat de gevels van nieuwe woningen zodanig 
moeten worden opgebouwd dat binnenshuis het geluidsniveau niet hoger mag zijn dan 
33 dB voor wegverkeer.  

2.1.1. Geluidluwe gevel 
Voor het verkrijgen van een ontheffing voor een hogere geluidbelasting is het bij 
nieuwbouw meestal van belang dat de betrokken woningen een geluidsafschermende 
werking hebben ten opzichte van de daarachter geprojecteerde of reeds aanwezige 
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bebouwing. Daarnaast is het van belang dat bij het ontwerp van de woningen of andere 
geluidsgevoelige bestemmingen met een hogere geluidbelasting hiermee rekening 
wordt gehouden, door de geluidsgevoelige ruimten zoveel mogelijk aan de kant te 
projecteren waar de laagste geluidbelasting optreedt; de geluidsluwe gevel. Voor de 
geluidsluwe gevel kan dan uiteraard geen hogere waarde worden verleend, met andere 
woorden, de geluidbelasting daarvan dient niet boven de voorkeursgrenswaarde uit te 
komen. 

2.1.2. Dove gevel 
In de Wgh is gedefinieerd wat er onder “gevel” moet worden verstaan.  
  
“Gevel: bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of gebouw scheidt van 
de buitenlucht, daaronder begrepen het dak”.  Hierbij zijn een tweetal uitzonderingen 
aangegeven: 
 

1. Een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en 
met een in NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidswering die tenminste 
gelijk is aan het verschil tussen de geluidbelasting van die constructie en 33 dB 
onderscheidenlijk 35 dB(A). 

2. Een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen 
aanwezig zijn, mits de delen niet direct grenzen aan een geluidsgevoelige 
ruimte. 

 
Deze ingewikkelde beschrijving is mede bedoeld om geveldelen zonder te openen 
delen te kunnen uitsluiten van toetsing aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder. 
Een zogenaamde dove gevel is toepasbaar in situaties waar hoge geluidsbelastingen 
optreden. Een interpretatie van deze wetgeving is dat bijvoorbeeld suskasten niet zijn 
toegestaan in een woonkamer grenzend aan een dove gevel maar wel een nooddeur in 
die dove gevel voor zover deze niet grenst aan een geluidsgevoelige ruimte. 

2.1.3. Cumulatie van geluid 
In artikel 110a, lid 6 van de Wet geluidhinder is geregeld dat een hogere waarde alleen 
kan worden toegestaan als de gecumuleerde geluidsbelasting niet leidt tot een 
onaanvaardbare geluidsbelasting. 

2.1.4. Afrondingsregels 
Bij de toetsing aan de grenswaarden van de Wet geluihinder wordt de berekende 
geluidsbelasting, zoals is bepaald in het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006, 
afgerond op een hele decibel. Daarbij wordt een waarde die precies op een halve 
decibel eindigt, afgerond naar het dichtstbijzijnde even getal. Zo wordt een 
geluidsbelasting van 48,50 afgerond naar 48 dB. Bij het bepalen van het verschil tussen 
twee geluidsbelastingwaarden wordt uitgegaan van de niet-afgeronde waarden. 

2.2 Wegverkeerslawaai 

Het wettelijke kader met betrekking tot het wegverkeerslawaai is geregeld in de 
artikelen 74 tot en met 100 in de Wgh. Hieronder volgen enkele algemene 
opmerkingen en wordt het wettelijke kader voor nieuwe situaties gegeven. 
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2.2.1. Geluidsbelasting 
Bij wegverkeerslawaai is de geluidbelasting, Lden in dB, voor woningen gelijk aan het 
gewogen gemiddelde van de volgende drie waarden: 
 

• Het equivalente geluidsniveau LAeq in de dagperiode (07.00 - 19.00 uur); 
• Het equivalente geluidsniveau LAeq in de avondperiode (19.00 - 23.00 uur) plus 

5 dB(A). 
• Het equivalente geluidsniveau LAeq in de nachtperiode (23.00 - 07.00 uur) plus 

10 dB(A). 

2.2.2. Geluidzones 
In de Wet geluidhinder is bepaald dat elke weg van rechtswege een zone heeft. Een 
zone is in feite het akoestische aandachtsgebied waarbinnen de regels van de Wet 
geluidhinder van toepassing zijn. De geluidszone ligt altijd aan weerszijden van de 
weg. De grootte van deze zone is voor de verschillende situaties afhankelijk van het 
aantal rijstroken en de ligging in stedelijk dan wel buitenstedelijk gebied, zie tabel 2.1. 
Als buitenstedelijk gebied wordt aangemerkt het gebied buiten de bebouwde kom, 
alsmede het gebied binnen de bebouwde kom voor zover liggend binnen de zone langs 
een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens. Het stedelijk gebied is het complement hiervan. 
 

Tabel 2.1 Overzicht van de zonebreedtes 

Aantal rijstroken 
Zonebreedte [m] 

Stedelijk gebied Buitenstedelijk gebied 

Één of twee rijstroken 200 250 

Drie of vier rijstroken 350 400 

Vijf of meer rijstroken 350 600 

 
De zones hebben geen betrekking op: 
 

• Wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied;  
• Wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km per uur geldt. 

 

2.2.3. Artikel 99.2 Wgh 
‘Indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de reconstructie van een weg zal 
leiden tot een toename van de geluidsbelasting van 2 dB of meer vanwege andere 
wegen dan de te reconstrueren weg of -als een weg gedeeltelijk wordt gereconstrueerd- 
vanwege de niet te reconstrueren gedeelten daarvan, heeft het in het eerste lid bedoelde 
onderzoek tevens betrekking op die andere wegen of de niet te reconstrueren gedeelten 
van de betrokken weg’. 

2.2.4. Aftrek volgens artikel 110g Wgh 
In artikel 110g van de Wgh is geregeld dat de Minister mag bepalen dat een aantal 
decibels van gemeten of berekende gevelbelasting t.g.v. wegverkeerslawaai mag 
worden afgetrokken, alvorens wordt getoetst aan de wettelijke grenswaarde. De 
achterliggende gedachte is dat door technische ontwikkelingen en het aanscherpen van 
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de typekeuringseisen van motorvoertuigen, deze in de toekomst stiller zullen worden. 
De aftrek mag maximaal 5 dB bedragen.  
 
Nadere precisering hiervan is opgenomen in het Reken- en meetvoorschrift 
geluidhinder 2012. Voor wegen waar 70 km/uur of harder gereden mag worden is de 
aftrek 2 dB en voor de overige wegen 5 dB. Hierbij is de representatieve snelheid van 
belang, deze kan in bepaalde gevallen afwijken van de wettelijk toegestane snelheid. 
Bij de berekening van de geluidwering van een gevel is de aftrek niet van toepassing. 

2.2.5. Beoordeling per weg 
In de Wgh is opgenomen dat de geluidbelasting per afzonderlijke weg bepaald dient te 
worden. In de meeste gevallen is het duidelijk welke wegvakken als één weg moeten 
worden gezien. In meer complexe situaties is de definitie niet voldoende om een 
eenduidige wegindeling te maken. In de Handleiding Akoestisch Onderzoek 
Wegverkeer van 2009 van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is een aantal 
basisprincipes opgenomen dat kan worden toegepast: 
 

• De naam van de weg is bepalend; verschillende wegdelen die dezelfde 
straatnaam hebben, worden gezien als één weg; 

• Op- en afritten worden toegerekend aan de weg met een hogere orde; 
• Bij ventwegen is de relatie met de naastgelegen hoofdweg van belang. Indien 

er geen op- of afritten naar of van de hoofdweg zijn, anders dan waar de hoofd- 
en ventweg een andere weg kruisen, is de ventweg te beschouwen als een 
afzonderlijke weg. De ventweg maakt dan geen functioneel onderdeel uit van 
de hoofdweg. 

 
Aanvullend op bovenstaande wordt gesteld dat doorgaande wegen die halverwege 
enkel van naam veranderen, maar over dezelfde verkeersintensiteiten en 
wegkarakteristieken blijven beschikken vanuit logisch oogpunt als één weg beschouwd 
moeten worden. 
 
In voorliggend onderzoek zijn de Middenweg en de Parallelweg daardoor als één weg 
beschouwd. Gezamenlijk vormen ze een doorgaande weg waarop de intensiteiten en 
karakteristieken niet wijzigen.  

2.2.6. Voorkeurswaarde en hogere waarde 
In artikel 82 tot en met 85 van de Wgh zijn grenswaarden opgenomen met betrekking 
tot de geluidbelasting op de gevels van woningen en andere geluidsgevoelige 
bestemmingen. Er geldt voor wegverkeerslawaai een voorkeursgrenswaarde van 48 
dB, die in principe niet mag worden overschreden. Onder bepaalde voorwaarde mag de 
geluidsbelasting hoger zijn dan de voorkeursgrenswaarde. Deze overschrijding is, 
afhankelijk van de situatie, gelimiteerd en voor een hogere waarde dient ontheffing te 
worden vastgesteld.  

2.2.7. Aanleg van een nieuwe weg 
De aanleg van een nieuwe weg geldt als een nieuwe situatie in de zin van de Wet 
geluidhinder. De voorkeursgrenswaarde voor woningen bedraagt 48 dB. De maximaal 
te ontheffen grenswaarde bedraagt 63 dB voor woningen in stedelijk gebied en 58 dB 
voor woningen in buitenstedelijk gebied. 
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2.2.8. Reconstructie van een weg 
Voor alle geluidsgevoelige bestemmingen binnen de geluidszone van een te wijzigen 
weg moet bij een wijziging van de weg onderzocht worden of er sprake is van 
“reconstructie” van die weg zoals dat is gedefinieerd in de Wgh. Er is sprake van een 
reconstructie indien uit akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting vanwege de 
weg in het toekomstige maatgevende jaar zonder maatregelen, met 2 dB of meer wordt 
verhoogd ten opzichte van hoogst toelaatbare geluidsbelasting. Het toekomstig 
maatgevende jaar is meestal het tiende jaar na de wijziging. 
 
De hoogst toelaatbare geluidsbelasting is bepaald in artikel 100 van de Wgh. In dit 
artikel wordt onderscheid gemaakt tussen de bestemmingen waarvoor al een hogere 
waarde is vastgesteld en de bestemmingen waarvoor geen hogere waarde is 
vastgesteld. Indien al een hogere waarde is vastgesteld geldt als de hoogst toelaatbare 
geluidsbelasting de laagste waarde van: 
 

• De heersende waarde (1 jaar voor de wijzigingen aan de weg), 
• De eerder vastgestelde waarde. 
 

Indien geen hogere waarde is vastgesteld en de heersende waarde bedraagt meer dan 
48 dB, dan geldt de heersende geluidsbelasting (1 jaar voor de wijzigingen aan de weg) 
als de hoogst toelaatbare geluidsbelasting. In alle situatie geldt dat 48 dB de ondergrens 
is van de maximaal te ontheffen geluidsbelasting. De toename van de geluidsbelasting 
mag niet meer dan 5 dB bedragen, tenzij de geluidsbelasting van een gelijk aantal 
woningen elders, met een ten minste gelijke waarde vermindert. In tabel 2.2 zijn de 
grenswaarden opgenomen die gelden voor bij de reconstructie van een weg. 

 
Tabel 2.2 Grenswaarden bij reconstructie van een weg 

Situatie Hoogst toelaatbare waarde Maximale grenswaarde 

Niet eerder hogere waarde 
vastgesteld en heersende 
geluidsbelasting <= 53 dB 

De heersende geluidsbelasting met een 
ondergrens van 48 dB 

63 dB stedelijk gebied 
58 dB buitenstedelijk gebied 

Niet eerder hogere waarde 
vastgesteld en heersende 
geluidsbelasting > 53 dB 

De heersende geluidsbelasting 68 dB 

Eerder vastgestelde hogere 
waarde 

De laagste waarde van: 
- heersende waarde (ondergrens 48 dB) 
- eerder vastgestelde hogere waarde 

63 dB stedelijk gebied 
58 dB buitenstedelijk gebied 

2.2.9. Sanering 
Als een woning of andere geluidsgevoelige bestemming in 1986 aanwezig was en toen 
al een geluidsbelasting ondervond van meer dan 60 dB(A), dan is sprake van een 
saneringssituatie. De Minister van Infrastructuur en Milieu moet voor 
saneringssituaties eenmalig een zogenaamd saneringsprogramma vaststellen, waarin de 
ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van de gevel of de grens van het terrein wordt 
vastgelegd. Voor de saneringssituaties waarvoor dit nog niet gebeurd is en tevens 
sprake is van reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder, moet dit alsnog gebeuren 
voordat de weg fysiek gewijzigd kan worden. 
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2.2.10. Ontheffing hogere waarde en bevoegd gezag 
Wanneer maatregelen onvoldoende doeltreffend zijn en het voldoen aan de 
grenswaarden onoverkomelijke bezwaren ontmoet van landschappelijke, 
stedenbouwkundige, vervoerskundige of financiële aard, dan kan bij het bevoegd gezag 
een ontheffing worden gevraagd voor toepassing van een "hogere grenswaarde".  
 
In de Wet geluidhinder is vastgesteld dat burgermeester en wethouders van de 
gemeente waarbinnen de activiteit word uitgevoerd bevoegd zijn tot het vaststellen van 
hogere waarden. Een gemeente of provincie kan aanvullende ontheffingsgronden 
opnemen in hun ontheffingsbeleid.  
 
De volgende voorbeelden van mogelijke ontheffingsgronden zijn gegeven voor nog 
niet geprojecteerde woningen binnen de bebouwde kom, die: 
 

• In een dorp- of stadsvernieuwingsplan worden opgenomen; 
• Door de gekozen situering of bouwvorm een doelmatig akoestisch 

afschermende functie gaan vervullen voor andere woningen – in aantal ten 
minste de helft van het aantal woningen waaraan de afschermende functie 
wordt toegekend –, of voor andere gebouwen of geluidsgevoelige 
bestemmingen; 

• Ter plaatse noodzakelijk zijn om redenen van grond- of bedrijfsgebondenheid; 
• Door de gekozen situering een open plaats tussen aanwezige bebouwing 

opvullen; 
• Ter plaatse gesitueerd worden als vervanging van bestaande bebouwing.  

 
In het algemeen wordt alleen ontheffing verleend als zeker gesteld kan worden 
(bijvoorbeeld door maatregelen ter bevordering van de gevelisolatie), dat de maximale 
geluidsniveaus in een woning niet worden overschreden.  

2.2.11. Maximale binnenwaarde 
Indien ontheffing wordt verleend worden aanvullende eisen gesteld voor wat betreft de 
geluidbelasting in de geluidsgevoelige ruimten van de woningen (en andere 
geluidsgevoelige gebouwen). In artikel 111 t/m 114 van de Wgh zijn de bepalingen 
opgenomen met betrekking tot deze binnenwaarden. Er geldt voor woningen in 
beginsel een maximale binnenwaarde van 33 dB of 43 dB voor saneringswoningen. 
Voor de diverse ruimten in geluidsgevoelige gebouwen zijn de te bereiken 
binnenwaarden opgenomen in het Besluit geluidhinder. Tevens stelt het Bouwbesluit 
eisen aan de minimale geluidwering van de externe scheidingsconstructies (gevels, dak 
ed), waardoor het geluidniveau in de woning de genoemde waarden gewaarborgd 
worden. 

2.3 Railverkeerslawaai 

2.3.1. SWUNG 
Per 1 juli 2012 is hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer (veelal aangeduid als de 
wetgeving SWUNG1) in werking getreden, waarbij de geluidbelasting langs 
hoofdspoorwegen bewaakt wordt met geluidproductieplafonds (GPP’s) op 

                                                      
1 Samen Werken aan de Uitvoering van Nieuw Geluid 
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referentiepunten. Het geluidproductieplafond is de toegestane geluidproductie op een 
referentiepunt. 
 
Bij de bepaling van de toekomstige geluidbelasting vanwege het railverkeer op 
nieuwbouw dient er onder de nieuwe wet gebruik gemaakt te worden van de brondata 
uit het zogenaamde geluidregister2. Deze brondata is over het algemeen gebaseerd op 
het gemiddelde van 2006, 2007, 2008 verhoogd met een werkruimte van 1.5 dB, zo 
ook in Den Helder. 

2.3.1. Toelaatbare geluidsbelastingen 
Het normenhuis voor nieuwbouw van woningen en andere geluidgevoelige 
bestemmingen staat voor railverkeerslawaai nog steeds in het Besluit geluidhinder 
(Bgh, art. 4.9, 4.10, 4.11, 4.12). Het Bgh werkt voor nieuwe situaties met een 
voorkeurswaarde en een maximale grenswaarde. Voor de nieuwbouw van woningen  is 
de voorkeursgrenswaarde 55 dB en de maximale grenswaarde 68 dB. Indien aan de 
voorkeurswaarde kan worden voldaan is er vanwege het railverkeerslawaai geen 
belemmering meer. Bouwen met gevelbelastingen (het geluid dat op de gevel komt) 
hoger dan de voorkeurswaarde kan alleen met een speciaal daarvoor verkregen 
ontheffing, de eerder genoemde hogere waarde. 
 
Het nieuw te realiseren stadskantoor en hotel worden echter niet aangemerkt als 
geluidgevoelig. Dit betekent dat er vanuit de wet geen eisen gesteld worden aan de 
toelaatbaarheid van de geluidniveaus die buiten voor de gevel optreden. Wel geldt dat 
er vanuit het Bouwbesluit eisen gesteld worden aan de geluidwering van de gevel en 
daarmee aan de toelaatbaarheid van de binnenniveaus.  

                                                      
2 www.geluidregisterspoor.nl 
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3 Uitgangspunten 

De geluidbelasting op de gevels is berekend met het programma Geomilieu versie 2.30 
van leverancier dgmr en bepaald conform Standaard-rekenmethode II van het Reken- 
en meetvoorschrift geluidhinder 2012, bijlage III. In figuur 3.1 is een 3D visualisatie 
weergegeven uit het geluidsmodel. 
 

 
Figuur 3.1: Visualisatie geluidsmodel  van de toekomstige situatie 
 
 In de volgende paragrafen worden de belangrijkste invoerparameters behandeld.  

3.1 Ontwerp toekomstige situatie 

Voor de ligging van de wegen en de nieuwbouw (stadshuis en hoek Beatrixstraat hotel) 
wordt uitgegaan van de laatste tekeningen van het stationsgebied aangeleverd door de 
gemeente: 

• Stationslocatie-bestaande-situatie-en-hoogten-tov-NAP 
• Basis-topografie-stationsvoorplien-beatrixstraat-SP-stationsomgeving-gee... 

 
Voor het bebouwingsvlak van het stadskantoor is een maximale bebouwingshoogte 
aangehouden van 21 meter. Voor het hotel op de hoek van de Beatrixtraat bedraagt de 
maximale bouwhoogte 13 meter.  
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3.2 Afbakening onderzoeksgebied 

Voor de afbakening geldt in beginsel datgene wat de Wet geluidhinder stelt met 
betrekking tot de bepaling van de grenzen van het onderzoeksgebied, te weten: 

1. de zone langs de weg en de uiteinden van het werk waar de fysieke 
wijzigingen plaatsvindt verlengd met 1/3 van de zonebreedte.  
De fysieke wijziging vindt plaats vanaf de rotonde bij de watertoren tot aan de 
aansluiting van de Parallelweg met de Ruyghweg. In dit geval betekent dat een 
zone van 200 meter aan beide zijde van de Middenweg\Parallelweg, die aan de 
uiteinden verlengd is met ongeveer 66 meter (figuur 3.1); 

2. de “gevolgen elders” zoals bedoeld in artikel 99.2 van de Wet geluidhinder. 
 

 

 
Figuur 3.1 Geluidszone van de Middenweg/Parallelweg 
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3.3 Wegverkeergegevens 

De wegvakgegevens die in het geluidsmodel zijn verwerkt zijn aangeleverd door de 
gemeente Den Helder. De werkzaamheden bij de wijziging van het Stationsgebied 
zullen aanvangen in het jaar 2015. Voor de verkeersgegevens wordt dan ook uitgegaan 
van 2014 voor de op dat moment heersende situatie. De toekomstige situatie betreft het 
jaar 2026, tien jaar na realisatie. 
 
De verkeersintensiteiten zijn geleverd voor de jaren 2010 en 2020 en verhoogd met een 
groei van 0,5% per jaar conform afspraak met de gemeente. De intensiteiten van de 
Middenweg en Parallelweg zijn ingevoerd per rijbaan.  
 
De wegdekverharding op de Middenweg/Parallelweg bestaat zowel in de huidige als de 
toekomstige situatie uit dicht asfaltbeton (DAB). De maximale snelheid bedraagt 50 
km/uur. Een overzicht van de verkeersgegevens is weergegeven in Bijlage I.  

3.4 Railverkeergegevens 

Bij de bepaling van de toekomstige geluidbelasting vanwege het railverkeer op de te 
realiseren nieuwbouw is er gebruik gemaakt van de brondata uit het geluidregister3. De 
brondata is in Den Helder gebaseerd op het gemiddelde van 2006, 2007, 2008 
verhoogd met een werkruimte van 1.5 dB. 

3.5 Overige uitgangspunten 

Bij het vervaardigen van het geluidsmodel is verder gebruik gemaakt van de 
Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) voor de gebouwen.  
 
De standaardbodem factor in het model is 100% reflecterend. Akoestisch reflecterende 
gebieden, zoals wegen, bestrating, water, e.d. zijn als 100% reflecterende oppervlakten 
ingevoerd. Akoestisch absorberende bodemgebieden, zoals grasland of groenstroken en 
baanlichamen zijn als 100%  geluidsabsorberend ingevoerd.  
 

                                                      
3 Gedownload op 26 augustus 2013 (na herstel brongegevens geluidregister spoor in juli 2013). 
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4 Resultaten 

De geluidsberekeningen zijn uitgevoerd voor de  volgende vier doeleinden: 
1. Het reconstructieonderzoek van de Middenweg/Parallelweg; 
2. De bepaling van toekomstige geluidbelasting vanwege het wegverkeer op de te 

realiseren nieuwbouw; 
3. De bepaling van toekomstige geluidbelasting vanwege het railverkeer op de te 

realiseren nieuwbouw; 
4. De akoestische gevolgen van het verleggen van de Boerhaavestraat (30 

km/uur). 
 

In Bijlage III zijn grafische overzichten gepresenteerd van de gemodelleerde situaties 
met de ligging van de waarneempunten in 2014 en de toekomstige situatie 2026. De 
eerste twee situaties zijn de overzichtstekeningen van: 

1. Huidige situatie; 
2. Toekomstige situatie. 

 
Daarna is er ingezoomd op de zuidelijke en noordelijke helft van de huidige situatie 
waarbij de waarneempuntnummers ook weergegeven zijn. Tot slot is er een overzicht 
gegeven van de toekomstige variant, waarbij de waarneempuntnummers op de 
nieuwbouw in de toekomst te zien zijn. 

4.1 Resultaten wegverkeer, Reconstructieonderzoek Middenweg/Parallelweg 

In de toekomstige situatie zullen overeenkomend met de huidige situatie de rijbanen 
ten oosten en westen van het busstation zijn geprojecteerd. In de Beatrixstraat is een 
knip aangebracht voor het doorgaande gemotoriseerd verkeer. Navraag bij de gemeente 
Den Helder heeft uitgewezen dat er in het verleden geen hogere waarde zijn verleend 
vanwege de Middenweg/Parallelweg. 
 
In Bijlage IIa  zijn voor alle waarneempunten de geluidsbelastingen met betrekking tot 
het wegverkeer gepresenteerd inclusief 5 dB correctie conform artikel 110g van de 
Wgh. Het verschil in geluidbelasting is alleen weergegeven als er sprake is van een 
toename ten opzichte van de referentiewaarde. Omdat er geen eerdere verleende hogere 
waarden zijn, is de referentiewaarde gelijk aan de huidige geluidbelasting met een 
minimum van 48 dB (de voorkeursgrenswaarde). Geluidsbelastingen in de toekomstige 
situatie lager dan 10 dB onder de voorkeursgrenswaarde zijn weggelaten om het geheel 
overzichtelijk te houden. 
 
De resultaten in Bijlage II laten een maximale toename ten opzichte van de 
referentiewaarde zien van 1.3 dB (wnp 145 op de Middenweg). Er is geen sprake van 
een “reconstructie van een weg” zoals bedoeld in de Wgh. Er bestaat hierdoor geen 
noodzaak tot een maatregelenafweging om de geluidsbelasting te reduceren.  
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4.2 Resultaten op nieuwbouw 

4.2.1. Resultaten wegverkeer op nieuwbouw 
Op de hoek van de Beatrixtraat wordt ruimte geboden voor de realisatie/uitbreiding van 
bebouwing mogelijk in de vorm van een hotel of vergelijkbare stedelijke functie (GD-
U). Ten zuiden van deze locatie bevindt zich Hotel Wienerhof (GD-2). Beide locaties 
zijn weergegeven in de navolgende figuur.  
 

 
Figuur 4.1 Ligging van bestemmingen GD-U en GD-2 
 
Het nieuwe bestemmingsplan maakt woningen mogelijk op beide locaties. Het 
vigerende bestemmingsplan staat al woningen toe op GD-2 De voorkeursgrenswaarde 
bij nieuwbouw bedraagt 48 dB. De maximaal te ontheffen grenswaarde bedraagt 63 dB 
voor woningen in stedelijk gebied.  
 
De toekomstige geluidbelastingen op de gevels van de woningen zijn in Bijlage IIa 
gepresenteerd voor GD-U (wnp 303 en 304) en GD-2 (wnp 103, 154 en 165). De 
maximale geluidbelastingen bedragen respectievelijk 61 dB in GD-U en 59-60 dB in 
GD-2. Dit is ruim boven de voorkeursgrenswaarde maar de geluidbelastingen voldoen 
hiermee nog aan de maximale ontheffingswaarde van 63 dB.  
 
Maatregelen om de geluidbelasting op de woningen ten gevolge van het wegverkeer 
terug te dringen tot onder de voorkeurswaarde worden onvoldoende doeltreffend 
geacht dan wel stuiten op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, 
verkeerskundige, landschappelijke en/of financiële aard. Voor de ‘nieuwe’ woningen 
moet ontheffing worden aangevraagd.  
 
Indien ontheffing wordt verleend worden aanvullende eisen gesteld voor wat betreft de 
geluidbelasting in de geluidsgevoelige ruimten van de woningen. Er geldt voor 
woningen een maximale binnenwaarde van 33 dB. Tevens stelt het Bouwbesluit eisen 
aan de minimale geluidwering van de externe scheidingsconstructies (gevels, dak ed), 
waardoor het geluidniveau in de woning gewaarborgd wordt.  
 
Ten aanzien van de bestemming GD-U geldt dat het vaststellen van hogere waarden 
kan worden uitgesteld tot het moment dat het uitwerkingsplan wordt vastgesteld.  Wel 
moet in de plantoelichting aannemelijk worden gemaakt dat de uitwerking van het plan 
met woningbouw uitvoerbaar is. 
 
Volgens de Wet geluidhinder zijn een kantoor en een hotel niet-geluidsgevoelige 
objecten waarvoor toetsing aan de Wet niet van toepassing is. Bij nieuwbouw van 
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kantoren of hotels is toetsing van de binnenwaarde in het kader van het Bouwbesluit 
2012 niet meer noodzakelijk. Geadviseerd wordt echter om conform de richtlijnen van 
de Rijksgebouwendienst een maximale binnenwaarde van 40 dB(A) aan te houden. 
 
De karakteristieke geluidwering van de gevel moet volgens het Bouwbesluit 2012 
minimaal 20 dB bedragen. Bij een geluidbelasting boven de 60 dB (exclusief aftrek 
artikel 110g Wgh) wordt derhalve nader akoestisch onderzoek naar gevelisolatie 
geadviseerd. 
 
De maximale geluidbelasting op de gevel van het nieuw te bouwen stadskantoor 
bedraagt op waarneempunt 305 maximaal 68 dB4 exclusief aftrek van artikel 110g (63 
dB inclusief aftrek). Dit betekent dat de minimale geluidwering van de gevel 28 dB 
moet zijn (68-40=28). Geadviseerd wordt hier rekening mee te houden bij het ontwerp 
van de nieuwbouw. 
 
De geluidbelastingen op de gevels van de te realiseren nieuwbouw zijn aan het einde 
van Bijlage IIa gepresenteerd vanaf waarneempunt 300 voor beide varianten inclusief 
de 5 dB aftrek conform art. 110g.  

4.2.2. Resultaten railverkeer op nieuwbouw 
Ondanks het feit dat de geprojecteerde nieuwbouw deels als niet geluidgevoelig 
aangemerkt wordt, is de geluidbelasting vanwege het spoor op alle nieuwbouw in kaart 
gebracht.  In tabel 4.2 zijn de waarneempunten gepresenteerd met een geluidbelasting 
vanaf 45 dB.  
 
Tabel 4.2 Resultaten railverkeerslawaai vanaf 45 dB 

WNP adres 

waarneem-   
hoogte  

[m] 
Toekomst  

[dB] 
103 Gravenstraat 1 2 46 
103 Gravenstraat 1 5 47 
103 Gravenstraat 1 8 48 
154 Parallelweg 7 2 45 
154 Parallelweg 7 5 46 
154 Parallelweg 7 8 48 
165 Parallelweg 9 2 45 
165 Parallelweg 9 5 47 
165 Parallelweg 9 8 48 
311 Achterzijde (Stadskantoor Nieuwbouw) 8 46 
311 Achterzijde (Stadskantoor Nieuwbouw) 8 46 
311 Achterzijde (Stadskantoor Nieuwbouw) 11 46 
311 Achterzijde (Stadskantoor Nieuwbouw) 11 46 
311 Achterzijde (Stadskantoor Nieuwbouw) 18 46 
311 Achterzijde (Stadskantoor Nieuwbouw) 18 46 

                                                      
4 Dit betreft de Lden. Bij kantoren wordt doorgaans de dagwaarde beoordeeld omdat er ’s nacht niet verbleven wordt. 
De Lden en de dagwaarde zijn in dit geval nagenoeg gelijk. Het verschil bedraagt minder dan 0.1 dB. 
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WNP adres 

waarneem-   
hoogte  

[m] 
Toekomst  

[dB] 
314 Achterzijde (Stadskantoor Nieuwbouw) 2 52 
314 Achterzijde (Stadskantoor Nieuwbouw) 5 54 
314 Achterzijde (Stadskantoor Nieuwbouw) 8 55 
314 Achterzijde (Stadskantoor Nieuwbouw) 11 55 
314 Achterzijde (Stadskantoor Nieuwbouw) 18 55 
315 Achterzijde (Stadskantoor Nieuwbouw) 2 51 
315 Achterzijde (Stadskantoor Nieuwbouw) 5 53 
315 Achterzijde (Stadskantoor Nieuwbouw) 8 54 
315 Achterzijde (Stadskantoor Nieuwbouw) 11 54 
315 Achterzijde (Stadskantoor Nieuwbouw) 18 54 
316 Achterzijde (Stadskantoor Nieuwbouw) 5 45 
316 Achterzijde (Stadskantoor Nieuwbouw) 8 46 
316 Achterzijde (Stadskantoor Nieuwbouw) 11 47 
316 Achterzijde (Stadskantoor Nieuwbouw) 18 49 
317 Achterzijde (Stadskantoor Nieuwbouw) 8 46 
317 Achterzijde (Stadskantoor Nieuwbouw) 11 46 
317 Achterzijde (Stadskantoor Nieuwbouw) 18 48 

    
   

> 55 dB 
 
De locatie van de waarneempunten ten opzichte van het spoor is weergegeven in figuur 
4.2. De rode lijnen geven de ligging van de spoorassen weer. Het blijkt dat de 
geluidbelastingen op basis van volledig benut geluidproductieplafond op alle nieuw te 
realiseren gevels voldoen aan de voorkeursgrenswaarde van 55 dB voor 
railverkeerslawaai. Er zijn geen verdere acties vereist. 
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Figuur 4.2 Ligging waarneempunten ten opzichte van spoor 

4.2.3. Cumulatie  
Uit de voorgaande paragrafen blijkt dat op de woningen in GD-U en GD-2 de 
voorkeursgrenswaarde vanwege het wegverkeer wordt overschreden. In de Wet 
geluidhinder is geregeld dat een hogere waarde alleen kan worden toegestaan als de 
gecumuleerde geluidsbelasting niet leidt tot een onaanvaardbare geluidsbelasting. 
 
De gevels met een geluidbelasting boven de voorkeursgrenswaarde bevinden zich aan 
de straatkant. Omdat de geluidbelastingen vanwege het railverkeer voldoen aan de 
voorkeursgrenswaarde en de betreffende geluidgevoelig objecten niet binnen een 
geluidzone van een industrieterrein liggen zal de gecumuleerde geluidbelasting gelijk 
zijn aan de geluidbelasting vanwege het wegverkeer. 

4.3 Resultaten van de “gevolgen elders” 

Het akoestisch onderzoek dient ook betrekking te hebben op andere wegdelen als 
redelijkerwijs verwacht mag worden dat daar de geluidsbelasting met 2 dB of meer 
toeneemt als gevolg van de reconstructie (Wgh art. 99 lid 2).   
 
Het verkeer op de Middenweg/Parallelweg neemt in de toekomstige situatie in 
vergelijking met de huidige intensiteit met 12% toe. Dit komt in gelijkblijvende 
omstandigheden ongeveer overeen met 0.5 dB. Deze toename wordt met name 
veroorzaakt door autonome groei. Op de wegdelen buiten de fysieke aanpassing kan 
daarom worden verondersteld dat deze geen toename van 2 dB als gevolg van de 
reconstructie ondervinden. Er zijn derhalve ook geen andere wegdelen in het 
akoestisch onderzoek meegenomen.  
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4.4 Verlegging Boerhaavestraat 

Vanaf de Jan Blankenstraat wordt het noordelijke deel van de Boerhaavestraat in de 
toekomst verlegd naar het westen. De weg zal dan aansluiten op de rotonde bij de 
watertoren (figuur 4.3). De maximumsnelheid bedraagt 30 km/uur waardoor de aanleg 
niet getoetst hoeft te worden aan de Wgh. Vanwege een goede ruimtelijke ordening is 
de geluidbelasting echter wel indicatief bepaald.  
 
Er wordt veronderstelt dat de toekomstige verkeersintensiteit op de Boerhaavestraat 
niet zal wijzigen door de verlegging in vergelijking met de huidige situatie. De 
toekomstige etmaalintensiteit wordt geschat op 3000 motorvoertuigen per dag met een 
eenzelfde verdeling zoals op de Middenweg/Parallelweg. In de huidige situatie is de 
Boerhaavestraat uitgevoerd in klinkers in keperverband. Er wordt aangenomen dat op 
het verlegde gedeelte in de toekomst hetzelfde wegdektype toegepast zal worden. 
 
De geluidbelasting op de gevels van de omliggende woningen zijn gepresenteerd in 
Bijlage IIb. Hierbij zijn de geluidbelastingen weergegeven exclusief de aftrek van art. 
110g. Om het geheel overzichtelijk te houden zijn alleen de geluidbelastingen vanaf 46 
dB weergegeven. 
  
Zonder de aftrek bedragen de geluidbelastingen op een geluidgevoelig object in de 
Boerhaavestraat maximaal 60 dB (wnp 35 en 36). Indien wel gebruik gemaakt zou 
worden van de 5 dB aftrek conform art 110g die geldt bij wegen met een maximum 
snelheid van 50 km/uur bedraagt de geluidbelasting alsnog 55 dB. Dit is 7 dB boven de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB.   
 
Het verdient daardoor de aanbeveling om bij het volgende onderhoud van de 
Boerhaavestraat een geluidsarm wegdektype toe te passen. Een ander alternatief is een 
mogelijke verkeerskundige maatregel. Een knip of een verplichte rijrichting zal het 
aantal motorvoertuigen en dus de geluidbelasting omlaag kunnen brengen.  
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Figuur 4.3: De toekomstige ligging van de Boerhaavestraat 
 
 

Boerhaavestraat 
Toekomst 
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5 Conclusie 

Het onderzoek naar de toekomstige geluidsbelasting ten gevolge van de reconstructie 
van de Middenweg/Parallelweg in het Stationsgebied van Den Helder heeft de 
akoestische situatie in beeld gebracht. Samenvattend volgen daaruit de volgende 
conclusies: 
 

• In de toekomstige situatie, met de rijbanen van de Parallelweg conform de 
huidige situatie aan weerszijde van het busstation, bedraagt de toename 
maximaal 1.3 dB ten opzichte van de referentiesituatie. Er is hierdoor geen 
sprake van een ‘reconstructie van een weg’ zoals bedoeld in de Wgh. Er is 
geen noodzaak voor een maatregelenafweging om de geluidbelasting te 
reduceren.  

• Het nieuwe bestemmingsplan maakt voor het eerst nieuwe woningen mogelijk 
op de bestemming GD-U. Binnen de bestemming GD-2 waren woningen al 
toegestaan. De toekomstige geluidbelastingen vanwege het wegverkeer op de 
woningen overschrijden de voorkeursgrenswaarde maar voldoen aan de 
maximale ontheffingswaarde. Voor de nieuwe woningen moet een hogere 
waarde worden aangevraagd. Omdat de bestemming GD-U nog moet worden 
uitgewerkt, kan het vaststellen van hogere waarden worden uitgesteld tot het 
moment dat het uitwerkingsplan wordt vastgesteld. 

• De geprojecteerde niet geluidgevoelig nieuwbouw (stadkantoor en hotel) hoeft 
niet getoetst te worden aan de Wgh. Geadviseerd wordt echter om conform de 
richtlijnen van de Rijksgebouwendienst een maximale binnenwaarde van 40 
dB(A) aan te houden. Dit betekent dat de geluidwering van de gevel minimaal 
28 dB moet bedragen vanwege het wegverkeer. 

• De toekomstige geluidbelastingen op de gevels van de te realiseren nieuwbouw 
ten gevolge van het railverkeer op basis van de gegevens uit het geluidregister 
voldoen overal aan de voorkeursgrenswaarde van 55 dB. 

• De reconstructie van de Middenweg\Parallelweg heeft niet tot gevolg dat op 
andere wegdelen de geluidbelasting toeneemt met 2 dB of meer. Er zijn dan 
ook geen overige wegdelen die nader onderzocht moeten worden. 

• Het noordelijke deel van de Boerhaavestraat wordt in de toekomst verlegd naar 
het westen. De maximum snelheid bedraagt 30 km/uur en hoeft daardoor niet 
getoetst te worden aan de Wgh. De toekomstige geluidbelastingen zijn relatief 
hoog. Geadviseerd wordt in de toekomst bij onderhoud gebruik te maken van 
geluidsarm asfalt of verkeerskundige oplossingen om de geluidbelasting terug 
te dringen.  
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Bijlage I Verkeersgegevens 

 

  

Verkeersgegevens "Ontwikkeling Stadhuis stationsgebied"
versie 11 augustus 2011 (bron: bsp Stadshart Centrum 2010)

2 2a 3 3a
Straatnaam Middenweg Middenweg 

(gesplitst)
Parallelweg Parallelweg 

(gesplitst)
Wegvak  van vijssprong vijssprong middenweg middenweg

tot parallelweg parallelweg sluitdijkstraat sluitdijkstraat
Wegverharding: Fijn dab 0/11 Fijn dab 0/11 Fijn dab 0/11 Fijn dab 0/11

Snelheid [km/h] 50 50 50 50
Soort weg Gem. hoofdweg Gem. hoofdweg Gem. hoofdweg Gem. hoofdweg

Etmaal intensiteit 2010 11783 5892 11783 5892
2014 12020 6010 12020 6010

Etmaal intensiteit 2020 13016 6508 13016 6508
2026 13411 6706 13411 6706

Gemiddelde daguur % 7.0% 7.0% 7.0% 7.0%
Daguur intensiteit (2026) 939 469 939 469

% lichte voertuigen 95.3% 95.3% 95.3% 95.3%
895 447 895 447

% middelzware voertuigen 2.8% 2.8% 2.8% 2.8%
26 13 26 13

% zware voertuigen 1.9% 1.9% 1.9% 1.9%
18 9 18 9

Gemiddelde avonduur % 2.6% 2.6% 2.6% 2.6%
Avonduur intensiteit (2026) 349 174 349 174

% lichte voertuigen 95.8% 95.8% 95.8% 95.8%
334 167 334 167

% middelzware voertuigen 2.3% 2.3% 2.3% 2.3%
8 4 8 4

% zware voertuigen 1.9% 1.9% 1.9% 1.9%
7 3 7 3

Gemiddelde nachtuur % 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
Nachtuur intensiteit (2026) 94 47 94 47

% lichte voertuigen 96.1% 96.1% 96.1% 96.1%
90 45 90 45

% middelzware voertuigen 2.0% 2.0% 2.0% 2.0%
2 1 2 1

% zware voertuigen 1.9% 1.9% 1.9% 1.9%
2 1 2 1

jaarlijkse groei: 0.5%

Uitgangspunten:
* Beatrixstraat voor doorgaand verkeer afgesloten (reeds in verkeersmodel)
* Effect aansluiting P-terrein tpv KPN gebouw op Vijfsprong of via Middenweg wordt nihil beschouwd
* geen verkeersregelinstallaties



 

 

Bijlage II Resultatentabel 

IIa: Stationsgebied Den Helder 
IIb: Boerhaavestraat (30km/uur) 



Bijlage IIa
Resultaten Reconstructieonderzoek Stationsgebied, Den Helder
Middenweg en Parallelweg beoordeeld als één doorlopende weg
Alle geluidbelastingen inclusief 5 dB aftrek ex art. 110g

WNP adres
 hoogte  

[m]
Huidig 2014 

[dB]

Eerder 
verleende 

HW         
[dB]

Referentie 
[dB]

Toekomst   
2026        
[dB]

Toename 
Toek-REF 

[dB]
Recon- 
structie

1 Basstraat 1 1.5 52 - 52 52 0.1 -
1 Basstraat 1 4.5 53 - 53 53 0.1 -
2 Basstraat 10 1.5 57 - 57 57 0.1 -
4 Basstraat 12 1.5 59 - 59 59 - -
5 Basstraat 14 1.5 56 - 56 56 0.1 -
6 Basstraat 15 1.5 57 - 57 58 0.3 -
6 Basstraat 15 4.5 58 - 58 58 0.3 -
7 Basstraat 16 1.5 51 - 51 51 0.2 -
8 Basstraat 17 1.5 57 - 57 58 0.4 -
8 Basstraat 17 4.5 58 - 58 58 0.4 -
9 Basstraat 18 1.5 44 - 48 44 - -

11 Basstraat 2 1.5 58 - 58 58 - -
11 Basstraat 2 4.5 59 - 59 59 0.0 -
13 Basstraat 25 1.5 57 - 57 58 0.4 -
13 Basstraat 25 4.5 58 - 58 58 0.4 -
14 Basstraat 27 1.5 57 - 57 58 0.5 -
14 Basstraat 27 4.5 58 - 58 58 0.5 -
15 Basstraat 29 1.5 50 - 50 51 0.6 -
15 Basstraat 29 4.5 51 - 51 52 0.6 -
16 Basstraat 3 1.5 54 - 54 54 0.0 -
16 Basstraat 3 4.5 55 - 55 55 0.1 -
17 Basstraat 4 1.5 58 - 58 58 0.0 -
17 Basstraat 4 4.5 59 - 59 59 0.1 -
18 Basstraat 5 1.5 58 - 58 58 0.1 -
18 Basstraat 5 4.5 59 - 59 59 0.1 -
19 Basstraat 6 1.5 57 - 57 57 0.1 -
19 Basstraat 6 4.5 58 - 58 58 0.1 -
20 Basstraat 7 1.5 58 - 58 58 0.2 -
20 Basstraat 7 4.5 58 - 58 59 0.2 -
22 Beatrixstraat 1 7.5 52 - 52 48 - -
23 Beatrixstraat 1 7.5 53 - 53 50 - -
24 Beatrixstraat 10 4.5 50 - 50 nvt nvt -
24 Beatrixstraat 10 7.5 51 - 51 nvt nvt -
25 Beatrixstraat 12 4.5 46 - 48 42 - -
25 Beatrixstraat 12 7.5 50 - 50 43 - -
26 Beatrixstraat 14 4.5 49 - 49 42 - -
26 Beatrixstraat 14 7.5 50 - 50 43 - -
27 Beatrixstraat 16 4.5 49 - 49 41 - -
27 Beatrixstraat 16 7.5 50 - 50 42 - -
28 Beatrixstraat 18 4.5 48 - 48 42 - -
28 Beatrixstraat 18 7.5 49 - 49 43 - -
29 Beatrixstraat 4 4.5 57 - 57 nvt nvt -
29 Beatrixstraat 4 7.5 58 - 58 nvt nvt -
30 Beatrixstraat 6 4.5 50 - 50 nvt nvt -
30 Beatrixstraat 6 7.5 51 - 51 nvt nvt -
31 Beatrixstraat 8 4.5 50 - 50 nvt nvt -
31 Beatrixstraat 8 7.5 51 - 51 nvt nvt -
32 Boerhaavestraat 16 1.5 42 - 48 46 - -
32 Boerhaavestraat 16 4.5 45 - 48 47 - -
33 Boerhaavestraat 17 1.5 43 - 48 46 - -
33 Boerhaavestraat 17 4.5 45 - 48 46 - -
34 Boerhaavestraat 18 1.5 44 - 48 46 - -
34 Boerhaavestraat 18 4.5 45 - 48 47 - -
35 Boerhaavestraat 19 1.5 44 - 48 46 - -
35 Boerhaavestraat 19 4.5 45 - 48 46 - -
36 Boerhaavestraat 20 1.5 44 - 48 46 - -
36 Boerhaavestraat 20 4.5 45 - 48 46 - -
37 Boerhaavestraat 21 1.5 44 - 48 46 - -
37 Boerhaavestraat 21 4.5 45 - 48 46 - -
38 Boerhaavestraat 22 1.5 44 - 48 45 - -
38 Boerhaavestraat 22 4.5 45 - 48 46 - -
39 Boerhaavestraat 23 1.5 45 - 48 45 - -
39 Boerhaavestraat 23 4.5 45 - 48 46 - -
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Bijlage IIa
Resultaten Reconstructieonderzoek Stationsgebied, Den Helder
Middenweg en Parallelweg beoordeeld als één doorlopende weg
Alle geluidbelastingen inclusief 5 dB aftrek ex art. 110g

WNP adres
 hoogte  

[m]
Huidig 2014 

[dB]

Eerder 
verleende 

HW         
[dB]

Referentie 
[dB]

Toekomst   
2026        
[dB]

Toename 
Toek-REF 

[dB]
Recon- 
structie

40 Boerhaavestraat 24 1.5 45 - 48 45 - -
40 Boerhaavestraat 24 4.5 46 - 48 46 - -
41 Boerhaavestraat 25 1.5 45 - 48 45 - -
41 Boerhaavestraat 25 4.5 46 - 48 46 - -
42 Boerhaavestraat 26 1.5 44 - 48 45 - -
42 Boerhaavestraat 26 4.5 45 - 48 46 - -
43 Boerhaavestraat 27 1.5 45 - 48 45 - -
43 Boerhaavestraat 27 4.5 46 - 48 46 - -
44 Boerhaavestraat 28 1.5 45 - 48 45 - -
44 Boerhaavestraat 28 4.5 46 - 48 46 - -
45 Boerhaavestraat 29 1.5 45 - 48 45 - -
45 Boerhaavestraat 29 4.5 46 - 48 47 - -
46 Boerhaavestraat 30 1.5 45 - 48 45 - -
46 Boerhaavestraat 30 4.5 46 - 48 47 - -
47 Boerhaavestraat 32 1.5 44 - 48 45 - -
47 Boerhaavestraat 32 4.5 46 - 48 47 - -
48 Boerhaavestraat 33 1.5 45 - 48 45 - -
48 Boerhaavestraat 33 4.5 46 - 48 47 - -
49 Boerhaavestraat 34 1.5 45 - 48 45 - -
49 Boerhaavestraat 34 4.5 47 - 48 47 - -
50 Boerhaavestraat 35 1.5 45 - 48 46 - -
50 Boerhaavestraat 35 4.5 47 - 48 47 - -
51 Boerhaavestraat 36 1.5 45 - 48 46 - -
51 Boerhaavestraat 36 4.5 47 - 48 47 - -
52 Boerhaavestraat 37 1.5 46 - 48 46 - -
52 Boerhaavestraat 37 4.5 47 - 48 48 - -
53 Boerhaavestraat 38 1.5 46 - 48 46 - -
53 Boerhaavestraat 38 4.5 47 - 48 48 - -
54 Boerhaavestraat 39 1.5 46 - 48 46 - -
54 Boerhaavestraat 39 4.5 47 - 48 48 - -
55 Boerhaavestraat 40 1.5 46 - 48 47 - -
55 Boerhaavestraat 40 4.5 48 - 48 48 - -
56 Boerhaavestraat 41 1.5 46 - 48 47 - -
56 Boerhaavestraat 41 4.5 48 - 48 48 0.0 -
57 Boerhaavestraat 42 1.5 46 - 48 47 - -
57 Boerhaavestraat 42 4.5 48 - 48 48 0.3 -
58 Boerhaavestraat 43 1.5 46 - 48 47 - -
58 Boerhaavestraat 43 4.5 48 - 48 48 0.2 -
59 Boerhaavestraat 44 1.5 46 - 48 47 - -
59 Boerhaavestraat 44 4.5 48 - 48 48 0.2 -
60 Boerhaavestraat 45 1.5 46 - 48 47 - -
60 Boerhaavestraat 45 4.5 48 - 48 48 0.3 -
61 Boerhaavestraat 46 1.5 46 - 48 47 - -
61 Boerhaavestraat 46 4.5 48 - 48 48 0.2 -
62 Boerhaavestraat 47 1.5 46 - 48 47 - -
62 Boerhaavestraat 47 4.5 48 - 48 48 0.2 -
63 Boerhaavestraat 50 1.5 46 - 48 47 - -
63 Boerhaavestraat 50 4.5 47 - 48 48 - -
64 Boerhaavestraat 51 1.5 46 - 48 47 - -
64 Boerhaavestraat 51 4.5 48 - 48 48 0.1 -
65 Boerhaavestraat 52 1.5 46 - 48 47 - -
65 Boerhaavestraat 52 4.5 47 - 48 48 0.0 -
66 Boerhaavestraat 53 1.5 46 - 48 46 - -
66 Boerhaavestraat 53 4.5 47 - 48 48 - -
67 Boerhaavestraat 54 1.5 46 - 48 46 - -
67 Boerhaavestraat 54 4.5 47 - 48 48 - -
68 Boerhaavestraat 55 1.5 46 - 48 46 - -
68 Boerhaavestraat 55 4.5 47 - 48 48 - -
69 Boerhaavestraat 56 1.5 45 - 48 46 - -
69 Boerhaavestraat 56 4.5 47 - 48 47 - -
70 Boerhaavestraat 57 1.5 45 - 48 46 - -
70 Boerhaavestraat 57 4.5 47 - 48 47 - -
71 Boerhaavestraat 58 1.5 45 - 48 46 - -
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Bijlage IIa
Resultaten Reconstructieonderzoek Stationsgebied, Den Helder
Middenweg en Parallelweg beoordeeld als één doorlopende weg
Alle geluidbelastingen inclusief 5 dB aftrek ex art. 110g

WNP adres
 hoogte  

[m]
Huidig 2014 

[dB]

Eerder 
verleende 

HW         
[dB]

Referentie 
[dB]

Toekomst   
2026        
[dB]

Toename 
Toek-REF 

[dB]
Recon- 
structie

71 Boerhaavestraat 58 4.5 47 - 48 47 - -
72 Boerhaavestraat 59 1.5 45 - 48 46 - -
72 Boerhaavestraat 59 4.5 47 - 48 47 - -
73 Boerhaavestraat 60 1.5 46 - 48 46 - -
73 Boerhaavestraat 60 4.5 47 - 48 47 - -
74 Boerhaavestraat 61 1.5 45 - 48 45 - -
74 Boerhaavestraat 61 4.5 46 - 48 47 - -
75 Boerhaavestraat 62 1.5 45 - 48 45 - -
75 Boerhaavestraat 62 4.5 46 - 48 47 - -
76 Boerhaavestraat 63 1.5 45 - 48 46 - -
76 Boerhaavestraat 63 4.5 46 - 48 47 - -
77 Boerhaavestraat 64 1.5 45 - 48 45 - -
77 Boerhaavestraat 64 4.5 46 - 48 46 - -
78 Boerhaavestraat 65 1.5 45 - 48 45 - -
78 Boerhaavestraat 65 4.5 46 - 48 46 - -
79 Boerhaavestraat 66 1.5 44 - 48 45 - -
79 Boerhaavestraat 66 4.5 45 - 48 46 - -
80 Brakkeveldweg 10 1.5 42 - 48 43 - -
80 Brakkeveldweg 10 4.5 43 - 48 44 - -
81 Brakkeveldweg 12 1.5 42 - 48 43 - -
81 Brakkeveldweg 12 4.5 43 - 48 44 - -
82 Brakkeveldweg 14 1.5 42 - 48 42 - -
82 Brakkeveldweg 14 4.5 43 - 48 43 - -
83 Brakkeveldweg 16 1.5 42 - 48 42 - -
83 Brakkeveldweg 16 4.5 43 - 48 43 - -
84 Brakkeveldweg 18 1.5 42 - 48 42 - -
84 Brakkeveldweg 18 4.5 43 - 48 43 - -
85 Brakkeveldweg 2 1.5 43 - 48 44 - -
85 Brakkeveldweg 2 4.5 44 - 48 45 - -
86 Brakkeveldweg 20 1.5 41 - 48 42 - -
86 Brakkeveldweg 20 4.5 42 - 48 43 - -
87 Brakkeveldweg 22 1.5 41 - 48 41 - -
87 Brakkeveldweg 22 4.5 42 - 48 42 - -
88 Brakkeveldweg 24 1.5 41 - 48 41 - -
88 Brakkeveldweg 24 4.5 42 - 48 42 - -
89 Brakkeveldweg 26 1.5 41 - 48 42 - -
89 Brakkeveldweg 26 4.5 42 - 48 43 - -
90 Brakkeveldweg 28 1.5 41 - 48 41 - -
90 Brakkeveldweg 28 4.5 42 - 48 42 - -
91 Brakkeveldweg 30 1.5 40 - 48 41 - -
91 Brakkeveldweg 30 4.5 41 - 48 42 - -
92 Brakkeveldweg 32 1.5 40 - 48 41 - -
92 Brakkeveldweg 32 4.5 41 - 48 42 - -
93 Brakkeveldweg 34 1.5 39 - 48 40 - -
93 Brakkeveldweg 34 4.5 40 - 48 41 - -
94 Brakkeveldweg 36 1.5 39 - 48 40 - -
94 Brakkeveldweg 36 4.5 40 - 48 41 - -
95 Brakkeveldweg 38 1.5 39 - 48 40 - -
95 Brakkeveldweg 38 4.5 40 - 48 41 - -
96 Brakkeveldweg 4 1.5 43 - 48 44 - -
96 Brakkeveldweg 4 4.5 44 - 48 45 - -
97 Brakkeveldweg 40 1.5 39 - 48 40 - -
97 Brakkeveldweg 40 4.5 40 - 48 41 - -
98 Brakkeveldweg 42 1.5 40 - 48 41 - -
98 Brakkeveldweg 42 4.5 41 - 48 41 - -
99 Brakkeveldweg 44 1.5 40 - 48 41 - -
99 Brakkeveldweg 44 4.5 41 - 48 42 - -

100 Brakkeveldweg 46 1.5 40 - 48 41 - -
100 Brakkeveldweg 46 4.5 41 - 48 42 - -
101 Brakkeveldweg 6 1.5 43 - 48 43 - -
101 Brakkeveldweg 6 4.5 44 - 48 44 - -
102 Brakkeveldweg 8 1.5 42 - 48 43 - -
102 Brakkeveldweg 8 4.5 43 - 48 44 - -
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Bijlage IIa
Resultaten Reconstructieonderzoek Stationsgebied, Den Helder
Middenweg en Parallelweg beoordeeld als één doorlopende weg
Alle geluidbelastingen inclusief 5 dB aftrek ex art. 110g

WNP adres
 hoogte  

[m]
Huidig 2014 

[dB]

Eerder 
verleende 

HW         
[dB]

Referentie 
[dB]

Toekomst   
2026        
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Toename 
Toek-REF 

[dB]
Recon- 
structie

103 Gravenstraat 1 1.5 59 - 59 59 0.3 -
103 Gravenstraat 1 4.5 59 - 59 60 0.4 -
103 Gravenstraat 1 7.5 59 - 59 60 0.5 -
110 Hector Treubstraat 31 ag 4.5 36 - 48 38 - -
124 Jan Blankenstraat 11 4.5 37 - 48 38 - -
125 Jan Blankenstraat 13 4.5 37 - 48 38 - -
130 Jan Blankenstraat 19 4.5 38 - 48 38 - -
132 Jan Blankenstraat 21 1.5 38 - 48 38 - -
132 Jan Blankenstraat 21 4.5 40 - 48 40 - -
134 Jan Blankenstraat 23 1.5 39 - 48 39 - -
134 Jan Blankenstraat 23 4.5 40 - 48 40 - -
138 Javastraat  121-171 W 1.5 56 - 56 57 0.4 -
138 Javastraat  121-171 W 4.5 57 - 57 57 0.4 -
138 Javastraat  121-171 W 7.5 57 - 57 57 0.4 -
138 Javastraat  121-171 W 10.5 57 - 57 57 0.3 -
139 Javastraat 121-171 O 1.5 56 - 56 56 0.3 -
139 Javastraat 121-171 O 4.5 57 - 57 57 0.3 -
139 Javastraat 121-171 O 7.5 57 - 57 57 0.3 -
139 Javastraat 121-171 O 10.5 57 - 57 57 0.2 -
140 Javastraat 89 tm 119 2.0 53 - 53 54 0.4 -
140 Javastraat 89 tm 119 5.0 54 - 54 55 0.4 -
140 Javastraat 89 tm 119 8.0 55 - 55 55 0.4 -
140 Javastraat 89 tm 119 11.0 55 - 55 55 0.4 -
140 Javastraat 89 tm 119 14.0 55 - 55 55 0.4 -
140 Javastraat 89 tm 119 17.0 55 - 55 55 0.3 -
141 Julianaplein  45 tm 91 W 4.5 58 - 58 56 - -
141 Julianaplein  45 tm 91 W 7.5 58 - 58 57 - -
141 Julianaplein  45 tm 91 W 10.5 58 - 58 57 - -
141 Julianaplein  45 tm 91 W 13.5 58 - 58 57 - -
142 Julianaplein 45 tm 91 M 4.5 56 - 56 54 - -
142 Julianaplein 45 tm 91 M 7.5 56 - 56 54 - -
142 Julianaplein 45 tm 91 M 10.5 56 - 56 54 - -
142 Julianaplein 45 tm 91 M 13.5 56 - 56 54 - -
143 Julianaplein 45 tm 91 O 4.5 55 - 55 53 - -
143 Julianaplein 45 tm 91 O 7.5 55 - 55 53 - -
143 Julianaplein 45 tm 91 O 10.5 55 - 55 53 - -
143 Julianaplein 45 tm 91 O 13.5 55 - 55 53 - -
144 Julianaplein oost 122 tm 167 4.5 58 - 58 58 0.7 -
144 Julianaplein oost 122 tm 167 7.5 58 - 58 58 0.6 -
144 Julianaplein oost 122 tm 167 10.5 58 - 58 58 0.5 -
144 Julianaplein oost 122 tm 167 13.5 58 - 58 58 0.5 -
145 Middenweg west 122 tm 167 4.5 57 - 57 58 1.3 -
145 Middenweg west 122 tm 167 7.5 57 - 57 58 1.1 -
145 Middenweg west 122 tm 167 10.5 57 - 57 58 0.9 -
145 Middenweg west 122 tm 167 13.5 57 - 57 58 0.7 -
146 Parallelweg (restaurant) 5 1.5 59 - 59 nvt nvt -
147 Parallelweg 101 1.5 51 - 51 51 0.5 -
147 Parallelweg 101 4.5 53 - 53 53 0.5 -
148 Parallelweg 103 1.5 50 - 50 51 0.5 -
148 Parallelweg 103 4.5 52 - 52 53 0.5 -
149 Parallelweg 105 1.5 50 - 50 50 0.5 -
149 Parallelweg 105 4.5 52 - 52 52 0.5 -
150 Parallelweg 107 1.5 49 - 49 50 0.5 -
150 Parallelweg 107 4.5 51 - 51 52 0.5 -
151 Parallelweg 109 1.5 49 - 49 50 0.5 -
151 Parallelweg 109 4.5 51 - 51 51 0.5 -
152 Parallelweg 67 1.5 59 - 59 60 0.3 -
152 Parallelweg 67 4.5 60 - 60 60 0.3 -
153 Parallelweg 69 1.5 59 - 59 60 0.4 -
153 Parallelweg 69 4.5 60 - 60 60 0.4 -
154 Parallelweg 7 1.5 58 - 58 58 - -
154 Parallelweg 7 4.5 58 - 58 58 0.5 -
154 Parallelweg 7 7.5 58 - 58 59 0.4 -
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Bijlage IIa
Resultaten Reconstructieonderzoek Stationsgebied, Den Helder
Middenweg en Parallelweg beoordeeld als één doorlopende weg
Alle geluidbelastingen inclusief 5 dB aftrek ex art. 110g
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Recon- 
structie

155 Parallelweg 71 1.5 59 - 59 60 0.5 -
155 Parallelweg 71 4.5 60 - 60 60 0.4 -
156 Parallelweg 73 1.5 59 - 59 60 0.5 -
156 Parallelweg 73 4.5 60 - 60 60 0.5 -
157 Parallelweg 75 1.5 58 - 58 59 0.5 -
157 Parallelweg 75 4.5 59 - 59 59 0.5 -
158 Parallelweg 77 1.5 58 - 58 58 0.5 -
158 Parallelweg 77 4.5 58 - 58 59 0.5 -
159 Parallelweg 79 1.5 57 - 57 57 0.5 -
159 Parallelweg 79 4.5 58 - 58 58 0.5 -
160 Parallelweg 81 1.5 56 - 56 57 0.5 -
160 Parallelweg 81 4.5 57 - 57 58 0.5 -
161 Parallelweg 83 1.5 56 - 56 56 0.5 -
161 Parallelweg 83 4.5 57 - 57 57 0.5 -
162 Parallelweg 85 1.5 55 - 55 56 0.5 -
162 Parallelweg 85 4.5 56 - 56 57 0.5 -
163 Parallelweg 87 1.5 54 - 54 55 0.5 -
163 Parallelweg 87 4.5 56 - 56 56 0.5 -
164 Parallelweg 89 1.5 54 - 54 54 0.5 -
164 Parallelweg 89 4.5 55 - 55 56 0.5 -
165 Parallelweg 9 1.5 58 - 58 59 0.2 -
165 Parallelweg 9 4.5 59 - 59 59 0.5 -
165 Parallelweg 9 7.5 59 - 59 59 0.5 -
166 Parallelweg 91 1.5 53 - 53 54 0.5 -
166 Parallelweg 91 4.5 55 - 55 55 0.5 -
167 Parallelweg 93 1.5 53 - 53 53 0.5 -
167 Parallelweg 93 4.5 54 - 54 55 0.5 -
168 Parallelweg 95 1.5 52 - 52 53 0.5 -
168 Parallelweg 95 4.5 54 - 54 54 0.5 -
169 Parallelweg 97 1.5 52 - 52 52 0.5 -
169 Parallelweg 97 4.5 53 - 53 54 0.5 -
170 Parallelweg 99 1.5 51 - 51 52 0.5 -
170 Parallelweg 99 4.5 53 - 53 53 0.5 -
171 Polderweg 172-234 O 1.5 51 - 51 52 0.3 -
171 Polderweg 172-234 O 4.5 53 - 53 53 0.3 -
171 Polderweg 172-234 O 7.5 53 - 53 53 0.1 -
171 Polderweg 172-234 O 10.5 53 - 53 53 - -
172 Polderweg 172-234 Z 1.5 56 - 56 56 0.3 -
172 Polderweg 172-234 Z 4.5 57 - 57 57 0.3 -
172 Polderweg 172-234 Z 7.5 57 - 57 57 0.2 -
172 Polderweg 172-234 Z 10.5 57 - 57 57 0.1 -
173 Ruyghweg (bedrijf) 1, 1a, 1b 1.5 46 - 48 46 - -
173 Ruyghweg (bedrijf) 1, 1a, 1b 4.5 47 - 48 48 - -
174 Ruyghweg 10 1.5 46 - 48 47 - -
174 Ruyghweg 10 4.5 48 - 48 48 0.0 -
175 Ruyghweg 12 1.5 46 - 48 46 - -
175 Ruyghweg 12 4.5 47 - 48 47 - -
176 Ruyghweg 14 1.5 45 - 48 46 - -
176 Ruyghweg 14 4.5 46 - 48 47 - -
177 Ruyghweg 16 1.5 44 - 48 45 - -
177 Ruyghweg 16 4.5 45 - 48 46 - -
178 Ruyghweg 18 1.5 44 - 48 45 - -
178 Ruyghweg 18 4.5 45 - 48 46 - -
180 Ruyghweg 2 1.5 51 - 51 51 0.5 -
180 Ruyghweg 2 4.5 52 - 52 53 0.5 -
181 Ruyghweg 20 1.5 44 - 48 45 - -
181 Ruyghweg 20 4.5 45 - 48 45 - -
182 Ruyghweg 22 1.5 44 - 48 44 - -
182 Ruyghweg 22 4.5 45 - 48 45 - -
183 Ruyghweg 24 1.5 43 - 48 44 - -
183 Ruyghweg 24 4.5 44 - 48 45 - -
184 Ruyghweg 3 1.5 39 - 48 40 - -
184 Ruyghweg 3 4.5 40 - 48 41 - -
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Bijlage IIa
Resultaten Reconstructieonderzoek Stationsgebied, Den Helder
Middenweg en Parallelweg beoordeeld als één doorlopende weg
Alle geluidbelastingen inclusief 5 dB aftrek ex art. 110g

WNP adres
 hoogte  

[m]
Huidig 2014 

[dB]

Eerder 
verleende 

HW         
[dB]

Referentie 
[dB]

Toekomst   
2026        
[dB]

Toename 
Toek-REF 

[dB]
Recon- 
structie

185 Ruyghweg 4 1.5 48 - 48 49 0.5 -
185 Ruyghweg 4 4.5 50 - 50 50 0.5 -
186 Ruyghweg 5 1.5 39 - 48 40 - -
186 Ruyghweg 5 4.5 40 - 48 41 - -
187 Ruyghweg 6 1.5 48 - 48 48 0.1 -
187 Ruyghweg 6 4.5 49 - 49 49 0.5 -
188 Ruyghweg 7 1.5 39 - 48 40 - -
188 Ruyghweg 7 4.5 40 - 48 41 - -
189 Ruyghweg 8 1.5 47 - 48 47 - -
189 Ruyghweg 8 4.5 48 - 48 49 0.5 -
190 Schoolstraat 10 4.5 38 - 48 39 - -
191 Schoolstraat 2 1.5 42 - 48 43 - -
191 Schoolstraat 2 4.5 44 - 48 45 - -
192 Schoolstraat 4 1.5 39 - 48 39 - -
192 Schoolstraat 4 4.5 42 - 48 42 - -
193 Schoolstraat 6 1.5 38 - 48 38 - -
193 Schoolstraat 6 4.5 40 - 48 40 - -
194 Schoolstraat 8 4.5 39 - 48 40 - -
195 Sluisdijkstraat 120 1.5 40 - 48 41 - -
195 Sluisdijkstraat 120 4.5 41 - 48 42 - -
200 Sluisdijkstraat 139 1.5 42 - 48 43 - -
200 Sluisdijkstraat 139 4.5 44 - 48 45 - -
201 Sluisdijkstraat 139a 1.5 45 - 48 45 - -
201 Sluisdijkstraat 139a 4.5 46 - 48 47 - -
202 Sluisdijkstraat 141 1.5 46 - 48 46 - -
202 Sluisdijkstraat 141 4.5 47 - 48 48 - -
203 Sluisdijkstraat 143 1.5 47 - 48 48 - -
203 Sluisdijkstraat 143 4.5 49 - 49 49 0.5 -
204 Torenstraat 1 1.5 53 - 53 53 0.2 -
204 Torenstraat 1 4.5 55 - 55 55 0.2 -
205 Torenstraat 1 1.5 56 - 56 57 0.2 -
205 Torenstraat 1 4.5 57 - 57 58 0.2 -
207 Torenstraat 11 1.5 37 - 48 38 - -
207 Torenstraat 11 4.5 40 - 48 40 - -
210 Torenstraat 2 1.5 56 - 56 56 0.2 -
210 Torenstraat 2 4.5 57 - 57 57 0.1 -
212 Torenstraat 3 1.5 49 - 49 49 0.2 -
212 Torenstraat 3 4.5 51 - 51 51 0.2 -
215 Torenstraat 4 1.5 51 - 51 51 0.3 -
215 Torenstraat 4 4.5 52 - 52 52 0.2 -
216 Torenstraat 5 1.5 50 - 50 50 0.2 -
216 Torenstraat 5 4.5 52 - 52 52 0.2 -
217 Torenstraat 5A 1.5 47 - 48 47 - -
217 Torenstraat 5A 4.5 49 - 49 49 0.2 -
300 Beatrixstraat (Hotel Nieuwbouw) 2.0 nvt nvt nvt 43 nvt -
300 Beatrixstraat (Hotel Nieuwbouw) 5.0 nvt nvt nvt 44 nvt -
300 Beatrixstraat (Hotel Nieuwbouw) 8.0 nvt nvt nvt 45 nvt -
300 Beatrixstraat (Hotel Nieuwbouw) 11.0 nvt nvt nvt 45 nvt -
301 Beatrixstraat (Hotel Nieuwbouw) 2.0 nvt nvt nvt 46 nvt -
301 Beatrixstraat (Hotel Nieuwbouw) 5.0 nvt nvt nvt 47 nvt -
301 Beatrixstraat (Hotel Nieuwbouw) 8.0 nvt nvt nvt 48 nvt -
301 Beatrixstraat (Hotel Nieuwbouw) 11.0 nvt nvt nvt 48 nvt -
302 Beatrixstraat (Hotel Nieuwbouw) 2.0 nvt nvt nvt 56 nvt -
302 Beatrixstraat (Hotel Nieuwbouw) 5.0 nvt nvt nvt 57 nvt -
302 Beatrixstraat (Hotel Nieuwbouw) 8.0 nvt nvt nvt 57 nvt -
302 Beatrixstraat (Hotel Nieuwbouw) 11.0 nvt nvt nvt 57 nvt -
303 Parallelweg (Hotel Nieuwbouw) 2.0 nvt nvt nvt 61 nvt -
303 Parallelweg (Hotel Nieuwbouw) 5.0 nvt nvt nvt 61 nvt -
303 Parallelweg (Hotel Nieuwbouw) 8.0 nvt nvt nvt 61 nvt -
303 Parallelweg (Hotel Nieuwbouw) 11.0 nvt nvt nvt 60 nvt -
304 Parallelweg (Hotel Nieuwbouw) 2.0 nvt nvt nvt 61 nvt -
304 Parallelweg (Hotel Nieuwbouw) 5.0 nvt nvt nvt 61 nvt -
304 Parallelweg (Hotel Nieuwbouw) 8.0 nvt nvt nvt 60 nvt -
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304 Parallelweg (Hotel Nieuwbouw) 11.0 nvt nvt nvt 60 nvt -
305 Parallelweg (Stadskantoor Nieuwbouw) 2.0 nvt nvt nvt 63 nvt -
305 Parallelweg (Stadskantoor Nieuwbouw) 5.0 nvt nvt nvt 62 nvt -
305 Parallelweg (Stadskantoor Nieuwbouw) 8.0 nvt nvt nvt 62 nvt -
305 Parallelweg (Stadskantoor Nieuwbouw) 11.0 nvt nvt nvt 61 nvt -
305 Parallelweg (Stadskantoor Nieuwbouw) 18.0 nvt nvt nvt 59 nvt -
306 Middenweg (Stadskantoor Nieuwbouw) 2.0 nvt nvt nvt 62 nvt -
306 Middenweg (Stadskantoor Nieuwbouw) 5.0 nvt nvt nvt 62 nvt -
306 Middenweg (Stadskantoor Nieuwbouw) 8.0 nvt nvt nvt 61 nvt -
306 Middenweg (Stadskantoor Nieuwbouw) 11.0 nvt nvt nvt 61 nvt -
306 Middenweg (Stadskantoor Nieuwbouw) 18.0 nvt nvt nvt 59 nvt -
307 Middenweg (Stadskantoor Nieuwbouw) 2.0 nvt nvt nvt 62 nvt -
307 Middenweg (Stadskantoor Nieuwbouw) 5.0 nvt nvt nvt 62 nvt -
307 Middenweg (Stadskantoor Nieuwbouw) 8.0 nvt nvt nvt 61 nvt -
307 Middenweg (Stadskantoor Nieuwbouw) 11.0 nvt nvt nvt 61 nvt -
307 Middenweg (Stadskantoor Nieuwbouw) 18.0 nvt nvt nvt 59 nvt -
308 Middenweg (Stadskantoor Nieuwbouw) 2.0 nvt nvt nvt 62 nvt -
308 Middenweg (Stadskantoor Nieuwbouw) 5.0 nvt nvt nvt 62 nvt -
308 Middenweg (Stadskantoor Nieuwbouw) 8.0 nvt nvt nvt 62 nvt -
308 Middenweg (Stadskantoor Nieuwbouw) 11.0 nvt nvt nvt 61 nvt -
308 Middenweg (Stadskantoor Nieuwbouw) 18.0 nvt nvt nvt 60 nvt -
309 Middenweg (Stadskantoor Nieuwbouw) 2.0 nvt nvt nvt 60 nvt -
309 Middenweg (Stadskantoor Nieuwbouw) 5.0 nvt nvt nvt 60 nvt -
309 Middenweg (Stadskantoor Nieuwbouw) 8.0 nvt nvt nvt 60 nvt -
309 Middenweg (Stadskantoor Nieuwbouw) 11.0 nvt nvt nvt 59 nvt -
309 Middenweg (Stadskantoor Nieuwbouw) 18.0 nvt nvt nvt 58 nvt -
310 Boerhaavestraat (Stadskantoor Nieuwbouw) 2.0 nvt nvt nvt 52 nvt -
310 Boerhaavestraat (Stadskantoor Nieuwbouw) 5.0 nvt nvt nvt 53 nvt -
310 Boerhaavestraat (Stadskantoor Nieuwbouw) 8.0 nvt nvt nvt 53 nvt -
310 Boerhaavestraat (Stadskantoor Nieuwbouw) 11.0 nvt nvt nvt 54 nvt -
310 Boerhaavestraat (Stadskantoor Nieuwbouw) 18.0 nvt nvt nvt 53 nvt -
318 Paralleweg (Stadskantoor Nieuwbouw) 5.0 nvt nvt nvt 61 nvt -
318 Paralleweg (Stadskantoor Nieuwbouw) 8.0 nvt nvt nvt 61 nvt -
318 Paralleweg (Stadskantoor Nieuwbouw) 11.0 nvt nvt nvt 61 nvt -
318 Paralleweg (Stadskantoor Nieuwbouw) 18.0 nvt nvt nvt 60 nvt -
311 Boerhaavestraat (Overig Nieuwbouw) 2.0 nvt nvt nvt 43 nvt -
311 Boerhaavestraat (Overig Nieuwbouw) 5.0 nvt nvt nvt 44 nvt -
311 Boerhaavestraat (Overig Nieuwbouw) 8.0 nvt nvt nvt 45 nvt -
311 Boerhaavestraat (Overig Nieuwbouw) 11.0 nvt nvt nvt 45 nvt -
311 Boerhaavestraat (Overig Nieuwbouw) 18.0 nvt nvt nvt 45 nvt -
312 Boerhaavestraat (Overig Nieuwbouw) 2.0 nvt nvt nvt 41 nvt -
312 Boerhaavestraat (Overig Nieuwbouw) 5.0 nvt nvt nvt 41 nvt -
312 Boerhaavestraat (Overig Nieuwbouw) 8.0 nvt nvt nvt 42 nvt -
312 Boerhaavestraat (Overig Nieuwbouw) 11.0 nvt nvt nvt 43 nvt -
312 Boerhaavestraat (Overig Nieuwbouw) 18.0 nvt nvt nvt 43 nvt -
313 Boerhaavestraat (Overig Nieuwbouw) 2.0 nvt nvt nvt 42 nvt -
313 Boerhaavestraat (Overig Nieuwbouw) 5.0 nvt nvt nvt 42 nvt -
313 Boerhaavestraat (Overig Nieuwbouw) 8.0 nvt nvt nvt 43 nvt -
313 Boerhaavestraat (Overig Nieuwbouw) 11.0 nvt nvt nvt 43 nvt -
313 Boerhaavestraat (Overig Nieuwbouw) 18.0 nvt nvt nvt 44 nvt -
314 Achterzijde (Overig Nieuwbouw) 2.0 nvt nvt nvt 46 nvt -
315 Achterzijde (Stadskantoor Nieuwbouw) 2.0 nvt nvt nvt 44 nvt -
315 Achterzijde (Stadskantoor Nieuwbouw) 5.0 nvt nvt nvt 45 nvt -
315 Achterzijde (Stadskantoor Nieuwbouw) 8.0 nvt nvt nvt 47 nvt -
315 Achterzijde (Stadskantoor Nieuwbouw) 11.0 nvt nvt nvt 47 nvt -
315 Achterzijde (Stadskantoor Nieuwbouw) 18.0 nvt nvt nvt 48 nvt -
316 Achterzijde (Stadskantoor Nieuwbouw) 2.0 nvt nvt nvt 53 nvt -
316 Achterzijde (Stadskantoor Nieuwbouw) 5.0 nvt nvt nvt 54 nvt -
316 Achterzijde (Stadskantoor Nieuwbouw) 8.0 nvt nvt nvt 55 nvt -
316 Achterzijde (Stadskantoor Nieuwbouw) 11.0 nvt nvt nvt 55 nvt -
316 Achterzijde (Stadskantoor Nieuwbouw) 18.0 nvt nvt nvt 55 nvt -
317 Achterzijde (Stadskantoor Nieuwbouw) 2.0 nvt nvt nvt 54 nvt -
317 Achterzijde (Stadskantoor Nieuwbouw) 5.0 nvt nvt nvt 55 nvt -
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Bijlage IIa
Resultaten Reconstructieonderzoek Stationsgebied, Den Helder
Middenweg en Parallelweg beoordeeld als één doorlopende weg
Alle geluidbelastingen inclusief 5 dB aftrek ex art. 110g

WNP adres
 hoogte  

[m]
Huidig 2014 

[dB]

Eerder 
verleende 

HW         
[dB]

Referentie 
[dB]

Toekomst   
2026        
[dB]

Toename 
Toek-REF 

[dB]
Recon- 
structie

317 Achterzijde (Stadskantoor Nieuwbouw) 8.0 nvt nvt nvt 55 nvt -
317 Achterzijde (Stadskantoor Nieuwbouw) 11.0 nvt nvt nvt 55 nvt -
317 Achterzijde (Stadskantoor Nieuwbouw) 18.0 nvt nvt nvt 55 nvt -
318 Paralleweg (Stadskantoor Nieuwbouw) 2.0 nvt nvt nvt 61 nvt -

>1.5 dB
> 5 dB
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Bijlage IIb
Resultaten Boerhaavestraat Toekomst
30 km/uur regime
Alle geluidbelastingen exclusief 5 dB aftrek ex art. 110g (zonder aftrek)

WNP WNP adres

waar-  
neem-   
hoogte  

[m]
Toekomst  

[dB]
32 32_A Boerhaavestraat 16 1.5 59
32 32_B Boerhaavestraat 16 4.5 59
33 33_A Boerhaavestraat 17 1.5 59
33 33_B Boerhaavestraat 17 4.5 59
34 34_A Boerhaavestraat 18 1.5 59
34 34_B Boerhaavestraat 18 4.5 59
35 35_A Boerhaavestraat 19 1.5 59
35 35_B Boerhaavestraat 19 4.5 60
36 36_A Boerhaavestraat 20 1.5 59
36 36_B Boerhaavestraat 20 4.5 60
37 37_A Boerhaavestraat 21 1.5 59
37 37_B Boerhaavestraat 21 4.5 59
38 38_A Boerhaavestraat 22 1.5 59
38 38_B Boerhaavestraat 22 4.5 59
39 39_A Boerhaavestraat 23 1.5 59
39 39_B Boerhaavestraat 23 4.5 59
40 40_A Boerhaavestraat 24 1.5 59
40 40_B Boerhaavestraat 24 4.5 59
41 41_A Boerhaavestraat 25 1.5 59
41 41_B Boerhaavestraat 25 4.5 59
42 42_A Boerhaavestraat 26 1.5 56
42 42_B Boerhaavestraat 26 4.5 56
43 43_A Boerhaavestraat 27 1.5 56
43 43_B Boerhaavestraat 27 4.5 57
44 44_A Boerhaavestraat 28 1.5 57
44 44_B Boerhaavestraat 28 4.5 57
45 45_A Boerhaavestraat 29 1.5 57
45 45_B Boerhaavestraat 29 4.5 58
46 46_A Boerhaavestraat 30 1.5 58
46 46_B Boerhaavestraat 30 4.5 58
47 47_A Boerhaavestraat 32 1.5 58
47 47_B Boerhaavestraat 32 4.5 59
48 48_A Boerhaavestraat 33 1.5 59
48 48_B Boerhaavestraat 33 4.5 59
49 49_A Boerhaavestraat 34 1.5 59
49 49_B Boerhaavestraat 34 4.5 59
50 50_A Boerhaavestraat 35 1.5 59
50 50_B Boerhaavestraat 35 4.5 59
51 51_A Boerhaavestraat 36 1.5 59
51 51_B Boerhaavestraat 36 4.5 59
52 52_A Boerhaavestraat 37 1.5 59
52 52_B Boerhaavestraat 37 4.5 59
53 53_A Boerhaavestraat 38 1.5 59
53 53_B Boerhaavestraat 38 4.5 59
54 54_A Boerhaavestraat 39 1.5 59
54 54_B Boerhaavestraat 39 4.5 59
55 55_A Boerhaavestraat 40 1.5 59
55 55_B Boerhaavestraat 40 4.5 59
56 56_A Boerhaavestraat 41 1.5 59
56 56_B Boerhaavestraat 41 4.5 59
57 57_A Boerhaavestraat 42 1.5 59
57 57_B Boerhaavestraat 42 4.5 59
58 58_A Boerhaavestraat 43 1.5 59
58 58_B Boerhaavestraat 43 4.5 59
59 59_A Boerhaavestraat 44 1.5 59
59 59_B Boerhaavestraat 44 4.5 59
60 60_A Boerhaavestraat 45 1.5 59
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Bijlage IIb
Resultaten Boerhaavestraat Toekomst
30 km/uur regime
Alle geluidbelastingen exclusief 5 dB aftrek ex art. 110g (zonder aftrek)

WNP WNP adres

waar-  
neem-   
hoogte  

[m]
Toekomst  

[dB]
60 60_B Boerhaavestraat 45 4.5 59
61 61_A Boerhaavestraat 46 1.5 59
61 61_B Boerhaavestraat 46 4.5 59
62 62_A Boerhaavestraat 47 1.5 59
62 62_B Boerhaavestraat 47 4.5 59
63 63_A Boerhaavestraat 50 1.5 58
63 63_B Boerhaavestraat 50 4.5 59
64 64_A Boerhaavestraat 51 1.5 58
64 64_B Boerhaavestraat 51 4.5 59
65 65_A Boerhaavestraat 52 1.5 58
65 65_B Boerhaavestraat 52 4.5 59
66 66_A Boerhaavestraat 53 1.5 59
66 66_B Boerhaavestraat 53 4.5 59
67 67_A Boerhaavestraat 54 1.5 58
67 67_B Boerhaavestraat 54 4.5 59
68 68_A Boerhaavestraat 55 1.5 59
68 68_B Boerhaavestraat 55 4.5 59
69 69_A Boerhaavestraat 56 1.5 58
69 69_B Boerhaavestraat 56 4.5 59
70 70_A Boerhaavestraat 57 1.5 58
70 70_B Boerhaavestraat 57 4.5 59
71 71_A Boerhaavestraat 58 1.5 58
71 71_B Boerhaavestraat 58 4.5 59
72 72_A Boerhaavestraat 59 1.5 58
72 72_B Boerhaavestraat 59 4.5 59
73 73_A Boerhaavestraat 60 1.5 58
73 73_B Boerhaavestraat 60 4.5 59
74 74_A Boerhaavestraat 61 1.5 58
74 74_B Boerhaavestraat 61 4.5 58
75 75_A Boerhaavestraat 62 1.5 58
75 75_B Boerhaavestraat 62 4.5 58
76 76_A Boerhaavestraat 63 1.5 58
76 76_B Boerhaavestraat 63 4.5 58
77 77_A Boerhaavestraat 64 1.5 58
77 77_B Boerhaavestraat 64 4.5 58
78 78_A Boerhaavestraat 65 1.5 58
78 78_B Boerhaavestraat 65 4.5 58
79 79_A Boerhaavestraat 66 1.5 57
79 79_B Boerhaavestraat 66 4.5 57
80 80_A Brakkeveldweg 10 1.5 49
80 80_B Brakkeveldweg 10 4.5 50
81 81_A Brakkeveldweg 12 1.5 48
81 81_B Brakkeveldweg 12 4.5 49
82 82_A Brakkeveldweg 14 1.5 47
82 82_B Brakkeveldweg 14 4.5 48
83 83_A Brakkeveldweg 16 1.5 46
83 83_B Brakkeveldweg 16 4.5 47
84 84_A Brakkeveldweg 18 1.5 46
84 84_B Brakkeveldweg 18 4.5 47
85 85_A Brakkeveldweg 2 1.5 53
85 85_B Brakkeveldweg 2 4.5 54
86 86_A Brakkeveldweg 20 1.5 48
86 86_B Brakkeveldweg 20 4.5 48
87 87_B Brakkeveldweg 22 4.5 46
96 96_A Brakkeveldweg 4 1.5 52
96 96_B Brakkeveldweg 4 4.5 53

101 101_A Brakkeveldweg 6 1.5 50
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Bijlage IIb
Resultaten Boerhaavestraat Toekomst
30 km/uur regime
Alle geluidbelastingen exclusief 5 dB aftrek ex art. 110g (zonder aftrek)

WNP WNP adres

waar-  
neem-   
hoogte  

[m]
Toekomst  

[dB]
101 101_B Brakkeveldweg 6 4.5 51
102 102_A Brakkeveldweg 8 1.5 50
102 102_B Brakkeveldweg 8 4.5 51
128 128_B Jan Blankenstraat 17 4.5 46
130 130_B Jan Blankenstraat 19 4.5 47
132 132_A Jan Blankenstraat 21 1.5 46
132 132_B Jan Blankenstraat 21 4.5 48
134 134_A Jan Blankenstraat 23 1.5 48
134 134_B Jan Blankenstraat 23 4.5 49
139 139_C Javastraat 121-171 O 7.5 46
139 139_D Javastraat 121-171 O 10.5 46
145 145_B Middenweg west 122 tm 167 7.5 46
145 145_C Middenweg west 122 tm 167 10.5 46
145 145_D Middenweg west 122 tm 167 13.5 46
171 171_B Polderweg 172-234 O 4.5 46
171 171_C Polderweg 172-234 O 7.5 47
171 171_D Polderweg 172-234 O 10.5 47
172 172_B Polderweg 172-234 Z 4.5 46
172 172_C Polderweg 172-234 Z 7.5 47
172 172_D Polderweg 172-234 Z 10.5 47
309 309_A Middenweg (Stadskantoor Nieuwbouw) 2.0 55
309 309_B Middenweg (Stadskantoor Nieuwbouw) 5.0 55
309 309_C Middenweg (Stadskantoor Nieuwbouw) 8.0 54
309 309_D Middenweg (Stadskantoor Nieuwbouw) 11.0 54
309 309_E Middenweg (Stadskantoor Nieuwbouw) 18.0 52
310 310_A Boerhaavestraat (Stadskantoor Nieuwbouw) 2.0 61
310 310_B Boerhaavestraat (Stadskantoor Nieuwbouw) 5.0 60
310 310_C Boerhaavestraat (Stadskantoor Nieuwbouw) 8.0 60
310 310_D Boerhaavestraat (Stadskantoor Nieuwbouw) 11.0 59
310 310_E Boerhaavestraat (Stadskantoor Nieuwbouw) 18.0 57
315 315_A Achterzijde (Stadskantoor Nieuwbouw) 2.0 52
315 315_B Achterzijde (Stadskantoor Nieuwbouw) 5.0 53
315 315_C Achterzijde (Stadskantoor Nieuwbouw) 8.0 53
315 315_D Achterzijde (Stadskantoor Nieuwbouw) 11.0 53
315 315_E Achterzijde (Stadskantoor Nieuwbouw) 18.0 53
311 311_B Boerhaavestraat (Overig Nieuwbouw) 5.0 57
311 311_C Boerhaavestraat (Overig Nieuwbouw) 8.0 57
311 311_D Boerhaavestraat (Overig Nieuwbouw) 11.0 57
311 311_E Boerhaavestraat (Overig Nieuwbouw) 18.0 56
312 312_A Boerhaavestraat (Overig Nieuwbouw) 2.0 54
312 312_B Boerhaavestraat (Overig Nieuwbouw) 5.0 55
312 312_C Boerhaavestraat (Overig Nieuwbouw) 8.0 55
312 312_D Boerhaavestraat (Overig Nieuwbouw) 11.0 55
312 312_E Boerhaavestraat (Overig Nieuwbouw) 18.0 55
313 313_A Boerhaavestraat (Overig Nieuwbouw) 2.0 53
313 313_B Boerhaavestraat (Overig Nieuwbouw) 5.0 55
313 313_C Boerhaavestraat (Overig Nieuwbouw) 8.0 55
313 313_D Boerhaavestraat (Overig Nieuwbouw) 11.0 55
313 313_E Boerhaavestraat (Overig Nieuwbouw) 18.0 54
314 314_A Achterzijde (Overig Nieuwbouw) 2.0 50
314 314_B Achterzijde (Overig Nieuwbouw) 5.0 51
314 314_C Achterzijde (Overig Nieuwbouw) 8.0 51
314 314_D Achterzijde (Overig Nieuwbouw) 11.0 52
314 314_E Achterzijde (Overig Nieuwbouw) 18.0 52
311 311_A Boerhaavestraat (Overig Nieuwbouw) 2.0 57
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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. 
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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. 

 



 

BB-PS-130011523 / Proj.nr. RM001718 / vrijgegeven / Versie 1.0 /     

 

 

8/12 

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. 
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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. 
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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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Witteveen+Bos, HEDR42-1/haam3/008 concept 01 d.d. 8 augustus 2012, Rapportage bodem- en asfaltonderzoek omgeving stationsgebied 
Den Helder 

1 

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 stadhuis 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, stadhuis, 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 stadhuis en andere func-
ties. 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 (ondergronds) 

parkeren. De huidige infrastructuur van wegen, inclusief fietspaden en voetgangersgebied, 
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 m3). 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 

m3 grond en < 100 m3 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 m3 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 m2. 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. 
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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 m2. Uit-
gaande van een homogeen wegvlak van 3.490 m2 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 

 



 

Witteveen+Bos, HEDR42-1/haam3/008 concept 01 d.d. 8 augustus 2012, Rapportage bodem- en asfaltonderzoek omgeving stationsgebied 
Den Helder 

12 

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 m2 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 toet-

sing Besluit bo-

demkwaliteit 

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 toet-

sing Besluit bo-

demkwaliteit 

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 toet-

sing Besluit bo-

demkwaliteit 

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 m2. De onderzochte 

verontreinigde laag is 0,5 m dik. Dit houd in dat minimaal 1.745 m3 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 stadhuis 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 m3 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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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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    K01

Boring: bekabeling en riolering-K01

Datum: 6-6-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

tegel0,00
-0,05

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
slakhoudend, zwak puinhoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal bruinbruin

-0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen puin, 
geen olie-water reactie, neutraal grijsgrijs

-1,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, grijs

-2,00

    K03

Boring: bekabeling en riolering-K03

Datum: 8-6-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

groenstrook0,00

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, sporen beton, geen olie-water 
reactie, neutraal bruinbruin

-0,50

Zand, matig grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal bruingrijs

-1,10

Klei, zwak siltig, zwak humeus, geen 
olie-water reactie, neutraal grijsgrijs

-1,60

Klei, matig zandig, zwak humeus, geen 
olie-water reactie, neutraal bruinbruin

-2,00

    K04

Boring: bekabeling en riolering-K04

Datum: 12-6-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

groenstrook0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig grindhoudend, zwak 
puinhoudend, geen olie-water reactie, 
donker bruinbeige

-0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen puin, 
geen olie-water reactie, neutraal bruingrijs

-1,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, donker grijsbeige

-2,00

    K05

Boring: bekabeling en riolering-K05

Datum: 4-6-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

tegel0,00
-0,05

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
kleihoudend, geen olie-water reactie, 
neutraal bruinbruin

-1,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
schelphoudend, geen olie-water reactie, 
neutraal grijsgrijs

-2,00
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    K06

Boring: bekabeling en riolering-K06

Datum: 12-6-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

5

klinker0,00
-0,05

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen puin, 
geen olie-water reactie, neutraal 
beigebruin

-0,60

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen puin, 
geen olie-water reactie, donkergrijs

-0,90

Zand, matig fijn, matig siltig, sporen puin, 
geen olie-water reactie, bruin

-1,30

Zand, matig fijn, matig siltig, laagjes klei, 
geen olie-water reactie, licht grijsbeige-1,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
schelphoudend, geen olie-water reactie, 
donker grijszwart

-2,00

    K07

Boring: bekabeling en riolering-K07

Datum: 12-6-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

18

2

3

4

5

6

7

groenstrook0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, matig grindhoudend, sporen 
puin, geen olie-water reactie, donker 
bruinbeige

-0,70

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal bruinbeige

-1,20

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, beige

-1,50

Klei, matig zandig, matige olie-water 
reactie, donker grijszwart

-1,60

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwakke 
olie-water reactie, licht grijsbeige

-2,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht grijsbeige

-2,50

    K07-2

Boring: bekabeling en riolering-K07-2

Datum: 12-6-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

5

6

groenstrook0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, matig grindhoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal bruingrijs

-0,70

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal bruinbeige

-1,20

Klei, matig zandig, zwak humeus, zwak 
veenhoudend, geen olie-water reactie, 
donker grijsbruin, geroerd

-1,40

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, donker grijsbruin

-1,60

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht grijsbeige

-2,00

    K08

Boring: bekabeling en riolering-K08

Datum: 12-6-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

5

groenstrook0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, sporen puin, geen olie-water 
reactie, neutraal bruingrijs

-0,70

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht grijsbeige

-1,20

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, donker grijsbruin

-1,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht grijsbeige

-2,00
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    K09

Boring: bekabeling en riolering-K09

Datum: 8-6-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

tegel0,00
-0,05

Zand, matig grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal bruinbruin

-0,60

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, matig veenhoudend, geen 
olie-water reactie, grijs

-1,20

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, matig kleihoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal bruinbruin-1,50

Zand, matig grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal grijsgrijs

-2,00

    001

Boring: bestaande peilbuizen-001

Datum: 7-6-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

1

2

3

4

5

6

tegel0,00
-0,05

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal bruinbruin

-0,70

Zand, matig grof, zwak siltig, sterke 
olie-water reactie,  brandstofgeur, grijs

-1,20

Zand, matig grof, zwak siltig, matige 
olie-water reactie, donker bruingrijs

-1,70

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak schelphoudend, resten 
veen, geen olie-water reactie, neutraal 
grijsbruin

-2,50

    P13

Boring: bestaande peilbuizen-P13

Datum: 7-6-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

1

2

3

4

5

tegel0,00
-0,05

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, 
geen olie-water reactie, neutraal 
bruinbruin

-1,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, donker grijsbruin

-2,00

Zand, matig grof, zwak siltig, laagjes 
veen, laagjes klei, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsbruin

-2,50

    25

Boring: hotel-25

Datum: 7-6-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

1

2

3

4

5

6

klinker0,00

-0,08

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, 
matig steenhoudend, geen olie-water 
reactie, licht bruinbeige

-0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal bruinbruin

-1,00

Zand, matig grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, zwart

-1,50

Zand, matig grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal grijsgrijs

-2,10

Klei, matig siltig, zwak humeus, resten 
planten, laagjes veen, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsbruin

-3,00
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    26

Boring: hotel-26

Datum: 12-6-2012

0,00

1

klinker0,00

-0,07

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, donker bruinbeige, 
gestaakt op stabiliteitslaag

-0,25

    27

Boring: hotel-27

Datum: 12-6-2012

0,00

0,50

1

klinker0,00

-0,10

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal beigebeige

-0,50

    28

Boring: hotel-28

Datum: 12-6-2012

0,00

0,50

1

klinker0,00

-0,10

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal beigebeige

-0,50

    29

Boring: hotel-29

Datum: 12-6-2012

0,00

0,50

1

klinker0,00

-0,10

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal beigebeige

-0,50
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    B09

Boring: hotel-B09

Datum: 12-6-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, donker 
bruingrijs

-0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindhoudend, geen olie-water reactie, 
donker bruinbeige

-1,00

Klei, zwak zandig, zwak slibhoudend, 
geen olie-water reactie, neutraal 
grijszwart

-1,20

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, donkerzwart-1,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal grijsbeige

-2,20

Klei, sterk siltig, geen olie-water reactie, 
neutraal grijsbeige

-2,50

Klei, sterk siltig, laagjes veen, geen 
olie-water reactie, neutraal grijsbeige

-3,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, laagjes klei, 
geen olie-water reactie, neutraal grijsbeige

-3,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal grijsbeige

-4,00

    L01

Boring: loodverontreiniging-L01

Datum: 8-6-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

5

klinker0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht beigebeige

-0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen puin, 
geen olie-water reactie, neutraal 
bruinbruin

-0,90

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, donker grijsgrijs

-1,90

Slib, geen olie-water reactie, grijs-2,00

    L02

Boring: loodverontreiniging-L02

Datum: 8-6-2012

0,00

0,50

1,00

1

2

3

klinker0,00

-0,10

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht beigebeige

-0,50

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, sterk puinhoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal bruinbruin

-0,90

Volledig beton, geen olie-water reactie, 
neutraal grijsgroen, gestaakt

-1,00

    L03

Boring: loodverontreiniging-L03

Datum: 8-6-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

5

klinker0,00

-0,10

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht beigebeige-0,30

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, 
sporen puin, geen olie-water reactie, 
neutraal bruinbruin

-0,70

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal grijsgrijs

-2,00
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    L04

Boring: loodverontreiniging-L04

Datum: 8-6-2012

0,00

1

klinker0,00

-0,10

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht bruinbeige, 
gestaakt beton

-0,20

    A01

Boring: Middenweg-A01

Datum: 5-6-2012

0,00

0,50

1,00

1

45
6
7

2

3

asfalt0,00

-0,30

Puin, geen olie-water reactie, neutraal 
grijsgrijs

-0,70

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal bruinbruin

-1,20

    A02

Boring: Middenweg-A02

Datum: 5-6-2012

0,00

0,50

1,00

1

45
6
7

2
8

3

asfalt0,00

-0,25

Volledig puin, geen olie-water reactie, 
neutraal grijsgrijs

-0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht bruinbeige

-1,00

    A03

Boring: Middenweg-A03

Datum: 5-6-2012

0,00

0,50

1,00

1

56
7
8
9

2

3

4

asfalt0,00

-0,30

Matig grindhoudend, puin, geen 
olie-water reactie, neutraal grijsgrijs-0,50

Zwak zandhoudend, uiterst 
puinhoudend, rood

-0,80

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, 
sterk puinhoudend, geen olie-water 
  reactie, donker bruingrijs, gestaakt

-1,00
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    A04

Boring: Middenweg-A04

Datum: 5-6-2012

0,00

0,50

1,00

1

45
6
7

2

3

asfalt0,00

-0,25

Volledig puin, grijs

-0,60

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal bruinbruin

-1,10

    A05

Boring: Middenweg-A05

Datum: 5-6-2012

0,00

0,50

1,00

1

45
6
7

2

3

asfalt0,00

-0,30

Volledig puin, geen olie-water reactie, 
neutraal grijsgrijs-0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal bruinbruin

-1,00

    A06

Boring: Middenweg-A06

Datum: 5-6-2012

0,00

0,50

1,00

1
456
7

2

3

asfalt0,00

-0,25

Volledig puin, grijs

-0,70

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, 
geen olie-water reactie, neutraal bruingrijs

-1,20

    A07

Boring: Middenweg-A07

Datum: 5-6-2012

0,00

0,50

1,00

1

45
6
7

2

3

asfalt0,00

-0,31

Volledig puin, geen olie-water reactie, 
neutraal bruinbruin-0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, 
sporen puin, geen olie-water reactie, 
neutraal grijsgrijs

-1,00
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    A08

Boring: Middenweg-A08

Datum: 5-6-2012

0,00

0,50

1,00

1
4
5
6

2

3

asfalt0,00

-0,25

Volledig puin

-0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal bruingrijs

-1,00

    A09

Boring: Middenweg-A09

Datum: 5-6-2012

0,00

0,50

1,00

1

45
6
7

2

3

asfalt0,00

-0,30

Volledig puin, geen olie-water reactie, 
donker grijsgrijs

-0,70

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
grindig, geen olie-water reactie, donker 
grijsgrijs

-1,20

    12

Boring: omgeving station-12

Datum: 7-6-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

1

2

3

4

5

tegel0,00
-0,05

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
kleihoudend, geen olie-water reactie, 
neutraal grijsbruin

-0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, sterk veenhoudend, geen 
olie-water reactie, donker bruinbruin

-1,50

Zand, matig grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal grijsgrijs

-2,60

    13

Boring: omgeving station-13

Datum: 4-6-2012

0,00

0,50

1

2

tegel0,00
-0,05

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht bruingeel

-0,20

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen puin, 
zwakke olie-water reactie, zwakke 
brandstofgeur, donker grijsgrijs

-0,50
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    14

Boring: omgeving station-14

Datum: 4-6-2012

0,00

0,50

1

groenstrook0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal bruinbruin

-0,50

    15

Boring: omgeving station-15

Datum: 8-6-2012

0,00

0,50

1

groenstrook0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water reactie, 
neutraal bruingrijs

-0,50

    16

Boring: omgeving station-16

Datum: 4-6-2012

0,00

0,50

1

tegel0,00
-0,05

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal bruinbruin

-0,50

    17

Boring: omgeving station-17

Datum: 8-6-2012

0,00

0,50

1

tegel0,00
-0,05

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal bruingrijs

-0,50
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    18

Boring: omgeving station-18

Datum: 8-6-2012

0,00

0,50

1

tegel0,00
-0,05

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal bruingrijs

-0,50

    19

Boring: omgeving station-19

Datum: 4-6-2012

0,00

0,50

1

tegel0,00
-0,05

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal bruinbruin

-0,50

    20

Boring: omgeving station-20

Datum: 8-6-2012

0,00

0,50

1

tegel0,00
-0,05

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal bruingrijs

-0,50

    21

Boring: omgeving station-21

Datum: 6-6-2012

0,00

0,50

1

groenstrook0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, 
geen olie-water reactie, neutraal 
bruinbruin

-0,50
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    22

Boring: omgeving station-22

Datum: 6-6-2012

0,00

0,50

1

groenstrook0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, 
geen olie-water reactie, neutraal 
bruinbruin

-0,50

    23

Boring: omgeving station-23

Datum: 6-6-2012

0,00

0,50

1

tegel0,00
-0,05

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal bruinbruin

-0,50

    24

Boring: omgeving station-24

Datum: 8-6-2012

0,00

0,50

1

tegel0,00
-0,05

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal bruingrijs

-0,50

    B05

Boring: omgeving station-B05

Datum: 4-6-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

5

tegel0,00
-0,05

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht beigebruin

-0,40

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal grijsgrijs

-1,70

Klei, matig siltig, zwak humeus, matig 
slibhoudend, geen olie-water reactie, 
zwart-2,00
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    B05a

Boring: omgeving station-B05a

Datum: 7-6-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

tegel0,00
-0,05

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht beigebruin

-0,40

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal grijsgrijs

-1,70

Klei, matig siltig, zwak humeus, matig 
slibhoudend, geen olie-water reactie, 
zwart-2,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, laagjes klei, laagjes veen, geen 
olie-water reactie, neutraal grijsbruin

-4,00

    B06

Boring: omgeving station-B06

Datum: 8-6-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

1

2

3

4

5

6

7

8

tegel0,00
-0,05

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht bruinbeige

-0,50

Zand, matig grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, donker bruingrijs

-2,10

Klei, matig siltig, zwak humeus, laagjes 
veen, laagjes zand, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsgrijs

-3,00

Veen, zwak kleiïg, geen olie-water 
reactie, donker bruinbruin

-4,00

    B07

Boring: omgeving station-B07

Datum: 8-6-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

tegel0,00
-0,05

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
slakhoudend, matig sintelhoudend, matig 
puinhoudend, geen olie-water reactie, 
neutraal bruinbruin

-0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht bruingeel

-0,80

Klei, matig siltig, matig humeus, sterk 
veenhoudend, geen olie-water reactie, 
grijs

-1,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal grijsgrijs

-3,00

Klei, matig siltig, zwak humeus, laagjes 
veen, laagjes klei, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsbruin

-4,00

    B07-1

Boring: omgeving station-B07-1

Datum: 13-7-2012

0,00

0,50

1,00

1

2

3

4

5

tegel0,00
-0,05

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht beigebruin

-0,20

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, matig puinhoudend, geen 
olie-water reactie, donker grijsgrijs

-0,30

Zand, matig grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, zwart

-0,60

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, laagjes klei, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsgrijs

-0,90

Veen, zwak kleiïg, geen olie-water 
reactie, neutraal bruinbruin

-1,00
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    B07-2

Boring: omgeving station-B07-2

Datum: 13-7-2012

0,00

0,50

1
2

3

tegel0,00
-0,05

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen puin, 
geen olie-water reactie, licht bruinbruin

-0,10

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
kleihoudend, geen olie-water reactie, 
neutraal grijsgrijs

-0,20

Zand, matig grof, zwak siltig, matig 
humeus, sterk puinhoudend, matig 
slakhoudend, matig sintelhoudend, zwak 
glashoudend, geen olie-water reactie, 
grijs, gestaakt

-0,80

    B07-3

Boring: omgeving station-B07-3

Datum: 13-7-2012

0,00

0,50

1,00

2

3

tegel0,00
-0,05

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, 
geen olie-water reactie, licht bruinbeige

-0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, 
laagjes klei, geen olie-water reactie, 
neutraal grijsgrijs

-1,00

    B07-4

Boring: omgeving station-B07-4

Datum: 13-7-2012

0,00

0,50

1,00

1

2

3

tegel0,00
-0,05

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht bruinbruin

-0,30

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, 
sporen slib, geen olie-water reactie, 
donker grijsgrijs

-0,80

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal bruingrijs-1,00

    B07-5

Boring: omgeving station-B07-5

Datum: 13-7-2012

0,00

0,50

1,00

1

2

tegel0,00
-0,05

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal beigegrijs

-0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
roesthoudend, laagjes klei, geen 
olie-water reactie, licht bruingeel

-1,00
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    B08

Boring: omgeving station-B08

Datum: 6-6-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

klinker0,00

-0,10

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal grijsgrijs

-0,90

Klei, matig zandig, zwak humeus, geen 
olie-water reactie, neutraal bruingrijs

-1,30

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
schelphoudend, geen olie-water reactie, 
neutraal grijsgrijs

-2,10

Klei, matig siltig, zwak humeus, laagjes 
veen, geen olie-water reactie, neutraal 
grijsgrijs

-3,80

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal grijsgrijs-4,00

    30

Boring: onbebouwd gebied-30

Datum: 12-6-2012

0,00

0,50

1

2

tegel0,00
-0,05

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 
schelpen, geen olie-water reactie, licht 
bruinbruin-0,30

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen puin, 
geen olie-water reactie, neutraal grijsgrijs

-0,50

    31

Boring: onbebouwd gebied-31

Datum: 12-6-2012

0,00

0,50

1

klinker0,00

-0,10

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 
schelpen, neutraal beigegrijs

-0,50

    32

Boring: onbebouwd gebied-32

Datum: 12-6-2012

0,00

0,50

1

klinker0,00

-0,07

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal grijsbeige

-0,50
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    33

Boring: onbebouwd gebied-33

Datum: 4-6-2012

0,00

0,50

1

tegel0,00
-0,05

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal bruinbruin

-0,50

    34

Boring: onbebouwd gebied-34

Datum: 12-6-2012

0,00

0,50

1

klinker0,00
-0,05

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, geen olie-water reactie, 
donker grijsbruin

-0,50

    35

Boring: onbebouwd gebied-35

Datum: 12-6-2012

0,00

0,50

1

klinker0,00

-0,10

Zand, matig grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht bruinbruin

-0,50

    36

Boring: onbebouwd gebied-36

Datum: 12-6-2012

0,00

0,50

1

2

klinker0,00

-0,10

Zand, matig grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht bruinbruin

-0,25

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht bruinbruin-0,50
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    37

Boring: onbebouwd gebied-37

Datum: 12-6-2012

0,00

0,50

1

tegel0,00
-0,04

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal beigegrijs

-0,50

    B12

Boring: onbebouwd gebied-B12

Datum: 8-6-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

1

2

3

4

5

6

7

8

gras0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal bruinbruin

-0,60

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, sterk veenhoudend, zwak 
schelphoudend, geen olie-water reactie, 
neutraal grijsgrijs

-1,10

Klei, zwak siltig, zwak humeus, laagjes 
zand, sterk veenhoudend, geen 
olie-water reactie, donker bruinbruin

-1,70

Zand, matig fijn, zwak siltig, laagjes klei, 
sterk veenhoudend, geen olie-water 
reactie, donker bruingrijs

-2,50

Klei, matig siltig, zwak humeus, laagjes 
veen, geen olie-water reactie, neutraal 
grijsgrijs

-4,00

    P01

Boring: onbebouwd gebied-P01

Datum: 6-6-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

1

2

3

4

5

6

tegel0,00
-0,05

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht beigebruin

-0,30

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal grijsgrijs

-1,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
schelphoudend, geen olie-water reactie, 
grijs

-1,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
veenhoudend, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, neutraal grijsbruin

-2,10

Klei, matig siltig, zwak humeus, laagjes 
veen, laagjes zand, geen olie-water 
reactie, neutraal bruinbruin

-2,50

    P02

Boring: onbebouwd gebied-P02

Datum: 7-6-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

5

tegel0,00
-0,05

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht beigebeige

-0,50

Zand, matig grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, zwart-0,70

Volledig baksteen, geen olie-water 
reactie, neutraal roodrood

-1,20

Klei, zwak zandig, zwak humeus, geen 
olie-water reactie, donker grijsgrijs

-1,60

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal grijsgrijs

-2,00
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    P03

Boring: onbebouwd gebied-P03

Datum: 6-6-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

1

2

3

4

5

6

tegel0,00
-0,05

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht geelbruin

-0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, donker bruinbruin

-0,80

Klei, zwak zandig, zwak humeus, geen 
olie-water reactie, donker grijsgrijs

-1,10

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
schelphoudend, geen olie-water reactie, 
donker grijsgrijs

-1,60

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak schelphoudend, matig 
veenhoudend, geen olie-water reactie, 
neutraal grijsbruin

-2,00

Klei, zwak siltig, zwak humeus, geen 
olie-water reactie, neutraal grijsgrijs

-2,50

    b10

Boring: onbebouwd gebied-b10

Datum: 12-6-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

1

2

3

4

5

6

7

8

klinker0,00

-0,10

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht geelbruin

-0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal grijsgrijs, 
enkele baksteen resten

-1,00

Zand, matig fijn, sterk siltig, matig 
humeus, klei, geen olie-water reactie, 
neutraal bruingrijs

-2,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 
schelpen, neutraal grijsgrijs

-3,00

Klei, sterk siltig, laagjes zand, laagjes 
veen, geen olie-water reactie, neutraal 
grijsbruin

-4,00

    b11

Boring: onbebouwd gebied-b11

Datum: 12-6-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

1

2

3

4

5

6

7

8

groenstrook0,00

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraal bruinbruin

-0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal bruingrijs

-1,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 
schelpen, geen olie-water reactie, 
neutraal grijsgrijs

-2,50

Klei, matig zandig, zwak humeus, laagjes 
veen, laagjes zand, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsbruin

-3,00

Klei, sterk siltig, laagjes veen, laagjes 
zand, geen olie-water reactie, neutraal 
grijsgrijs

-4,00

    b13

Boring: onbebouwd gebied-b13

Datum: 12-6-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

gras0,00

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, donker 
beigebruin

-0,05

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht bruinbruin-0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal grijsgrijs

-0,90

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, donker grijszwart

-1,30

Klei, sterk zandig, matig humeus, geen 
olie-water reactie, neutraal bruinbruin

-1,60

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
schelphoudend, geen olie-water reactie, 
neutraal grijsgrijs

-2,90

Klei, sterk siltig, geen olie-water reactie, 
neutraal grijsgrijs

-3,50

Veen, mineraalarm, geen olie-water 
reactie, donker bruinbruin

-4,00
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    b14

Boring: onbebouwd gebied-b14

Datum: 12-6-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

klinker0,00

-0,10

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal beigebeige

-0,50

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal grijsbruin

-1,10

Zand, matig fijn, matig siltig, resten 
planten, zwak puinhoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal grijsgrijs

-2,00

Klei, matig zandig, matig slibhoudend, 
geen olie-water reactie, neutraal 
grijszwart-2,30

Klei, matig zandig, matig humeus, geen 
olie-water reactie, neutraal bruinbruin

-2,60

Klei, sterk siltig, geen olie-water reactie, 
neutraal grijsgrijs

-3,00

Veen, mineraalarm, geen olie-water 
reactie, donker bruinbruin

-4,00

    01

Boring: parkeerterrein-01

Datum: 4-6-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

5

6

klinker0,00

-0,10

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht geelwit-0,30

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
puinhoudend, geen olie-water reactie, 
  donker grijsgrijs, gewapend beton ijzer

-0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, donker grijsgrijs

-1,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
schelphoudend, geen olie-water reactie, 
neutraal grijsgrijs

-1,80

Zand, matig fijn, kleiïg, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsgrijs

-2,20

    02

Boring: parkeerterrein-02

Datum: 8-6-2012

0,00

0,50

1

klinker0,00

-0,08

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht beigebruin

-0,50

    03

Boring: parkeerterrein-03

Datum: 4-6-2012

0,00

0,50

1

klinker0,00

-0,10

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht geelgeel

-0,50
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    04

Boring: parkeerterrein-04

Datum: 8-6-2012

0,00

0,50

1

klinker0,00

-0,08

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht bruinbeige

-0,50

    05

Boring: parkeerterrein-05

Datum: 8-6-2012

0,00

0,50

1

klinker0,00

-0,08

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, donker bruingrijs

-0,50

    06

Boring: parkeerterrein-06

Datum: 6-6-2012

0,00

0,50

1

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen puin, 
zwak wortelhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraal bruinbruin

-0,50

    07

Boring: parkeerterrein-07

Datum: 4-6-2012

0,00

0,50

1

klinker0,00

-0,10

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, 
sporen puin, geen olie-water reactie, 
neutraal bruingrijs

-0,50
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    08

Boring: parkeerterrein-08

Datum: 6-6-2012

0,00

0,50

1

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen puin, 
zwak wortelhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraal bruinbruin

-0,50

    09

Boring: parkeerterrein-09

Datum: 6-6-2012

0,00

0,50

1

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
wortelhoudend, sporen puin, geen 
olie-water reactie, neutraal bruinbruin

-0,50

    10

Boring: parkeerterrein-10

Datum: 4-6-2012

0,00

0,50

1

klinker0,00

-0,10

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen puin, 
geen olie-water reactie, neutraal grijsbruin

-0,50

    11

Boring: parkeerterrein-11

Datum: 8-6-2012

0,00

0,50

1

klinker0,00

-0,08

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal grijsgrijs

-0,50
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    B01

Boring: parkeerterrein-B01

Datum: 6-6-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

1

2

3

4

5

6

7

8

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, matig grindhoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal bruinbruin

-1,10

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, matig 
plantenhoudend, geen olie-water reactie, 
grijs

-1,50

Zand, matig grof, zwak siltig, matig 
kleihoudend, geen olie-water reactie, 
neutraal grijsbruin

-2,10

Klei, matig siltig, zwak humeus, geen 
olie-water reactie, neutraal grijsgrijs

-4,00

    B02

Boring: parkeerterrein-B02

Datum: 6-6-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

klinker0,00

-0,10

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht geelbeige

-0,20

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
kleihoudend, sporen puin, geen 
olie-water reactie, neutraal bruinbruin-0,60

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
veenhoudend, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, neutraal grijsgrijs

-2,10

Klei, matig siltig, zwak humeus, resten 
planten, geen olie-water reactie, neutraal 
grijsgrijs

-3,60

Veen, zwak kleiïg, geen olie-water 
reactie, donker bruinbruin

-4,00

    B03

Boring: parkeerterrein-B03

Datum: 6-6-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, 
zwak puinhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraal bruinbruin

-0,90

Zand, matig grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal grijsgrijs

-2,10

Klei, matig siltig, zwak humeus, geen 
olie-water reactie, neutraal grijsgrijs

-3,60

Veen, zwak kleiïg, geen olie-water 
reactie, bruin

-4,00

    B04

Boring: parkeerterrein-B04

Datum: 6-6-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

klinker0,00

-0,10

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht geelbeige-0,30

Zand, matig grof, zwak siltig, sporen 
puin, zwak kleihoudend, geen olie-water 
reactie, neutraal bruinbruin-0,60

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
schelphoudend, zwak veenhoudend, 
geen olie-water reactie, neutraal grijsgrijs

-2,10

Klei, matig siltig, zwak humeus, resten 
planten, geen olie-water reactie, neutraal 
grijsgrijs

-3,60

Veen, zwak kleiïg, geen olie-water 
reactie, donker bruinbruin

-4,00





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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Tabel met zintuiglijke waarnemingen

zintuiglijke waarnemingen

opmerking geur olie-waterreactie klei schelpen puin slib grind slakken baksteen stenen sintels beton glas

bekabeling en riolering

0,05-0,5 (Z) - + +

0,5-1,5 (Z) - +

1,5-2,0 (Z) -

0,0-0,5 (Z) - + +

0,5-1,1 (Z) -

1,1-1,6 (K) -

1,6-2,0 (K) -

0,0-0,5 (Z) - + ++

0,5-1,5 (Z) - +

1,5-2,0 (Z) -

0,05-1,0 (Z) - +

1,0-2,0 (Z) - +

0,05-0,6 (Z) - +

0,6-0,9 (Z) - +

0,9-1,3 (Z) - +

1,3-1,5 (Z) - laagjes

1,5-2,0 (Z) - +

0,0-0,7 (Z) - + ++

0,7-1,2 (Z) -

1,2-1,5 (Z) -

1,5-1,6 (K) matig

1,6-2,0 (Z) zwak

2,0-2,5 (Z) -

0,0-0,7 (Z) - ++

0,7-1,2 (Z) -

1,2-1,4 (K) geroerd -

1,4-1,6 (Z) -

1,6-2,0 (Z) -

0,0-0,7 (Z) - +

0,7-1,2 (Z) -

1,2-1,5 (Z) -

1,5-2,0 (Z) -

0,05-0,6 (Z) -

0,6-1,2 (Z) -

1,2-1,5 (Z) - ++

1,5-2,0 (Z) -

bestaande peilbuizen

0,05-0,7 (Z) -

0,7-1,2 (Z) brandstofgeu

r

sterk

1,2-1,7 (Z) matig

1,7-2,5 (Z) - +

0,05-1,0 (Z) - +

1,0-2,0 (Z) -

2,0-2,5 (Z) - laagjes

traject (m-mv) + 

textuur

K01 2,0

boring boordiepte 

(m-mv)

K04 2,0

K03 2,0

K07 2,0

K05 2,0

K06 2,0

K08 2,0

K07-2 2,0

001 2,5

K09 2,0

P13 2,5
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traject (m-mv) + 

textuur

boring boordiepte 

(m-mv)

hotel

0,08-0,5 (Z) - + ++

0,5-1,0 (Z) -

1,0-1,5 (Z) -

1,5-2,1 (Z) -

2,1-3,0 (K) -

26 0,3 0,07-0,25 (Z) gestaakt op 

stabiliteitslaag

-

27 0,5 0,1-0,5 (Z) -

28 0,5 0,1-0,5 (Z) -

29 0,5 0,1-0,5 (Z) -

0,0-0,5 (Z) -

0,5-1,0 (Z) - +

1,0-1,2 (K) - +

1,2-1,5 (Z) -

1,5-2,2 (Z) -

2,2-2,5 (K) -

2,5-3,0 (K) -

3,0-3,5 (Z) - laagjes

3,5-4,0 (Z) -

loodverontreiniging

0,0-0,5 (Z) -

0,5-0,9 (Z) - +

0,9-1,9 (Z) -

1,9-2,0 (S) -

0,1-0,5 (Z) -

0,5-0,9 (Z) - +++ +

0,9-1,0 (?) gestaakt - *

0,1-0,3 (Z) -

0,3-0,7 (Z) - + +

0,7-2,0 (Z) -

L04 0,2 0,1-0,2 (Z) gestaakt beton -

Middenweg

0,3-0,7 (?) - *

0,7-1,2 (Z) -

0,25-0,5 (?) - *

0,5-1,0 (Z) -

0,3-0,5 (?) - ++

0,5-0,8 (?) ++++

0,8-1,0 (Z) gestaakt - +++ +

0,25-0,6 (?) *

0,6-1,1 (Z) -

0,3-0,5 (?) - *

0,5-1,0 (Z) -

0,25-0,7 (?) *

0,7-1,2 (Z) - +

0,31-0,5 (?) - *

25 3,0

L01 2,0

B09 4,0

L03 2,0

L02 1,0

A03 1,0

A01 1,0

A02 1,0

A04 1,1

A05 1,0

A06 1,2

A07 1,0
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traject (m-mv) + 

textuur

boring boordiepte 

(m-mv)

0,5-1,0 (Z) - + +

0,25-0,5 (?) *

0,5-1,0 (Z) -

0,3-0,7 (?) - *

0,7-1,2 (Z) - ++

omgeving station

0,05-0,5 (Z) - ++

0,5-1,5 (Z) -

1,5-2,6 (Z) -

0,05-0,2 (Z) -

0,2-0,5 (Z) zwakke 

brandstofgeu

r

zwak +

14 0,5 0,0-0,5 (Z) -

15 0,5 0,0-0,5 (Z) -

16 0,5 0,05-0,5 (Z) -

17 0,5 0,05-0,5 (Z) -

18 0,5 0,05-0,5 (Z) -

19 0,5 0,05-0,5 (Z) -

20 0,5 0,05-0,5 (Z) -

21 0,5 0,0-0,5 (Z) - +

22 0,5 0,0-0,5 (Z) - +

23 0,5 0,05-0,5 (Z) -

24 0,5 0,05-0,5 (Z) -

0,05-0,4 (Z) -

0,4-1,7 (Z) -

1,7-2,0 (K) - ++

0,05-0,4 (Z) -

0,4-1,7 (Z) -

1,7-2,0 (K) - ++

2,0-4,0 (Z) - laagjes

0,05-0,5 (Z) -

0,5-2,1 (Z) -

2,1-3,0 (K) -

3,0-4,0 (V) - +

0,05-0,5 (Z) - ++ ++ ++

0,5-0,8 (Z) -

0,8-1,5 (K) -

1,5-3,0 (Z) -

3,0-4,0 (K) - laagjes

0,05-0,2 (Z) -

0,2-0,3 (Z) - ++ +

0,3-0,6 (Z) -

0,6-0,9 (Z) - laagjes

0,9-1,0 (V) - +

0,05-0,1 (Z) - +

0,1-0,2 (Z) - +

0,2-0,8 (Z) gestaakt - +++ ++ ++ +

0,05-0,5 (Z) - +

12 2,6

A08 1,0

A09 1,0

13 0,5

B05 2,0

B06 4,0

B05a 4,0

B07 4,0

B07-2 0,8

B07-1 1,0

B07-3 1,0
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traject (m-mv) + 

textuur

boring boordiepte 

(m-mv)

0,5-1,0 (Z) - laagjes +

0,05-0,3 (Z) -

0,3-0,8 (Z) - + +

0,8-1,0 (Z) -

0,05-0,5 (Z) -

0,5-1,0 (Z) - laagjes

0,1-0,9 (Z) -

0,9-1,3 (K) -

1,3-2,1 (Z) - +

2,1-3,8 (K) -

3,8-4,0 (Z) -

onbebouwd gebied

0,05-0,3 (Z) - resten

0,3-0,5 (Z) - +

31 0,5 0,1-0,5 (Z) resten

32 0,5 0,07-0,5 (Z) -

33 0,5 0,05-0,5 (Z) -

34 0,5 0,05-0,5 (Z) - +

35 0,5 0,1-0,5 (Z) -

0,1-0,25 (Z) -

0,25-0,5 (Z) -

37 0,5 0,04-0,5 (Z) -

0,1-0,5 (Z) -

0,5-1,0 (Z) enkele 

baksteen 

resten

-

1,0-2,0 (Z) - +

2,0-3,0 (Z) resten

3,0-4,0 (K) -

0,0-0,5 (Z) -

0,5-1,5 (Z) -

1,5-2,5 (Z) - resten

2,5-3,0 (K) -

3,0-4,0 (K) -

0,0-0,6 (Z) -

0,6-1,1 (Z) - + +

1,1-1,7 (K) -

1,7-2,5 (Z) - laagjes

2,5-4,0 (K) -

0,0-0,05 (Z) -

0,05-0,5 (Z) -

0,5-0,9 (Z) -

0,9-1,3 (Z) -

1,3-1,6 (K) -

1,6-2,9 (Z) - +

2,9-3,5 (K) -

3,5-4,0 (V) -

0,1-0,5 (Z) -

0,5-1,1 (Z) -

B08 4,0

B07-5 1,0

30 0,5

36 0,5

b11 4,0

b10 4,0

b13 4,0

B12 4,0

b14 4,0

B07-4 1,0
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traject (m-mv) + 

textuur

boring boordiepte 

(m-mv)

1,1-2,0 (Z) - +

2,0-2,3 (K) - ++

2,3-2,6 (K) -

2,6-3,0 (K) -

3,0-4,0 (V) -

0,05-0,3 (Z) -

0,3-1,0 (Z) -

1,0-1,5 (Z) - +

1,5-2,1 (Z) - +

2,1-2,5 (K) -

0,05-0,5 (Z) -

0,5-0,7 (Z) -

0,7-1,2 (?) - *

1,2-1,6 (K) -

1,6-2,0 (Z) -

0,05-0,5 (Z) -

0,5-0,8 (Z) -

0,8-1,1 (K) -

1,1-1,6 (Z) - +

1,6-2,0 (Z) - +

2,0-2,5 (K) -

parkeerterrein

01 2,2 0,1-0,3 (Z) -

0,3-0,5 (Z) gewapend 

beton ijzer

- ++

0,5-1,0 (Z) -

1,0-1,8 (Z) - +

1,8-2,2 (Z) - +

02 0,5 0,08-0,5 (Z) -

03 0,5 0,1-0,5 (Z) -

04 0,5 0,08-0,5 (Z) -

05 0,5 0,08-0,5 (Z) -

06 0,5 0,0-0,5 (Z) - +

07 0,5 0,1-0,5 (Z) - + +

08 0,5 0,0-0,5 (Z) - +

09 0,5 0,0-0,5 (Z) - +

10 0,5 0,1-0,5 (Z) - +

11 0,5 0,08-0,5 (Z) -

0,0-1,1 (Z) - + ++

1,1-1,5 (Z) - +

1,5-2,1 (Z) - ++

2,1-4,0 (K) -

0,1-0,2 (Z) -

0,2-0,6 (Z) - + +

0,6-2,1 (Z) - +

2,1-3,6 (K) -

3,6-4,0 (V) - +

P02 2,0

P01 2,5

P03 2,5

B02 4,0

B01 4,0
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traject (m-mv) + 

textuur

boring boordiepte 

(m-mv)

0,0-0,9 (Z) - + +

0,9-2,1 (Z) -

2,1-3,6 (K) -

3,6-4,0 (V) - +

0,1-0,3 (Z) -

0,3-0,6 (Z) - + +

0,6-2,1 (Z) - +

2,1-3,6 (K) -

3,6-4,0 (V) - +

+ = zwak G = grind

++ = matig K = klei

+++ = sterk L = leem

++++ = uiterst S = slib

* = volledig V = veen

Z = zand

textuur niet ingevuld

geen grond

B04 4,0

B03 4,0
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ALcontrol B.V.

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

Witteveen + Bos  B.V.

C.M. van der Put

Postbus 233

7400 AE  DEVENTER

Uw projectnaam : Stationslocatie/Stadhuis, Den Helder

Uw projectnummer : HEDR42-1

ALcontrol rapportnummer : 11789410, versie nummer: 1

Rotterdam, 22-06-2012

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
HEDR42-1. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 13 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager
R. van Duin
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Asfalt

Asfalt

Asfalt

Asfalt

Asfalt

A01-1 A01 (0-30)

A02-1 A02 (0-25)

A03-1 A03 (0-30)

A04-1 A04 (0-25)

A05-1 A05 (0-30)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

UITLOGING
laagdikte bepaling volgs.
RAW 152(2000)

- Q zie bijlage
 

zie bijlage
 

zie bijlage
 

zie bijlage
 

zie bijlage
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
PAKMARKER (teerhoudend) - Q nee

 
nee

 
nee

 
nee

 
nee

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006

007

008

009

Asfalt

Asfalt

Asfalt

Asfalt

A06-1 A06 (0-25)

A07-1 A07 (0-31)

A08-1 A08 (0-25)

A09-1 A09 (0-30)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009  

UITLOGING
laagdikte bepaling volgs.
RAW 152(2000)

- Q zie bijlage
 

zie bijlage
 

zie bijlage
 

zie bijlage
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
PAKMARKER (teerhoudend) - Q nee

 
nee

 
nee

 
nee

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

laagdikte bepaling volgs. RAW
152(2000)

Asfalt Conform RAW proef 152 (2000)

PAKMARKER (teerhoudend) Asfalt Conform CROW-publicatie 210

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 L2056597 12-06-2012 05-06-2012 ALC211  

002 L2084184 12-06-2012 05-06-2012 ALC211  

003 L2084185 12-06-2012 05-06-2012 ALC211  

004 L2056598 12-06-2012 05-06-2012 ALC211  

005 L2084183 12-06-2012 05-06-2012 ALC211  

006 L2084182 12-06-2012 05-06-2012 ALC211  

007 L2084181 12-06-2012 05-06-2012 ALC211  

008 L2084179 12-06-2012 05-06-2012 ALC211  

009 L2084180 12-06-2012 05-06-2012 ALC211  
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T.a.v. C.M. van der Put
Postbus     233
7400 AE  DEVENTER

Datum: 18-06-2012

Witteveen +  Bos

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 04-06-2012

Stationslocatie/Stadhuis, Den Helder

HEDR42-1

2012097512

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Aanvullende informatie behorend bij dit analysecertificaat kunt U vinden in het overzicht "Specificaties 

Analysemethoden". Extra exemplaren zijn verkrijgbaar bij de afdeling Verkoop en Advies.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

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

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: 
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Stationslocatie/Stadhuis, Den Helder

2012097512
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HEDR42-1

Analysecertificaat

18-06-2012/10:41

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

04-06-2012 A,B,C,D

07-06-2012

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2012097512 / 1

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 UitgevoerdUitgevoerdUitgevoerdUitgevoerdUitgevoerd

Q Verkleinen brekermolen (cryogeen) Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

S Droge stof 82.984.088.586.085.5% (m/m)

S Organische stof 3.01.6<0.51)2.33.8% (m/m) ds

Q Gloeirest 96.498.199.197.395.7% (m/m) ds

S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 8.25.46.87.5% (m/m) ds

Metalen

S Barium (Ba) 48563536mg/kg ds

S Cadmium (Cd) 0.32<0.17<0.17<0.17mg/kg ds

S Kobalt (Co) <4.3130<4.3<4.3mg/kg ds

S Koper (Cu) 199.01018mg/kg ds

S Kwik (Hg) 0.42<0.0500.100.42mg/kg ds

S Molybdeen (Mo) <1.5<1.5<1.5<1.5mg/kg ds

S Nikkel (Ni) 6.16.13.96.8mg/kg ds

S Lood (Pb) 210<134860mg/kg ds

S Zink (Zn) 120294491mg/kg ds

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S Benzeen <0.050mg/kg ds

S Tolueen <0.050mg/kg ds

S Ethylbenzeen <0.050mg/kg ds

S o-Xyleen <0.050mg/kg ds

S m,p-Xyleen <0.050mg/kg ds

S Xylenen (som) (factor 0,7) 2)0.070mg/kg ds

BTEX (som) <0.25mg/kg ds

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) <3.0<3.04.0334.8mg/kg ds

Minerale olie (C12-C16) 6.4<5.0<5.0170<5.0mg/kg ds

Minerale olie (C16-C21) <6.0<6.0<6.01508.1mg/kg ds

Minerale olie (C21-C30) 1431<124121mg/kg ds

Minerale olie (C30-C35) 8.4297.1109.7mg/kg ds

Minerale olie (C35-C40) <6.027<6.0<6.0<6.0mg/kg ds

S Minerale olie totaal (C10-C40) <3896<3841048mg/kg ds

1
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mm1
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Stationslocatie/Stadhuis, Den Helder
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HEDR42-1

Analysecertificaat

18-06-2012/10:41

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

04-06-2012 A,B,C,D

07-06-2012

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2012097512 / 1

Chromatogram olie (GC) Zie bijl.Zie bijl.Zie bijl.

Polychloorbifenylen, PCB

S PCB 28 <0.0010<0.0010<0.0010<0.0010mg/kg ds

S PCB 52 <0.0010<0.0010<0.0010<0.0010mg/kg ds

S PCB 101 <0.0010<0.0010<0.00100.0036mg/kg ds

S PCB 118 <0.0010<0.0010<0.00100.0013mg/kg ds

S PCB 138 <0.0010<0.0010<0.00100.0059mg/kg ds

S PCB 153 <0.0010<0.0010<0.00100.0077mg/kg ds

S PCB 180 <0.0010<0.0010<0.00100.0059mg/kg ds

S PCB (som 7) (factor 0,7) 0.0049 2)2)0.00492)0.00490.026mg/kg ds

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S Naftaleen <0.0500.16<0.050<0.050mg/kg ds

S Fenanthreen 0.423.20.0560.74mg/kg ds

S Anthraceen 0.180.78<0.0500.20mg/kg ds

S Fluorantheen 1.63.50.171.7mg/kg ds

S Benzo(a)anthraceen 0.810.680.150.78mg/kg ds

S Chryseen 0.790.710.170.90mg/kg ds

S Benzo(k)fluorantheen 0.350.220.0900.41mg/kg ds

S Benzo(a)pyreen 0.630.320.160.66mg/kg ds

S Benzo(ghi)peryleen 0.480.260.160.52mg/kg ds

S Indeno(123-cd)pyreen 0.420.360.140.56mg/kg ds

S PAK VROM (10) (factor 0,7) 5.7101.16.5mg/kg ds
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Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

04-06-2012 A,B,C,D

07-06-2012

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2012097512 / 1

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 UitgevoerdUitgevoerdUitgevoerdUitgevoerdUitgevoerd

Q Verkleinen brekermolen (cryogeen) Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

S Droge stof 86.190.285.765.079.0% (m/m)

S Organische stof 0.5<0.51.03.40.6% (m/m) ds

Q Gloeirest 99.299.398.595.499.1% (m/m) ds

S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 3.66.36.917.24.3% (m/m) ds

Metalen

S Barium (Ba) 76901619<15mg/kg ds

S Cadmium (Cd) <0.17<0.17<0.17<0.17<0.17mg/kg ds

S Kobalt (Co) <4.3<4.3<4.37.2<4.3mg/kg ds

S Koper (Cu) 6.3<5.0136.8<5.0mg/kg ds

S Kwik (Hg) <0.050<0.0500.18<0.050<0.050mg/kg ds

S Molybdeen (Mo) <1.5<1.5<1.51.9<1.5mg/kg ds

S Nikkel (Ni) 4.15.04.6203.4mg/kg ds

S Lood (Pb) 144359<13<13mg/kg ds

S Zink (Zn) 23254439<17mg/kg ds

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) <3.05.6<3.0<3.07.2mg/kg ds

Minerale olie (C12-C16) <5.0<5.06.3<5.06.8mg/kg ds

Minerale olie (C16-C21) <6.0<6.0<6.0<6.0<6.0mg/kg ds

Minerale olie (C21-C30) <12<12<12<12<12mg/kg ds

Minerale olie (C30-C35) <6.0<6.0<6.0<6.0<6.0mg/kg ds

Minerale olie (C35-C40) <6.0<6.0<6.0<6.0<6.0mg/kg ds

S Minerale olie totaal (C10-C40) <38<38<38<38<38mg/kg ds

Polychloorbifenylen, PCB

S PCB 28 <0.0010<0.0010<0.0010<0.0010<0.0010mg/kg ds

S PCB 52 <0.0010<0.0010<0.0010<0.0010<0.0010mg/kg ds

S PCB 101 <0.0010<0.0010<0.0010<0.0010<0.0010mg/kg ds

S PCB 118 <0.0010<0.0010<0.0010<0.0010<0.0010mg/kg ds

S PCB 138 <0.0010<0.0010<0.0010<0.0010<0.0010mg/kg ds

S PCB 153 <0.0010<0.0010<0.0010<0.0010<0.0010mg/kg ds

S PCB 180 <0.0010<0.0010<0.0010<0.0010<0.0010mg/kg ds
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Analysecertificaat

18-06-2012/10:41

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

04-06-2012 A,B,C,D

07-06-2012

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2012097512 / 1

S PCB (som 7) (factor 0,7) 0.0049 2)2)0.00492)0.00492)0.00492)0.0049mg/kg ds

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S Naftaleen <0.050<0.0500.090<0.050<0.050mg/kg ds

S Fenanthreen <0.050<0.050<0.050<0.050<0.050mg/kg ds

S Anthraceen <0.050<0.050<0.050<0.050<0.050mg/kg ds

S Fluorantheen 0.11<0.0500.084<0.050<0.050mg/kg ds

S Benzo(a)anthraceen 0.086<0.0500.053<0.050<0.050mg/kg ds

S Chryseen 0.085<0.0500.065<0.050<0.050mg/kg ds

S Benzo(k)fluorantheen 0.062<0.050<0.050<0.050<0.050mg/kg ds

S Benzo(a)pyreen 0.097<0.050<0.050<0.050<0.050mg/kg ds

S Benzo(ghi)peryleen 0.11<0.050<0.050<0.050<0.050mg/kg ds

S Indeno(123-cd)pyreen 0.13<0.0500.055<0.050<0.050mg/kg ds

S PAK VROM (10) (factor 0,7) 0.782)0.350.522)0.352)0.35mg/kg ds
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Monsteromschrijving Analytico-nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting Pr.coörd.

Nr.

RvA L010
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S: AS 3000 erkende verrichting



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2012097512
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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

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

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

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 2012097512
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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
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2012097512
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.

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 
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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
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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



T.a.v. C.M. van der Put
Postbus     233
7400 AE  DEVENTER

Datum: 18-06-2012

Witteveen +  Bos

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 07-06-2012

Stationslocatie/Stadhuis, Den Helder

HEDR42-1

2012099406

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Aanvullende informatie behorend bij dit analysecertificaat kunt U vinden in het overzicht "Specificaties 

Analysemethoden". Extra exemplaren zijn verkrijgbaar bij de afdeling Verkoop en Advies.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

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

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. 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).



Stationslocatie/Stadhuis, Den Helder

2012099406

1 2 3 4 5

1/4

HEDR42-1

Analysecertificaat

18-06-2012/09:52

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

04-06-2012 A,B,C,D

11-06-2012

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2012099406 / 1

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 UitgevoerdUitgevoerdUitgevoerdUitgevoerdUitgevoerd

Bodemkundige analyses

S Droge stof 87.482.281.986.987.9% (m/m)

S Organische stof <0.51.5<0.52.411.1% (m/m) ds

Q Gloeirest 99.498.399.197.188.5% (m/m) ds

S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 4.83.58.38.05.8% (m/m) ds

Metalen

S Barium (Ba) 25110mg/kg ds

S Cadmium (Cd) 0.180.50mg/kg ds

S Kobalt (Co) <4.35.8mg/kg ds

S Koper (Cu) 46120mg/kg ds

S Kwik (Hg) 0.110.23mg/kg ds

S Molybdeen (Mo) <1.5<1.5mg/kg ds

S Nikkel (Ni) 1114mg/kg ds

S Lood (Pb) <13151837700mg/kg ds

S Zink (Zn) 62210mg/kg ds

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) 5.74.3mg/kg ds

Minerale olie (C12-C16) 5.2<5.0mg/kg ds

Minerale olie (C16-C21) <6.0<6.0mg/kg ds

Minerale olie (C21-C30) <1223mg/kg ds

Minerale olie (C30-C35) <6.023mg/kg ds

Minerale olie (C35-C40) <6.019mg/kg ds

S Minerale olie totaal (C10-C40) <3871mg/kg ds

Chromatogram olie (GC) Zie bijl.

Polychloorbifenylen, PCB

S PCB 28 <0.0010<0.0010mg/kg ds

S PCB 52 <0.0010<0.0010mg/kg ds

S PCB 101 <0.0010<0.0010mg/kg ds

S PCB 118 <0.0010<0.0010mg/kg ds

S PCB 138 <0.00100.0041mg/kg ds

S PCB 153 <0.00100.0038mg/kg ds

S PCB 180 <0.00100.0030mg/kg ds

1

2

3

4
5

B07-1

K03-1

L01-2

L02-2
L03-2 6922725

6922724

6922723

6922722

6922721

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

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

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



Stationslocatie/Stadhuis, Den Helder

2012099406

1 2 3 4 5

2/4

HEDR42-1

Analysecertificaat

18-06-2012/09:52

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

04-06-2012 A,B,C,D

11-06-2012

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2012099406 / 1

S PCB (som 7) (factor 0,7) 1)0.00490.014mg/kg ds

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S Naftaleen <0.050<0.050mg/kg ds

S Fenanthreen 0.111.3mg/kg ds

S Anthraceen <0.0500.48mg/kg ds

S Fluorantheen 0.242.2mg/kg ds

S Benzo(a)anthraceen 0.141.4mg/kg ds

S Chryseen 0.161.3mg/kg ds

S Benzo(k)fluorantheen 0.0680.58mg/kg ds

S Benzo(a)pyreen 0.121.1mg/kg ds

S Benzo(ghi)peryleen 0.0890.73mg/kg ds

S Indeno(123-cd)pyreen 0.0770.97mg/kg ds

S PAK VROM (10) (factor 0,7) 1.110mg/kg ds

1

2

3

4
5

B07-1

K03-1

L01-2

L02-2
L03-2 6922725

6922724

6922723

6922722

6922721

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

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

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



Stationslocatie/Stadhuis, Den Helder

2012099406

6 7

3/4

HEDR42-1

Analysecertificaat

18-06-2012/09:52

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

04-06-2012 A,B,C,D

11-06-2012

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2012099406 / 1

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 UitgevoerdUitgevoerd

Bodemkundige analyses

S Droge stof 87.680.0% (m/m)

S Organische stof 0.92.2% (m/m) ds

Q Gloeirest 98.897.4% (m/m) ds

S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 5.14.3% (m/m) ds

Metalen

S Barium (Ba) <15<15mg/kg ds

S Cadmium (Cd) <0.17<0.17mg/kg ds

S Kobalt (Co) <4.3<4.3mg/kg ds

S Koper (Cu) <5.0<5.0mg/kg ds

S Kwik (Hg) <0.050<0.050mg/kg ds

S Molybdeen (Mo) <1.5<1.5mg/kg ds

S Nikkel (Ni) 6.73.9mg/kg ds

S Lood (Pb) <13<13mg/kg ds

S Zink (Zn) 3126mg/kg ds

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) <3.04.9mg/kg ds

Minerale olie (C12-C16) <5.0<5.0mg/kg ds

Minerale olie (C16-C21) 7.7<6.0mg/kg ds

Minerale olie (C21-C30) <12<12mg/kg ds

Minerale olie (C30-C35) 6.4<6.0mg/kg ds

Minerale olie (C35-C40) <6.0<6.0mg/kg ds

S Minerale olie totaal (C10-C40) <38<38mg/kg ds

Polychloorbifenylen, PCB

S PCB 28 <0.0010<0.0010mg/kg ds

S PCB 52 <0.0010<0.0010mg/kg ds

S PCB 101 <0.0010<0.0010mg/kg ds

S PCB 118 <0.0010<0.0010mg/kg ds

S PCB 138 <0.0010<0.0010mg/kg ds

S PCB 153 <0.0010<0.0010mg/kg ds

S PCB 180 <0.0010<0.0010mg/kg ds

S PCB (som 7) (factor 0,7) 1)0.00491)0.0049mg/kg ds

6

7

mm10

mm9 6922727

6922726

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

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

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



Stationslocatie/Stadhuis, Den Helder

2012099406

6 7

4/4

HEDR42-1

Analysecertificaat

18-06-2012/09:52

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

04-06-2012 A,B,C,D

11-06-2012

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2012099406 / 1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S Naftaleen <0.050<0.050mg/kg ds

S Fenanthreen 0.0650.060mg/kg ds

S Anthraceen <0.050<0.050mg/kg ds

S Fluorantheen 0.0950.15mg/kg ds

S Benzo(a)anthraceen <0.0500.081mg/kg ds

S Chryseen 0.0570.11mg/kg ds

S Benzo(k)fluorantheen <0.050<0.050mg/kg ds

S Benzo(a)pyreen <0.0500.074mg/kg ds

S Benzo(ghi)peryleen <0.0500.065mg/kg ds

S Indeno(123-cd)pyreen <0.050<0.050mg/kg ds

S PAK VROM (10) (factor 0,7) 0.460.68mg/kg ds

6

7

mm10

mm9 6922727

6922726

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

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

VA

Monsteromschrijving Analytico-nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2012099406

Pagina 1/1

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

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

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

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 2012099406

Pagina 1/1

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

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

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

Pagina 1/1

.

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).

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

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: 



Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2012099406

Pagina 1/1

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



T.a.v. C.M. van der Put
Postbus     233
7400 AE  DEVENTER

Datum: 22-06-2012

Witteveen +  Bos

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 12-06-2012

Stationslocatie/Stadhuis, Den Helder

HEDR42-1

2012101770

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Aanvullende informatie behorend bij dit analysecertificaat kunt U vinden in het overzicht "Specificaties 

Analysemethoden". Extra exemplaren zijn verkrijgbaar bij de afdeling Verkoop en Advies.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

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

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: NL71BNPA0227924525 

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).



Stationslocatie/Stadhuis, Den Helder
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HEDR42-1

Analysecertificaat

22-06-2012/10:13

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

12-06-2012 A,B,C

14-06-2012

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2012101770 / 1

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 UitgevoerdUitgevoerdUitgevoerdUitgevoerdUitgevoerd

Bodemkundige analyses

S Droge stof 79.292.390.676.484.5% (m/m)

S Organische stof 0.70.92.00.71.1% (m/m) ds

Q Gloeirest 99.099.097.699.298.7% (m/m) ds

S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 4.92.24.92.53.0% (m/m) ds

Metalen

S Barium (Ba) <1510028<15<15mg/kg ds

S Cadmium (Cd) <0.17<0.170.18<0.17<0.17mg/kg ds

S Kobalt (Co) <4.3<4.3<4.3<4.3<4.3mg/kg ds

S Koper (Cu) <5.05.017<5.09.4mg/kg ds

S Kwik (Hg) <0.050<0.0500.36<0.0500.22mg/kg ds

S Molybdeen (Mo) <1.5<1.5<1.5<1.5<1.5mg/kg ds

S Nikkel (Ni) 3.14.35.73.43.4mg/kg ds

S Lood (Pb) <131874<1344mg/kg ds

S Zink (Zn) <173371<1740mg/kg ds

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) 5.05.75.13.5<3.0mg/kg ds

Minerale olie (C12-C16) <5.0<5.0<5.0<5.0<5.0mg/kg ds

Minerale olie (C16-C21) <6.0<6.0<6.0<6.0<6.0mg/kg ds

Minerale olie (C21-C30) <12<12<12<1217mg/kg ds

Minerale olie (C30-C35) <6.0<6.0<6.0<6.09.5mg/kg ds

Minerale olie (C35-C40) <6.0<6.0<6.0<6.0<6.0mg/kg ds

S Minerale olie totaal (C10-C40) <38<38<38<3840mg/kg ds

Chromatogram olie (GC) Zie bijl.

Polychloorbifenylen, PCB

S PCB 28 <0.0010<0.0010<0.0010<0.0010<0.0010mg/kg ds

S PCB 52 <0.0010<0.0010<0.0010<0.0010<0.0010mg/kg ds

S PCB 101 <0.0010<0.0010<0.0010<0.0010<0.0010mg/kg ds

S PCB 118 <0.0010<0.0010<0.0010<0.0010<0.0010mg/kg ds

S PCB 138 <0.0010<0.00100.0019<0.0010<0.0010mg/kg ds

S PCB 153 <0.0010<0.00100.0018<0.0010<0.0010mg/kg ds

S PCB 180 <0.0010<0.00100.0014<0.0010<0.0010mg/kg ds
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VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting
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HEDR42-1

Analysecertificaat

22-06-2012/10:13

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

12-06-2012 A,B,C

14-06-2012

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2012101770 / 1

S PCB (som 7) (factor 0,7) 0.0049 1)1)0.00490.00791)0.00491)0.0049mg/kg ds

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S Naftaleen <0.050<0.050<0.050<0.050<0.050mg/kg ds

S Fenanthreen <0.050<0.0500.13<0.050<0.050mg/kg ds

S Anthraceen <0.050<0.0500.073<0.050<0.050mg/kg ds

S Fluorantheen <0.0500.0720.481.10.13mg/kg ds

S Benzo(a)anthraceen <0.050<0.0500.300.280.065mg/kg ds

S Chryseen <0.050<0.0500.340.270.092mg/kg ds

S Benzo(k)fluorantheen <0.050<0.0500.160.077<0.050mg/kg ds

S Benzo(a)pyreen <0.050<0.0500.290.140.078mg/kg ds

S Benzo(ghi)peryleen <0.050<0.0500.240.0770.074mg/kg ds

S Indeno(123-cd)pyreen <0.050<0.0500.280.0780.075mg/kg ds

S PAK VROM (10) (factor 0,7) 0.35 1)0.392.32.10.65mg/kg ds

1

2

3

4
5

30-2

1

mm11

mm12
mm13 6930630

6930629

6930628

6930627

6930626

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

E-mail info-env@eurofins.nl
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Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting
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Analysecertificaat
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Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

12-06-2012 A,B,C

14-06-2012

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2012101770 / 1

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 UitgevoerdUitgevoerdUitgevoerd

Bodemkundige analyses

S Droge stof 58.280.291.7% (m/m)

S Organische stof 5.61.31.6% (m/m) ds

Q Gloeirest 93.098.498.0% (m/m) ds

S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 20.23.05.0% (m/m) ds

Metalen

S Barium (Ba) 222464mg/kg ds

S Cadmium (Cd) <0.17<0.17<0.17mg/kg ds

S Kobalt (Co) 5.6<4.3<4.3mg/kg ds

S Koper (Cu) 7.3<5.0<5.0mg/kg ds

S Kwik (Hg) <0.050<0.050<0.050mg/kg ds

S Molybdeen (Mo) <1.5<1.5<1.5mg/kg ds

S Nikkel (Ni) 183.93.7mg/kg ds

S Lood (Pb) <13<13<13mg/kg ds

S Zink (Zn) 41<1728mg/kg ds

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) 8.6<3.04.6mg/kg ds

Minerale olie (C12-C16) 7.3<5.0<5.0mg/kg ds

Minerale olie (C16-C21) <6.0<6.0<6.0mg/kg ds

Minerale olie (C21-C30) <12<12<12mg/kg ds

Minerale olie (C30-C35) <6.0<6.0<6.0mg/kg ds

Minerale olie (C35-C40) <6.0<6.0<6.0mg/kg ds

S Minerale olie totaal (C10-C40) <38<38<38mg/kg ds

Polychloorbifenylen, PCB

S PCB 28 <0.0010<0.0010<0.0010mg/kg ds

S PCB 52 <0.0010<0.0010<0.0010mg/kg ds

S PCB 101 <0.0010<0.0010<0.0010mg/kg ds

S PCB 118 <0.0010<0.0010<0.0010mg/kg ds

S PCB 138 <0.0010<0.0010<0.0010mg/kg ds

S PCB 153 <0.0010<0.0010<0.0010mg/kg ds

S PCB 180 <0.0010<0.0010<0.0010mg/kg ds

S PCB (som 7) (factor 0,7) 1)0.00491)0.00491)0.0049mg/kg ds
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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: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting
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Analysecertificaat

22-06-2012/10:13

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

12-06-2012 A,B,C

14-06-2012

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2012101770 / 1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S Naftaleen <0.050<0.050<0.050mg/kg ds

S Fenanthreen <0.050<0.050<0.050mg/kg ds

S Anthraceen <0.050<0.050<0.050mg/kg ds

S Fluorantheen <0.050<0.050<0.050mg/kg ds

S Benzo(a)anthraceen <0.050<0.050<0.050mg/kg ds

S Chryseen <0.050<0.050<0.050mg/kg ds

S Benzo(k)fluorantheen <0.050<0.050<0.050mg/kg ds

S Benzo(a)pyreen <0.050<0.050<0.050mg/kg ds

S Benzo(ghi)peryleen <0.050<0.050<0.050mg/kg ds

S Indeno(123-cd)pyreen <0.050<0.050<0.050mg/kg ds

S PAK VROM (10) (factor 0,7) 1)0.351)0.351)0.35mg/kg ds
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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
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VA

Monsteromschrijving Analytico-nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



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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overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
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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

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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T.a.v. C.M. van der Put
Postbus     233
7400 AE  DEVENTER

Datum: 17-07-2012

Witteveen +  Bos

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 05-06-2012

Stationslocatie/Stadhuis, Den Helder

HEDR42-1

2012118769

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Aanvullende informatie behorend bij dit analysecertificaat kunt U vinden in het overzicht "Specificaties 

Analysemethoden". Extra exemplaren zijn verkrijgbaar bij de afdeling Verkoop en Advies.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

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

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: NL71BNPA0227924525 

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).



Stationslocatie/Stadhuis, Den Helder

1 2 3 4 5

1/4

HEDR42-1

Analysecertificaat

17-07-2012/08:18

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

04-06-2012 A,C

11-07-2012

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2012118769/1

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 86.8% (m/m) 83.3 81.4 88.5 88.6Droge stof

Metalen

S mg/kg ds 130Kobalt (Co)

S 230mg/kg ds 100 86 63Lood (Pb)

1

2

3

4

5

07-1

08-1

09-1

10-1

A01-3 6985195

6985194

6985193

6985192

6985191

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

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: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



Stationslocatie/Stadhuis, Den Helder

6 7 8 9 10

2/4

HEDR42-1

Analysecertificaat

17-07-2012/08:18

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

04-06-2012 A,C

11-07-2012

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2012118769/1

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 83.5% (m/m) 83.6 83.9 85.0 79.8Droge stof

Metalen

S 290mg/kg ds 150 82 80 40Kobalt (Co)

6

7

8

9

10

A02-3

A04-3

A05-3

A06-3

A08-3 6985200

6985199

6985198

6985197

6985196

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

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: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



Stationslocatie/Stadhuis, Den Helder

11 12 13 14 15

3/4

HEDR42-1

Analysecertificaat

17-07-2012/08:18

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

04-06-2012 A,C

11-07-2012

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2012118769/1

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 87.3% (m/m) 78.4 80.4 81.1 82.8Droge stof

Metalen

S 89mg/kg dsKobalt (Co)

S mg/kg ds 110 190 130 80Lood (Pb)

11

12

13

14

15

A09-3

B01-1

B02-2

B03-1

B04-2 6985205

6985204

6985203

6985202

6985201

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

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: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



Stationslocatie/Stadhuis, Den Helder

16

4/4

HEDR42-1

Analysecertificaat

17-07-2012/08:18

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

04-06-2012 A,C

11-07-2012

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2012118769/1

Voorbehandeling

UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 86.0% (m/m)Droge stof

Metalen

S <5.0mg/kg dsKoper (Cu)

S <13mg/kg dsLood (Pb)

16 B07-2 6985206

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

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: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2012118769

Pagina 1/1

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

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

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: NL71BNPA0227924525 

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 2012118769

Pagina 1/1

.

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.

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).

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

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: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



T.a.v. C.M. van der Put
Postbus     233
7400 AE  DEVENTER

Datum: 21-06-2012

Witteveen +  Bos

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 15-06-2012

Stationslocatie/Stadhuis, Den Helder

HEDR42-1

2012103394

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Aanvullende informatie behorend bij dit analysecertificaat kunt U vinden in het overzicht "Specificaties 

Analysemethoden". Extra exemplaren zijn verkrijgbaar bij de afdeling Verkoop en Advies.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

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

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: NL71BNPA0227924525 

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).



Stationslocatie/Stadhuis, Den Helder

2012103394

1 2 3 4 5

1/4

HEDR42-1

Analysecertificaat

21-06-2012/15:43

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

15-06-2012 A,B,C

15-06-2012

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2012103394 / 1

Metalen

S Barium (Ba) <45<4526089µg/L

S Cadmium (Cd) <0.80<0.80<0.80<0.80µg/L

S Kobalt (Co) <5.0<5.0<5.0<5.0µg/L

S Koper (Cu) <15<15<15<15µg/L

S Kwik (Hg) <0.050<0.050<0.050<0.050µg/L

S Molybdeen (Mo) <3.6<3.6<3.6<3.6µg/L

S Nikkel (Ni) <15<15<15<15µg/L

S Lood (Pb) <15<15<15<15µg/L

S Zink (Zn) <60<60<60<60µg/L

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S Benzeen <0.20<0.20<0.20<0.20<0.20µg/L

S Tolueen 0.84<0.300.64<0.30<0.30µg/L

S Ethylbenzeen <0.30<0.30<0.30<0.30<0.30µg/L

S o-Xyleen 0.56<0.100.440.510.12µg/L

S m,p-Xyleen 1.2<0.200.980.580.31µg/L

S Xylenen (som) factor 0,7 1.71)0.211.41.10.43µg/L

BTEX (som) 2.6<1.12.1<1.1<1.1µg/L

S Naftaleen <0.050<0.050<0.050<0.050<0.050µg/L

S Styreen <0.30<0.30<0.30<0.30µg/L

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S Dichloormethaan <0.20<0.20<0.20<0.20µg/L

S Trichloormethaan <0.60<0.60<0.60<0.60µg/L

S Tetrachloormethaan <0.10<0.10<0.10<0.10µg/L

S Trichlooretheen <0.60<0.60<0.60<0.60µg/L

S Tetrachlooretheen <0.10<0.10<0.10<0.10µg/L

S 1,1-Dichloorethaan <0.60<0.60<0.60<0.60µg/L

S 1,2-Dichloorethaan <0.60<0.60<0.60<0.60µg/L

S 1,1,1-Trichloorethaan <0.10<0.10<0.10<0.10µg/L

S 1,1,2-Trichloorethaan <0.10<0.10<0.10<0.10µg/L

S cis 1,2-Dichlooretheen <0.10<0.10<0.100.19µg/L

S trans 1,2-Dichlooretheen <0.10<0.10<0.10<0.10µg/L

CKW (som) <3.2<3.2<3.2<3.2µg/L

S 1,1-Dichlooretheen <0.10<0.10<0.10<0.10µg/L

1

2

3

4
5

001-1-1

01-1-1

12-1-1

25-1-1
P01-1-1 6936126

6936125

6936124

6936123

6936122

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

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: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



Stationslocatie/Stadhuis, Den Helder

2012103394

1 2 3 4 5

2/4

HEDR42-1

Analysecertificaat

21-06-2012/15:43

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

15-06-2012 A,B,C

15-06-2012

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2012103394 / 1

S 1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 0.14 1)1)0.141)0.140.26µg/L

S Vinylchloride <0.10<0.10<0.10<0.10µg/L

S 1,1-Dichloorpropaan <0.25<0.25<0.25<0.25µg/L

S 1,2-Dichloorpropaan <0.25<0.25<0.25<0.25µg/L

S 1,3-Dichloorpropaan <0.25<0.25<0.25<0.25µg/L

S Dichloorpropanen som factor 0.7 0.520.520.520.52µg/L

S Tribroommethaan <2.0<2.0<2.0<2.0µg/L

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) <8.0<8.0<8.0<8.08.6µg/L

Minerale olie (C12-C16) <15<15<15<15<15µg/L

Minerale olie (C16-C21) <16<16<16<16<16µg/L

Minerale olie (C21-C30) <31<31<31<31<31µg/L

Minerale olie (C30-C35) <15<15<15<15<15µg/L

Minerale olie (C35-C40) <15<15<15<15<15µg/L

S Minerale olie totaal (C10-C40) <100<100<100<100<100µg/L

1

2

3

4
5

001-1-1

01-1-1

12-1-1

25-1-1
P01-1-1 6936126

6936125

6936124

6936123

6936122

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

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: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



Stationslocatie/Stadhuis, Den Helder

2012103394

6 7 8

3/4

HEDR42-1

Analysecertificaat

21-06-2012/15:43

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

15-06-2012 A,B,C

15-06-2012

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2012103394 / 1

Metalen

S Barium (Ba) <45<45µg/L

S Cadmium (Cd) <0.80<0.80µg/L

S Kobalt (Co) <5.0<5.0µg/L

S Koper (Cu) <15<15µg/L

S Kwik (Hg) <0.050<0.050µg/L

S Molybdeen (Mo) <3.65.0µg/L

S Nikkel (Ni) <15<15µg/L

S Lood (Pb) <15<15µg/L

S Zink (Zn) <60<60µg/L

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S Benzeen <0.20<0.20<0.20µg/L

S Tolueen <0.300.89<0.30µg/L

S Ethylbenzeen <0.300.35<0.30µg/L

S o-Xyleen 0.140.64<0.10µg/L

S m,p-Xyleen 0.331.4<0.20µg/L

S Xylenen (som) factor 0,7 0.482.01)0.21µg/L

BTEX (som) <1.13.2<1.1µg/L

S Naftaleen <0.0500.38<0.050µg/L

S Styreen <0.30<0.30µg/L

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S Dichloormethaan <0.20<0.20µg/L

S Trichloormethaan <0.60<0.60µg/L

S Tetrachloormethaan <0.10<0.10µg/L

S Trichlooretheen <0.60<0.60µg/L

S Tetrachlooretheen <0.10<0.10µg/L

S 1,1-Dichloorethaan <0.60<0.60µg/L

S 1,2-Dichloorethaan <0.60<0.60µg/L

S 1,1,1-Trichloorethaan <0.10<0.10µg/L

S 1,1,2-Trichloorethaan <0.10<0.10µg/L

S cis 1,2-Dichlooretheen <0.10<0.10µg/L

S trans 1,2-Dichlooretheen <0.10<0.10µg/L

CKW (som) <3.2<3.2µg/L

S 1,1-Dichlooretheen <0.10<0.10µg/L

6

7

8

P02-1-1

P03-1-1

P13-1-1 6936129

6936128

6936127
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Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



Stationslocatie/Stadhuis, Den Helder

2012103394
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HEDR42-1

Analysecertificaat

21-06-2012/15:43

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

15-06-2012 A,B,C

15-06-2012

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2012103394 / 1

S 1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 1)0.141)0.14µg/L

S Vinylchloride <0.10<0.10µg/L

S 1,1-Dichloorpropaan <0.25<0.25µg/L

S 1,2-Dichloorpropaan <0.25<0.25µg/L

S 1,3-Dichloorpropaan <0.25<0.25µg/L

S Dichloorpropanen som factor 0.7 0.520.52µg/L

S Tribroommethaan <2.0<2.0µg/L

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) <8.0<8.0<8.0µg/L

Minerale olie (C12-C16) <15<15<15µg/L

Minerale olie (C16-C21) <16<16<16µg/L

Minerale olie (C21-C30) <31<31<31µg/L

Minerale olie (C30-C35) <15<15<15µg/L

Minerale olie (C35-C40) <15<15<15µg/L

S Minerale olie totaal (C10-C40) <100<100<100µg/L

6

7

8

P02-1-1

P03-1-1

P13-1-1 6936129

6936128

6936127
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VA

Monsteromschrijving Analytico-nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2012103394

Pagina 1/1

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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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2012103394
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2012103394
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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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T.a.v. C.M. van der Put
Postbus     233
7400 AE  DEVENTER

Datum: 26-06-2012

Witteveen + Bos

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 05-06-2012

Stationslocatie/Stadhuis, Den Helder

HEDR42-1

2012101771

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Aanvullende informatie behorend bij dit analysecertificaat kunt U vinden in het overzicht "Specificaties 

Analysemethoden". Extra exemplaren zijn verkrijgbaar bij de afdeling Verkoop en Advies.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

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

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: NL71BNPA0227924525 

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).



Stationslocatie/Stadhuis, Den Helder

2012101771
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HEDR42-1

Analysecertificaat

26-06-2012/16:00

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

05-06-2012 A,B,C

13-06-2012

Monstermatrix Grond; Asbesthoudende grond

2012101771 / 1

Bodemkundige analyses

Q Droge stof 87.686.688.181.591.7% (m/m)

Uitbesteed onderzoek

In behandeling genomen hoeveelheid 15.2 1)1)13.81)13.61)13.61)0.5kg

Asbest fractie <0,5mm 0.00.00.00.00.0mg

Asbest fractie 0,5-1mm 0.00.00.00.00.0mg

Asbest fractie 1-2mm 0.00.00.00.00.0mg

Asbest fractie 2-4mm 0.00.00.00.00.0mg

Asbest fractie 4-8mm 0.00.00.00.00.0mg

Asbest fractie 8-16mm 0.00.00.00.00.0mg

Asbest fractie >16mm 0.00.00.00.00.0mg

Asbest (som) 0.00.00.00.00.0mg

Gemeten Asbestconcentratie <1.0<1.0<1.0<1.0<1.0mg/kg ds

Asbest in grond (gewogen NEN 5707) 00000mg/kg ds

Gemeten concentratie (OG) 00000mg/kg ds

Gemeten concentratie (BG) 00000mg/kg ds

Gemeten concentratie Crocidoliet 00000mg/kg ds

Concentratie Crocidoliet (OG) 00000mg/kg ds

Concentratie Crocidoliet (BG) 00000mg/kg ds

Gemeten concentratie Amosiet 00000mg/kg ds

Concentratie Amosiet (OG) 00000mg/kg ds

Concentratie Amosiet (BG) 00000mg/kg ds

Gemeten concentratie Chrysotiel 00000mg/kg ds

Concentratie Chrysotiel (OG) 00000mg/kg ds

Concentratie Chrysotiel (BG) 00000mg/kg ds

Totaal asbest hechtgebonden 00000mg/kg ds

Totaal asbest niet hechtgebonden 00000mg/kg ds

1

2

3

4
5

asb-K07

asb-mm2

asb-mm3

asb-mm4
fund-asb 6930638

6930637

6930636

6930635

6930634

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

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: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

JV

Monsteromschrijving Analytico-nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2012101771

Pagina 1/1

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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overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2012101771
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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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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2012101771

Pagina 1/1

.

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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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Blad 1 van 3

ALcontrol B.V.

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

Witteveen + Bos  B.V.

C.M. van der Put

Postbus 233

7400 AE  DEVENTER

Uw projectnaam : Stationslocatie/Stadhuis, Den Helder

Uw projectnummer : HEDR42-1

ALcontrol rapportnummer : 11795258, versie nummer: 1

Rotterdam, 03-07-2012

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
HEDR42-1. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 3 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager
R. van Duin



Witteveen + Bos  B.V.

Stationslocatie/Stadhuis, Den Helder

HEDR42-1

11795258

25-06-2012

C.M. van der Put

22-06-2012

03-07-2012

Blad 2 van 3

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

Asfalt

Asfalt

Asfalt

Asfalt

DAB0-11 A01 (3-6) A02 (3,4-6,8) A03 (3,3-6) A04 (3-7,6) A05 (3,5-7,6) A06 (3,5-7,6) A07 (3,5-7,7) A08 (4-12,5)
A09 (2,8-7,2)
DAB0-8 A01 (0-3) A02 (0-3,4) A03 (0-3,3) A04 (0-3) A05 (0-3,5) A06 (0-3,5) A07 (0-3,5) A08 (0-4) A09 (0-2,8)

STAB0-16-1 A01 (6-14,3) A02 (6,8-16,1) A03 (6-15) A04 (7,6-15,6) A05 (7,6-16,4) A06 (7,6-12,6) A07 (7,7-15,6)
A08 (12,5-20,6) A09 (7,2-13,5)
STAB0-16-2 A01 (14,3-22,8) A02 (16,1-25,6) A03 (15-23,6) A04 (15,6-24,5) A05 (16,4-26) A06 (12,6-20,8) A07
(15,6-24,1) A09 (13,5-22)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

Malen asfalt -   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

droge stof gew.-%  98.6
 

98.8
 

97.7
 

99.0
 

 
 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds Q <1

 
<1

 
<1

 
<1

 
 

 

antraceen mg/kgds Q <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

fenantreen mg/kgds Q <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

fluoranteen mg/kgds Q <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds Q <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

chryseen mg/kgds Q <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds Q <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds Q <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds Q <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds Q <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds Q <10
 

<10
 

<10
 

<10
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.



Witteveen + Bos  B.V.

Stationslocatie/Stadhuis, Den Helder

HEDR42-1

11795258

25-06-2012

C.M. van der Put

22-06-2012

03-07-2012

Blad 3 van 3

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Asfalt Conform NEN-ISO 11465 / CMA 2/II/A.1

naftaleen Asfalt Conform NEN 7331

antraceen Asfalt Idem

fenantreen Asfalt Idem

fluoranteen Asfalt Idem

benzo(a)antraceen Asfalt Idem

chryseen Asfalt Idem

benzo(a)pyreen Asfalt Idem

benzo(ghi)peryleen Asfalt Idem

benzo(k)fluoranteen Asfalt Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Asfalt Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E0951254 27-06-2012 27-06-2012 ALC291 Theoretische monsternamedatum

002 E0951255 27-06-2012 27-06-2012 ALC291 Theoretische monsternamedatum

003 E0951256 27-06-2012 27-06-2012 ALC291 Theoretische monsternamedatum

004 E0951257 27-06-2012 27-06-2012 ALC291 Theoretische monsternamedatum



T.a.v. C.M. van der Put
Postbus     233
7400 AE  DEVENTER

Datum: 19-06-2012

Witteveen +  Bos

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 05-06-2012

Stationslocatie/Stadhuis, Den Helder

HEDR42-1

2012096602

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Aanvullende informatie behorend bij dit analysecertificaat kunt U vinden in het overzicht "Specificaties 

Analysemethoden". Extra exemplaren zijn verkrijgbaar bij de afdeling Verkoop en Advies.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

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

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. 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).



Stationslocatie/Stadhuis, Den Helder

2012096602

1

1/2

HEDR42-1

Analysecertificaat

19-06-2012/09:20

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

05-06-2012 A,B,C,D

12-06-2012

Monstermatrix Grond; Grond / sediment

2012096602 / 1

Voorbehandeling

Q Verkleinen brekermolen (cryogeen) Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Q Droge stof 90.4% (m/m)

Q Organische stof 2.4% (m/m) ds

Q Gloeirest 97.5% (m/m) ds

Q Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 1.6% (m/m) ds

Metalen

Q Barium (Ba) 91mg/kg ds

Q Cadmium (Cd) <0.40mg/kg ds

Q Kobalt (Co) 25mg/kg ds

Q Koper (Cu) 12mg/kg ds

Q Kwik (Hg) <0.10mg/kg ds

Q Molybdeen (Mo) <1.5mg/kg ds

Q Nikkel (Ni) 14mg/kg ds

Q Lood (Pb) 23mg/kg ds

Q Zink (Zn) 59mg/kg ds

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) 3.7mg/kg ds

Minerale olie (C12-C16) 6.6mg/kg ds

Minerale olie (C16-C21) 30mg/kg ds

Minerale olie (C21-C30) 70mg/kg ds

Minerale olie (C30-C35) 28mg/kg ds

Minerale olie (C35-C40) 16mg/kg ds

Q Minerale olie totaal (C10-C40) 150mg/kg ds

Chromatogram olie (GC) Zie bijl.

Polychloorbifenylen, PCB

Q PCB 28 1)0.0018mg/kg ds

Q PCB 52 <0.0010mg/kg ds

Q PCB 101 <0.0010mg/kg ds

Q PCB 118 <0.0010mg/kg ds

Q PCB 138 0.0021mg/kg ds

Q PCB 153 0.0022mg/kg ds

Q PCB 180 0.0019mg/kg ds

1 fund-1 6914318

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

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

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



Stationslocatie/Stadhuis, Den Helder

2012096602

1

2/2

HEDR42-1

Analysecertificaat

19-06-2012/09:20

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

05-06-2012 A,B,C,D

12-06-2012

Monstermatrix Grond; Grond / sediment

2012096602 / 1

Q PCB (som 7) 0.0080mg/kg ds

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Q Naftaleen 0.15mg/kg ds

Q Fenanthreen 1.0mg/kg ds

Q Anthraceen 0.29mg/kg ds

Q Fluorantheen 1.4mg/kg ds

Q Benzo(a)anthraceen 0.62mg/kg ds

Q Chryseen 0.66mg/kg ds

Q Benzo(k)fluorantheen 0.27mg/kg ds

Q Benzo(a)pyreen 0.43mg/kg ds

Q Benzo(ghi)peryleen 0.32mg/kg ds

Q Indeno(123-cd)pyreen 0.40mg/kg ds

Q PAK Totaal VROM (10) 5.5mg/kg ds

1 fund-1 6914318

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

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

JK

Monsteromschrijving Analytico-nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2012096602

Pagina 1/1

Analytico-n Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

fund-16914318 A01 30 70 05059461882

6914318 A02 25 50 05059461912

6914318 A04 25 60 05059461982

6914318 A05 30 50 05059461872

6914318 A06 25 70 05052082002

6914318 A07 31 50 05052082132

6914318 A08 25 50 05059461962

6914318 A09 30 70 05052082112

6914318 A03 50 80 05059461923

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

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

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 2012096602

Pagina 1/1

Opmerking 1)

PCB 28 kan positief beïnvloed worden door PCB 31.

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

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

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 2012096602

Pagina 1/1

.

Analyse Techniek ReferentiemethodeMethode

W0106Vermaling (cryogeen, <=1 kg,verklein Crushen Cf. NVN 7313

+Droge Stof Gravimetrie Gw. NEN-ISO 11465 en cf. CMA 2/II/A.1

W0109Organische stof/Gloeirest Gravimetrie Cf. NEN 5754

W0171Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) Sedimentatie Gw. NEN 5753

W0423Barium (Ba) ICP-MS Cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423Cadmium (Cd) ICP-MS Cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423Kobalt (Co) ICP-MS Cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423Koper (Cu) ICP-MS Cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423Kwik (Hg) ICP-MS Cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423Molybdeen (Mo) ICP-MS Cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423Nikkel( Ni) ICP-MS Cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423Lood (Pb) ICP-MS Cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423Zink (Zn) ICP-MS Cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0202Minerale Olie (GC) GC-FID Eigen methode

W0202Chromatogram MO (GC) GC-FID Eigen methode

W0271Polychloorbifenylen (PCB) GC-MS Gw.  NEN 6980

W0271PAK (VROM) GC-MS 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).

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

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: 



Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2012096602

Pagina 1/1

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) 6914318

Extractie PCB/PAK 6914318

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.: 6914318Certificate no.: 2012096602Sample description.: fund-1                                            
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



 

Witteveen+Bos, bijlage XI behorende bij rapport HEDR42-1/haam3/008 d.d. 8 augustus 2012 
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T.a.v. C.M. van der Put
Postbus     233
7400 AE  DEVENTER

Datum: 17-07-2012

Witteveen +  Bos

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 08-07-2012

Civieltechnisch onderzoek, Stationslocatie/Stadhui

HEDR42-1

2012120808

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Aanvullende informatie behorend bij dit analysecertificaat kunt U vinden in het overzicht "Specificaties 

Analysemethoden". Extra exemplaren zijn verkrijgbaar bij de afdeling Verkoop en Advies.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

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

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: NL71BNPA0227924525 

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).



Civieltechnisch onderzoek, Stationslocatie/Stadhui

1 2 3

1/1

HEDR42-1

Analysecertificaat

17-07-2012/11:35

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

04-06-2012 A,C,D

11-07-2012

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2012120808/1

Bodemkundige analyses

S 87.8% (m/m) 77.6 71.2Droge stof

S 0.8% (m/m) ds 1.0 6.7Organische stof

Q 99.0% (m/m) ds 98.8 91.5Gloeirest

S 7.9% (m/m) ds 2.0 5.6Calciet (CaCO3)

0.9% (m/m) ds 0.5 0.2Korrelgrootte > 2 mm

Q 100.0% min. delen 100.0 100.0Korrelgrootte < 2000 µm

Q 99.9% min. delen 100.0 100.0Korrelgrootte < 1000 µm

Q 91.8% min. delen 99.3 100.0Korrelgrootte < 500 µm

Q 52.6% min. delen 77.2 97.3Korrelgrootte < 250 µm

Q 12.4% min. delen 13.3 86.9Korrelgrootte < 125 µm

Q 7.8% min. delen 6.3 78.3Korrelgrootte < 63 µm

Q 6.6% min. delen 5.4 72.8Korrelgrootte < 50 µm

Q 5.2% min. delen 4.3 62.4Korrelgrootte < 32 µm

Q 3.7% min. delen 3.3 47.9Korrelgrootte < 16 µm

Q 2.6% min. delen 2.5 35.4Korrelgrootte < 8 µm

Q 1.0% min. delen 1.0 13.3Korrelgrootte < 2 µm

Q 2.2% ds 2.1 26.0Korrelgrootte < 2 µm (Stokes)

Fysisch-chemische analyses

21°C 20 20Meettemperatuur (pH-CaCl2)

S 7.7 7.6 7.6Zuurgraad (pH-CaCl2)

1

2

3

zeef1

zeef2

zeef3 6991404

6991403

6991402

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

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: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2012120808

Pagina 1/1

Analytico-nr.Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

zeef1 6991402 B05a  5  40 05059461641

 6991402 B06  5  50 05059462981

 6991402 B09  0  50 05059467361

 6991402 b11  0  50 05059458761

 6991402 b14  10  50 05059458321

 6991402 B05a  40  90 05059461752

 6991402 B06  50  100 05059462992

 6991402 b11  50  100 05059468792

 6991402 b14  50  100 05059458192

zeef2 6991403 B03  90  140 05059463213

 6991403 B01  160  210 05059461534

 6991403 B02  110  160 05059464414

 6991403 B03  140  190 05059463254

 6991403 B04  110  160 05059462214

 6991403 B02  160  210 05059464375

 6991403 B04  160  210 05059462285

zeef3 6991404 B01  210  260 05059461605

 6991404 B06  210  260 05059462905

 6991404 B01  260  310 05059461496

 6991404 B03  210  260 05059463156

 6991404 B06  260  300 05059463016

 6991404 B08  210  260 05059461826

 6991404 B12  250  300 05059462856

 6991404 B03  260  310 05059463227

 6991404 B08  260  310 05059461657

 6991404 B12  300  350 05059462847
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Analyse ReferentiemethodeTechniekMethode

Cf. pb 3010-2 en Gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof/Gloeirest

Gw. NEN-ISO 10693VolumetrischW0177Calciet (CaCO3)

Cf. NEN 5753SedimentatieW0105Korrelgrootte > 2 mm t.b.v. 

SCG/Natzeving

Cf. ISO 13320-1LaserdiffractieW0174Korrelgrootte < 2000 µm, minerale 

delen

Cf. ISO 13320-1LaserdiffractieW0174Korrelgrootte < 1000 µm, minerale 

delen

Cf. ISO 13320-1LaserdiffractieW0174Korrelgrootte < 500 µm, minerale 

delen

Cf. ISO 13320-1LaserdiffractieW0174Korrelgrootte < 250 µm, minerale 

delen

Cf. ISO 13320-1LaserdiffractieW0174Korrelgrootte < 125 µm, minerale 

delen

Cf. ISO 13320-1LaserdiffractieW0174Korrelgrootte < 63 µm, minerale 

delen

Cf. ISO 13320-1LaserdiffractieW0174Korrelgrootte < 50 µm, minerale 

delen

Cf. ISO 13320-1LaserdiffractieW0174Korrelgrootte < 32 µm, minerale 

delen

Cf. ISO 13320-1LaserdiffractieW0174Korrelgrootte < 16 µm, minerale 

delen

Cf. ISO 13320-1LaserdiffractieW0174Korrelgrootte < 8 µm, minerale delen

Cf. ISO 13320-1LaserdiffractieW0174Korrelgrootte < 2 µm, minerale delen 

Laser

Cf. ISO 13320-1LaserdiffractieW0174Korrelgrootte < 2 µm, minerale delen

Cf. pb 3010-1 en cf. NEN-ISO 10390PotentiometrieW0524Zuurgraad (pH-CaCl2)

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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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.

Organische stof 6991402

6991403

6991404

Korrelgrootte < 2 µm 6991402

6991403

6991404

Korrelgrootte < 2 µm (Stokes) 6991402

6991403

6991404
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Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode mm1 AW T I
monstertraject (cm-mv) 50-120  
certificaatnummer 2012097512  
humus (%) 1.6  
lutum (%) 5.4  
   
 
METALEN 
Barium [Ba] 56  70 204 338
Cadmium [Cd] < 0,17 - 0,37 4,2 8,0
Kobalt [Co] 130 *** 5,8 40 74
Koper [Cu] 9,0 - 22 62 103
Kwik [Hg] < 0,05 - 0,11 13 26
Lood [Pb] < 13 - 34 196 358
Molybdeen [Mo] < 1,5 - 1,5 96 190
Nikkel [Ni] 6,1 - 15 30 44
Zink [Zn] 29 - 69 213 356
 
PAK 
Anthraceen 0,78   
Benzo(a)anthraceen 0,68   
Benzo(a)pyreen 0,32   
Benzo(g,h,i)peryleen 0,26   
Benzo(k)fluorantheen 0,22   
Chryseen 0,71   
Fenanthreen 3,2   
Fluorantheen 3,5   
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen 0,36   
Naftaleen 0,16   
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto 10,0 * 1,5 21 40
 
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
PCB 28 < 0,001   
PCB 52 < 0,001   
PCB 101 < 0,001   
PCB 118 < 0,001   
PCB 138 < 0,001   
PCB 153 < 0,001   
PCB 180 < 0,001   
PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,0049 <T 0,0040 0,10 0,20
 
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
Minerale olie C10 - C12 < 3,0   
Minerale olie C12 - C16 < 5,0   
Minerale olie C16 - C21 < 6,0   
Minerale olie C21 - C30 31   
Minerale olie C30 - C35 29   
Minerale olie C35 - C40 27   
Minerale olie C10 - C40 96 * 38 519 1000
   
Droge stof (% m/m) 84   
Gloeirest (% (m/m) ds) 98,1   
cryogeen gemalen (-)    
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Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode 13-2 AW T I
monstertraject (cm-mv) 20-50  
certificaatnummer 2012097512  
humus (%) 2.3  
lutum (%) 0  
   
 
AROMATISCHE VERBINDINGEN 
BTEX (som) < 0,25   
Benzeen < 0,05 <T 0,046 0,15 0,25
Ethylbenzeen < 0,05 <T 0,046 13 25
Tolueen < 0,05 <T 0,046 3,7 7,4
Xylenen (som, 0.7 factor) 0,07 - 0,10 2,0 3,9
meta-/para-Xyleen (som) < 0,05   
ortho-Xyleen < 0,05   
 
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
Minerale olie C10 - C12 33   
Minerale olie C12 - C16 170   
Minerale olie C16 - C21 150   
Minerale olie C21 - C30 41   
Minerale olie C30 - C35 10,0   
Minerale olie C35 - C40 < 6,0   
Minerale olie C10 - C40 410 * 44 597 1150
   
Droge stof (% m/m) 86   
Gloeirest (% (m/m) ds) 97,3   
cryogeen gemalen (-)    
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Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode mm2 AW T I
monstertraject (cm-mv) 0-60  
certificaatnummer 2012097512  
humus (%) 3  
lutum (%) 8.2  
   
 
METALEN 
Barium [Ba] 48  87 254 421
Cadmium [Cd] 0,32 - 0,40 4,5 8,6
Kobalt [Co] < 4,3 - 7,2 49 91
Koper [Cu] 19 - 24 69 115
Kwik [Hg] 0,42 * 0,12 14 28
Lood [Pb] 210 ** 36 209 382
Molybdeen [Mo] < 1,5 - 1,5 96 190
Nikkel [Ni] 6,1 - 18 35 52
Zink [Zn] 120 * 79 243 407
 
PAK 
Anthraceen 0,18   
Benzo(a)anthraceen 0,81   
Benzo(a)pyreen 0,63   
Benzo(g,h,i)peryleen 0,48   
Benzo(k)fluorantheen 0,35   
Chryseen 0,79   
Fenanthreen 0,42   
Fluorantheen 1,6   
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen 0,42   
Naftaleen < 0,05   
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto 5,7 * 1,5 21 40
 
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
PCB 28 < 0,001   
PCB 52 < 0,001   
PCB 101 < 0,001   
PCB 118 < 0,001   
PCB 138 < 0,001   
PCB 153 < 0,001   
PCB 180 < 0,001   
PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,0049 - 0,0060 0,15 0,30
 
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
Minerale olie C10 - C12 < 3,0   
Minerale olie C12 - C16 6,4   
Minerale olie C16 - C21 < 6,0   
Minerale olie C21 - C30 14   
Minerale olie C30 - C35 8,4   
Minerale olie C35 - C40 < 6,0   
Minerale olie C10 - C40 < 38 - 57 779 1500
   
Droge stof (% m/m) 82,9   
Gloeirest (% (m/m) ds) 96,4   
cryogeen gemalen (-)    
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Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode mm4 AW T I
monstertraject (cm-mv) 50-160  
certificaatnummer 2012097512  
humus (%) 0.6  
lutum (%) 4.3  
   
 
METALEN 
Barium [Ba] < 15  63 184 306
Cadmium [Cd] < 0,17 - 0,36 4,1 7,8
Kobalt [Co] < 4,3 - 5,3 37 68
Koper [Cu] < 5,0 - 21 60 99
Kwik [Hg] < 0,05 - 0,11 13 26
Lood [Pb] < 13 - 33 192 351
Molybdeen [Mo] < 1,5 - 1,5 96 190
Nikkel [Ni] 3,4 - 14 28 41
Zink [Zn] < 17 - 66 202 339
 
PAK 
Anthraceen < 0,05   
Benzo(a)anthraceen < 0,05   
Benzo(a)pyreen < 0,05   
Benzo(g,h,i)peryleen < 0,05   
Benzo(k)fluorantheen < 0,05   
Chryseen < 0,05   
Fenanthreen < 0,05   
Fluorantheen < 0,05   
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen < 0,05   
Naftaleen < 0,05   
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto 0,35 - 1,5 21 40
 
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
PCB 28 < 0,001   
PCB 52 < 0,001   
PCB 101 < 0,001   
PCB 118 < 0,001   
PCB 138 < 0,001   
PCB 153 < 0,001   
PCB 180 < 0,001   
PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,0049 <T 0,0040 0,10 0,20
 
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
Minerale olie C10 - C12 7,2   
Minerale olie C12 - C16 6,8   
Minerale olie C16 - C21 < 6,0   
Minerale olie C21 - C30 < 12   
Minerale olie C30 - C35 < 6,0   
Minerale olie C35 - C40 < 6,0   
Minerale olie C10 - C40 < 38 - 38 519 1000
   
Droge stof (% m/m) 79   
Gloeirest (% (m/m) ds) 99,1   
cryogeen gemalen (-)    
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Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode mm5 AW T I
monstertraject (cm-mv) 210-360  
certificaatnummer 2012097512  
humus (%) 3.4  
lutum (%) 17.2  
   
 
METALEN 
Barium [Ba] 19  142 415 689
Cadmium [Cd] < 0,17 - 0,45 5,1 9,8
Kobalt [Co] 7,2 - 11 78 144
Koper [Cu] 6,8 - 30 87 144
Kwik [Hg] < 0,05 - 0,13 16 32
Lood [Pb] < 13 - 42 241 440
Molybdeen [Mo] 1,9 * 1,5 96 190
Nikkel [Ni] 20 - 27 53 78
Zink [Zn] 39 - 107 328 549
 
PAK 
Anthraceen < 0,05   
Benzo(a)anthraceen < 0,05   
Benzo(a)pyreen < 0,05   
Benzo(g,h,i)peryleen < 0,05   
Benzo(k)fluorantheen < 0,05   
Chryseen < 0,05   
Fenanthreen < 0,05   
Fluorantheen < 0,05   
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen < 0,05   
Naftaleen < 0,05   
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto 0,35 - 1,5 21 40
 
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
PCB 28 < 0,001   
PCB 52 < 0,001   
PCB 101 < 0,001   
PCB 118 < 0,001   
PCB 138 < 0,001   
PCB 153 < 0,001   
PCB 180 < 0,001   
PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,0049 - 0,0068 0,17 0,34
 
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
Minerale olie C10 - C12 < 3,0   
Minerale olie C12 - C16 < 5,0   
Minerale olie C16 - C21 < 6,0   
Minerale olie C21 - C30 < 12   
Minerale olie C30 - C35 < 6,0   
Minerale olie C35 - C40 < 6,0   
Minerale olie C10 - C40 < 38 - 65 882 1700
   
Droge stof (% m/m) 65   
Gloeirest (% (m/m) ds) 95,4   
cryogeen gemalen (-)    
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Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode 01-2 AW T I
monstertraject (cm-mv) 30-50  
certificaatnummer 2012097512  
humus (%) 3.8  
lutum (%) 7.5  
   
 
METALEN 
Barium [Ba] 36  83 242 401
Cadmium [Cd] < 0,17 - 0,41 4,6 8,8
Kobalt [Co] < 4,3 - 6,8 47 87
Koper [Cu] 18 - 24 70 115
Kwik [Hg] 0,42 * 0,12 14 28
Lood [Pb] 60 * 36 209 382
Molybdeen [Mo] < 1,5 - 1,5 96 190
Nikkel [Ni] 6,8 - 18 34 50
Zink [Zn] 91 * 78 240 402
 
PAK 
Anthraceen 0,2   
Benzo(a)anthraceen 0,78   
Benzo(a)pyreen 0,66   
Benzo(g,h,i)peryleen 0,52   
Benzo(k)fluorantheen 0,41   
Chryseen 0,9   
Fenanthreen 0,74   
Fluorantheen 1,7   
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen 0,56   
Naftaleen < 0,05   
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto 6,5 * 1,5 21 40
 
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
PCB 28 < 0,001   
PCB 52 < 0,001   
PCB 101 0,0036   
PCB 118 0,0013   
PCB 138 0,0059   
PCB 153 0,0077   
PCB 180 0,0059   
PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,026 * 0,0076 0,19 0,38
 
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
Minerale olie C10 - C12 4,8   
Minerale olie C12 - C16 < 5,0   
Minerale olie C16 - C21 8,1   
Minerale olie C21 - C30 21   
Minerale olie C30 - C35 9,7   
Minerale olie C35 - C40 < 6,0   
Minerale olie C10 - C40 48 - 72 986 1900
   
Droge stof (% m/m) 85,5   
Gloeirest (% (m/m) ds) 95,7   
cryogeen gemalen (-)    
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Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode mm6 AW T I
monstertraject (cm-mv) 50-100  
certificaatnummer 2012097512  
humus (%) 1  
lutum (%) 6.9  
   
 
METALEN 
Barium [Ba] 16  79 231 383
Cadmium [Cd] < 0,17 - 0,37 4,3 8,1
Kobalt [Co] < 4,3 - 6,5 45 83
Koper [Cu] 13 - 23 65 107
Kwik [Hg] 0,18 * 0,11 14 27
Lood [Pb] 59 * 35 201 367
Molybdeen [Mo] < 1,5 - 1,5 96 190
Nikkel [Ni] 4,6 - 17 33 48
Zink [Zn] 44 - 74 226 379
 
PAK 
Anthraceen < 0,05   
Benzo(a)anthraceen 0,053   
Benzo(a)pyreen < 0,05   
Benzo(g,h,i)peryleen < 0,05   
Benzo(k)fluorantheen < 0,05   
Chryseen 0,065   
Fenanthreen < 0,05   
Fluorantheen 0,084   
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen 0,055   
Naftaleen 0,09   
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto 0,52 - 1,5 21 40
 
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
PCB 28 < 0,001   
PCB 52 < 0,001   
PCB 101 < 0,001   
PCB 118 < 0,001   
PCB 138 < 0,001   
PCB 153 < 0,001   
PCB 180 < 0,001   
PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,0049 <T 0,0040 0,10 0,20
 
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
Minerale olie C10 - C12 < 3,0   
Minerale olie C12 - C16 6,3   
Minerale olie C16 - C21 < 6,0   
Minerale olie C21 - C30 < 12   
Minerale olie C30 - C35 < 6,0   
Minerale olie C35 - C40 < 6,0   
Minerale olie C10 - C40 < 38 - 38 519 1000
   
Droge stof (% m/m) 85,7   
Gloeirest (% (m/m) ds) 98,5   
cryogeen gemalen (-)    
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Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode mm7 AW T I
monstertraject (cm-mv) 0-50  
certificaatnummer 2012097512  
humus (%) 0.5  
lutum (%) 6.3  
   
 
METALEN 
Barium [Ba] 90  75 220 365
Cadmium [Cd] < 0,17 - 0,37 4,2 8,1
Kobalt [Co] < 4,3 - 6,3 43 80
Koper [Cu] < 5,0 - 22 64 105
Kwik [Hg] < 0,05 - 0,11 14 27
Lood [Pb] 43 * 34 199 364
Molybdeen [Mo] < 1,5 - 1,5 96 190
Nikkel [Ni] 5,0 - 16 31 47
Zink [Zn] 25 - 72 221 370
 
PAK 
Anthraceen < 0,05   
Benzo(a)anthraceen < 0,05   
Benzo(a)pyreen < 0,05   
Benzo(g,h,i)peryleen < 0,05   
Benzo(k)fluorantheen < 0,05   
Chryseen < 0,05   
Fenanthreen < 0,05   
Fluorantheen < 0,05   
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen < 0,05   
Naftaleen < 0,05   
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto 0,35 - 1,5 21 40
 
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
PCB 28 < 0,001   
PCB 52 < 0,001   
PCB 101 < 0,001   
PCB 118 < 0,001   
PCB 138 < 0,001   
PCB 153 < 0,001   
PCB 180 < 0,001   
PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,0049 <T 0,0040 0,10 0,20
 
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
Minerale olie C10 - C12 5,6   
Minerale olie C12 - C16 < 5,0   
Minerale olie C16 - C21 < 6,0   
Minerale olie C21 - C30 < 12   
Minerale olie C30 - C35 < 6,0   
Minerale olie C35 - C40 < 6,0   
Minerale olie C10 - C40 < 38 - 38 519 1000
   
Droge stof (% m/m) 90,2   
Gloeirest (% (m/m) ds) 99,3   
cryogeen gemalen (-)    
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Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode mm8 AW T I
monstertraject (cm-mv) 0-50  
certificaatnummer 2012097512  
humus (%) 0.5  
lutum (%) 3.6  
   
 
METALEN 
Barium [Ba] 76  59 172 285
Cadmium [Cd] < 0,17 - 0,36 4,0 7,7
Kobalt [Co] < 4,3 - 5,0 34 64
Koper [Cu] 6,3 - 20 59 97
Kwik [Hg] < 0,05 - 0,11 13 26
Lood [Pb] 14 - 33 190 347
Molybdeen [Mo] < 1,5 - 1,5 96 190
Nikkel [Ni] 4,1 - 14 26 39
Zink [Zn] 23 - 64 196 328
 
PAK 
Anthraceen < 0,05   
Benzo(a)anthraceen 0,086   
Benzo(a)pyreen 0,097   
Benzo(g,h,i)peryleen 0,11   
Benzo(k)fluorantheen 0,062   
Chryseen 0,085   
Fenanthreen < 0,05   
Fluorantheen 0,11   
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen 0,13   
Naftaleen < 0,05   
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto 0,78 - 1,5 21 40
 
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
PCB 28 < 0,001   
PCB 52 < 0,001   
PCB 101 < 0,001   
PCB 118 < 0,001   
PCB 138 < 0,001   
PCB 153 < 0,001   
PCB 180 < 0,001   
PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,0049 <T 0,0040 0,10 0,20
 
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
Minerale olie C10 - C12 < 3,0   
Minerale olie C12 - C16 < 5,0   
Minerale olie C16 - C21 < 6,0   
Minerale olie C21 - C30 < 12   
Minerale olie C30 - C35 < 6,0   
Minerale olie C35 - C40 < 6,0   
Minerale olie C10 - C40 < 38 - 38 519 1000
   
Droge stof (% m/m) 86,1   
Gloeirest (% (m/m) ds) 99,2   
cryogeen gemalen (-)    
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Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode K01-1 AW T I
monstertraject (cm-mv) 5-50  
certificaatnummer 2012097512  
humus (%) 0.5  
lutum (%) 6.8  
   
 
METALEN 
Barium [Ba] 35  79 229 380
Cadmium [Cd] < 0,17 - 0,37 4,2 8,1
Kobalt [Co] < 4,3 - 6,5 45 82
Koper [Cu] 10,0 - 23 65 107
Kwik [Hg] 0,1 - 0,11 14 27
Lood [Pb] 48 * 35 201 367
Molybdeen [Mo] < 1,5 - 1,5 96 190
Nikkel [Ni] 3,9 - 17 32 48
Zink [Zn] 44 - 73 225 377
 
PAK 
Anthraceen < 0,05   
Benzo(a)anthraceen 0,15   
Benzo(a)pyreen 0,16   
Benzo(g,h,i)peryleen 0,16   
Benzo(k)fluorantheen 0,09   
Chryseen 0,17   
Fenanthreen 0,056   
Fluorantheen 0,17   
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen 0,14   
Naftaleen < 0,05   
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto 1,1 - 1,5 21 40
 
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
PCB 28 < 0,001   
PCB 52 < 0,001   
PCB 101 < 0,001   
PCB 118 < 0,001   
PCB 138 < 0,001   
PCB 153 < 0,001   
PCB 180 < 0,001   
PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,0049 <T 0,0040 0,10 0,20
 
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
Minerale olie C10 - C12 4,0   
Minerale olie C12 - C16 < 5,0   
Minerale olie C16 - C21 < 6,0   
Minerale olie C21 - C30 < 12   
Minerale olie C30 - C35 7,1   
Minerale olie C35 - C40 < 6,0   
Minerale olie C10 - C40 < 38 - 38 519 1000
   
Droge stof (% m/m) 88,5   
Gloeirest (% (m/m) ds) 99,1   
cryogeen gemalen (-)    
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Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode K03-1 AW T I
monstertraject (cm-mv) 0-50  
certificaatnummer 2012099406  
humus (%) 2.4  
lutum (%) 8  
   
 
METALEN 
Barium [Ba] 25  86 251 415
Cadmium [Cd] 0,18 - 0,39 4,4 8,4
Kobalt [Co] < 4,3 - 7,1 48 90
Koper [Cu] 46 * 24 68 112
Kwik [Hg] 0,11 - 0,11 14 28
Lood [Pb] 37 * 36 206 377
Molybdeen [Mo] < 1,5 - 1,5 96 190
Nikkel [Ni] 11 - 18 35 51
Zink [Zn] 62 - 78 238 399
 
PAK 
Anthraceen < 0,05   
Benzo(a)anthraceen 0,14   
Benzo(a)pyreen 0,12   
Benzo(g,h,i)peryleen 0,089   
Benzo(k)fluorantheen 0,068   
Chryseen 0,16   
Fenanthreen 0,11   
Fluorantheen 0,24   
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen 0,077   
Naftaleen < 0,05   
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto 1,1 - 1,5 21 40
 
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
PCB 28 < 0,001   
PCB 52 < 0,001   
PCB 101 < 0,001   
PCB 118 < 0,001   
PCB 138 < 0,001   
PCB 153 < 0,001   
PCB 180 < 0,001   
PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,0049 <T 0,0048 0,12 0,24
 
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
Minerale olie C10 - C12 5,7   
Minerale olie C12 - C16 5,2   
Minerale olie C16 - C21 < 6,0   
Minerale olie C21 - C30 < 12   
Minerale olie C30 - C35 < 6,0   
Minerale olie C35 - C40 < 6,0   
Minerale olie C10 - C40 < 38 - 46 623 1200
   
Droge stof (% m/m) 86,9   
Gloeirest (% (m/m) ds) 97,1   
cryogeen gemalen (-)    
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Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode L01-2 AW T I
monstertraject (cm-mv) 50-90  
certificaatnummer 2012099406  
humus (%) 0.5  
lutum (%) 8.3  
   
   
Lood [Pb] 18 - 36 206 376
   
Droge stof (% m/m) 81,9   
Gloeirest (% (m/m) ds) 99,1   
cryogeen gemalen (-)    
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Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode L02-2 AW T I
monstertraject (cm-mv) 50-90  
certificaatnummer 2012099406  
humus (%) 1.5  
lutum (%) 3.5  
   
   
Lood [Pb] 15 - 33 189 346
   
Droge stof (% m/m) 82,2   
Gloeirest (% (m/m) ds) 98,3   
cryogeen gemalen (-)    
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Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode L03-2 AW T I
monstertraject (cm-mv) 30-70  
certificaatnummer 2012099406  
humus (%) 0.5  
lutum (%) 4.8  
   
   
Lood [Pb] < 13 - 33 194 354
   
Droge stof (% m/m) 87,4   
Gloeirest (% (m/m) ds) 99,4   
cryogeen gemalen (-)    
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Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode mm9 AW T I
monstertraject (cm-mv) 0-50  
certificaatnummer 2012099406  
humus (%) 0.9  
lutum (%) 5.1  
   
 
METALEN 
Barium [Ba] < 15  68 199 329
Cadmium [Cd] < 0,17 - 0,37 4,1 7,9
Kobalt [Co] < 4,3 - 5,7 39 72
Koper [Cu] < 5,0 - 21 62 102
Kwik [Hg] < 0,05 - 0,11 13 26
Lood [Pb] < 13 - 34 195 356
Molybdeen [Mo] < 1,5 - 1,5 96 190
Nikkel [Ni] 6,7 - 15 29 43
Zink [Zn] 31 - 68 210 351
 
PAK 
Anthraceen < 0,05   
Benzo(a)anthraceen < 0,05   
Benzo(a)pyreen < 0,05   
Benzo(g,h,i)peryleen < 0,05   
Benzo(k)fluorantheen < 0,05   
Chryseen 0,057   
Fenanthreen 0,065   
Fluorantheen 0,095   
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen < 0,05   
Naftaleen < 0,05   
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto 0,46 - 1,5 21 40
 
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
PCB 28 < 0,001   
PCB 52 < 0,001   
PCB 101 < 0,001   
PCB 118 < 0,001   
PCB 138 < 0,001   
PCB 153 < 0,001   
PCB 180 < 0,001   
PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,0049 <T 0,0040 0,10 0,20
 
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
Minerale olie C10 - C12 < 3,0   
Minerale olie C12 - C16 < 5,0   
Minerale olie C16 - C21 7,7   
Minerale olie C21 - C30 < 12   
Minerale olie C30 - C35 6,4   
Minerale olie C35 - C40 < 6,0   
Minerale olie C10 - C40 < 38 - 38 519 1000
   
Droge stof (% m/m) 87,6   
Gloeirest (% (m/m) ds) 98,8   
cryogeen gemalen (-)    
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Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode mm10 AW T I
monstertraject (cm-mv) 40-170  
certificaatnummer 2012099406  
humus (%) 2.2  
lutum (%) 4.3  
   
 
METALEN 
Barium [Ba] < 15  63 184 306
Cadmium [Cd] < 0,17 - 0,36 4,1 7,9
Kobalt [Co] < 4,3 - 5,3 37 68
Koper [Cu] < 5,0 - 21 60 100
Kwik [Hg] < 0,05 - 0,11 13 26
Lood [Pb] < 13 - 33 193 352
Molybdeen [Mo] < 1,5 - 1,5 96 190
Nikkel [Ni] 3,9 - 14 28 41
Zink [Zn] 26 - 66 203 340
 
PAK 
Anthraceen < 0,05   
Benzo(a)anthraceen 0,081   
Benzo(a)pyreen 0,074   
Benzo(g,h,i)peryleen 0,065   
Benzo(k)fluorantheen < 0,05   
Chryseen 0,11   
Fenanthreen 0,06   
Fluorantheen 0,15   
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen < 0,05   
Naftaleen < 0,05   
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto 0,68 - 1,5 21 40
 
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
PCB 28 < 0,001   
PCB 52 < 0,001   
PCB 101 < 0,001   
PCB 118 < 0,001   
PCB 138 < 0,001   
PCB 153 < 0,001   
PCB 180 < 0,001   
PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,0049 <T 0,0044 0,11 0,22
 
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
Minerale olie C10 - C12 4,9   
Minerale olie C12 - C16 < 5,0   
Minerale olie C16 - C21 < 6,0   
Minerale olie C21 - C30 < 12   
Minerale olie C30 - C35 < 6,0   
Minerale olie C35 - C40 < 6,0   
Minerale olie C10 - C40 < 38 - 42 571 1100
   
Droge stof (% m/m) 80   
Gloeirest (% (m/m) ds) 97,4   
cryogeen gemalen (-)    
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Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode B07-1 AW T I
monstertraject (cm-mv) 5-50  
certificaatnummer 2012099406  
humus (%) 11.1  
lutum (%) 5.8  
   
 
METALEN 
Barium [Ba] 110  72 211 350
Cadmium [Cd] 0,5 - 0,51 5,8 11
Kobalt [Co] 5,8 - 6,0 41 77
Koper [Cu] 120 ** 28 80 133
Kwik [Hg] 0,23 * 0,12 14 28
Lood [Pb] 700 *** 39 228 417
Molybdeen [Mo] < 1,5 - 1,5 96 190
Nikkel [Ni] 14 - 16 31 45
Zink [Zn] 210 * 84 258 432
 
PAK 
Anthraceen 0,48   
Benzo(a)anthraceen 1,4   
Benzo(a)pyreen 1,1   
Benzo(g,h,i)peryleen 0,73   
Benzo(k)fluorantheen 0,58   
Chryseen 1,3   
Fenanthreen 1,3   
Fluorantheen 2,2   
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen 0,97   
Naftaleen < 0,05   
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto 10,0 * 1,7 23 44
 
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
PCB 28 < 0,001   
PCB 52 < 0,001   
PCB 101 < 0,001   
PCB 118 < 0,001   
PCB 138 0,0041   
PCB 153 0,0038   
PCB 180 0,003   
PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,014 - 0,022 0,57 1,1
 
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
Minerale olie C10 - C12 4,3   
Minerale olie C12 - C16 < 5,0   
Minerale olie C16 - C21 < 6,0   
Minerale olie C21 - C30 23   
Minerale olie C30 - C35 23   
Minerale olie C35 - C40 19   
Minerale olie C10 - C40 71 - 211 2880 5550
   
Droge stof (% m/m) 87,9   
Gloeirest (% (m/m) ds) 88,5   
cryogeen gemalen (-)    
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Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode mm11 AW T I
monstertraject (cm-mv) 0-60  
certificaatnummer 2012101770  
humus (%) 2  
lutum (%) 4.9  
   
 
METALEN 
Barium [Ba] 28  67 195 323
Cadmium [Cd] 0,18 - 0,36 4,1 7,9
Kobalt [Co] < 4,3 - 5,6 38 71
Koper [Cu] 17 - 21 61 101
Kwik [Hg] 0,36 * 0,11 13 26
Lood [Pb] 74 * 34 194 355
Molybdeen [Mo] < 1,5 - 1,5 96 190
Nikkel [Ni] 5,7 - 15 29 43
Zink [Zn] 71 * 68 208 348
 
PAK 
Anthraceen 0,073   
Benzo(a)anthraceen 0,3   
Benzo(a)pyreen 0,29   
Benzo(g,h,i)peryleen 0,24   
Benzo(k)fluorantheen 0,16   
Chryseen 0,34   
Fenanthreen 0,13   
Fluorantheen 0,48   
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen 0,28   
Naftaleen < 0,05   
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto 2,3 * 1,5 21 40
 
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
PCB 28 < 0,001   
PCB 52 < 0,001   
PCB 101 < 0,001   
PCB 118 < 0,001   
PCB 138 0,0019   
PCB 153 0,0018   
PCB 180 0,0014   
PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,0079 * 0,0040 0,10 0,20
 
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
Minerale olie C10 - C12 5,1   
Minerale olie C12 - C16 < 5,0   
Minerale olie C16 - C21 < 6,0   
Minerale olie C21 - C30 < 12   
Minerale olie C30 - C35 < 6,0   
Minerale olie C35 - C40 < 6,0   
Minerale olie C10 - C40 < 38 - 38 519 1000
   
Droge stof (% m/m) 90,6   
Gloeirest (% (m/m) ds) 97,6   
cryogeen gemalen (-)    
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Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode mm12 AW T I
monstertraject (cm-mv) 0-50  
certificaatnummer 2012101770  
humus (%) 0.9  
lutum (%) 2.2  
   
 
METALEN 
Barium [Ba] 100  50 147 243
Cadmium [Cd] < 0,17 - 0,35 4,0 7,6
Kobalt [Co] < 4,3 - 4,4 30 55
Koper [Cu] 5,0 - 20 56 93
Kwik [Hg] < 0,05 - 0,10 13 25
Lood [Pb] 18 - 32 185 338
Molybdeen [Mo] < 1,5 - 1,5 96 190
Nikkel [Ni] 4,3 - 12 24 35
Zink [Zn] 33 - 60 183 307
 
PAK 
Anthraceen < 0,05   
Benzo(a)anthraceen < 0,05   
Benzo(a)pyreen < 0,05   
Benzo(g,h,i)peryleen < 0,05   
Benzo(k)fluorantheen < 0,05   
Chryseen < 0,05   
Fenanthreen < 0,05   
Fluorantheen 0,072   
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen < 0,05   
Naftaleen < 0,05   
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto 0,39 - 1,5 21 40
 
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
PCB 28 < 0,001   
PCB 52 < 0,001   
PCB 101 < 0,001   
PCB 118 < 0,001   
PCB 138 < 0,001   
PCB 153 < 0,001   
PCB 180 < 0,001   
PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,0049 <T 0,0040 0,10 0,20
 
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
Minerale olie C10 - C12 5,7   
Minerale olie C12 - C16 < 5,0   
Minerale olie C16 - C21 < 6,0   
Minerale olie C21 - C30 < 12   
Minerale olie C30 - C35 < 6,0   
Minerale olie C35 - C40 < 6,0   
Minerale olie C10 - C40 < 38 - 38 519 1000
   
Droge stof (% m/m) 92,3   
Gloeirest (% (m/m) ds) 99   
cryogeen gemalen (-)    
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Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode mm13 AW T I
monstertraject (cm-mv) 50-150  
certificaatnummer 2012101770  
humus (%) 0.7  
lutum (%) 4.9  
   
 
METALEN 
Barium [Ba] < 15  67 195 323
Cadmium [Cd] < 0,17 - 0,36 4,1 7,9
Kobalt [Co] < 4,3 - 5,6 38 71
Koper [Cu] < 5,0 - 21 61 101
Kwik [Hg] < 0,05 - 0,11 13 26
Lood [Pb] < 13 - 34 194 355
Molybdeen [Mo] < 1,5 - 1,5 96 190
Nikkel [Ni] 3,1 - 15 29 43
Zink [Zn] < 17 - 68 208 348
 
PAK 
Anthraceen < 0,05   
Benzo(a)anthraceen < 0,05   
Benzo(a)pyreen < 0,05   
Benzo(g,h,i)peryleen < 0,05   
Benzo(k)fluorantheen < 0,05   
Chryseen < 0,05   
Fenanthreen < 0,05   
Fluorantheen < 0,05   
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen < 0,05   
Naftaleen < 0,05   
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto 0,35 - 1,5 21 40
 
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
PCB 28 < 0,001   
PCB 52 < 0,001   
PCB 101 < 0,001   
PCB 118 < 0,001   
PCB 138 < 0,001   
PCB 153 < 0,001   
PCB 180 < 0,001   
PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,0049 <T 0,0040 0,10 0,20
 
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
Minerale olie C10 - C12 5,0   
Minerale olie C12 - C16 < 5,0   
Minerale olie C16 - C21 < 6,0   
Minerale olie C21 - C30 < 12   
Minerale olie C30 - C35 < 6,0   
Minerale olie C35 - C40 < 6,0   
Minerale olie C10 - C40 < 38 - 38 519 1000
   
Droge stof (% m/m) 79,2   
Gloeirest (% (m/m) ds) 99   
cryogeen gemalen (-)    
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Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode mm14 AW T I
monstertraject (cm-mv) 0-50  
certificaatnummer 2012101770  
humus (%) 1.6  
lutum (%) 5  
   
 
METALEN 
Barium [Ba] 64  67 197 326
Cadmium [Cd] < 0,17 - 0,36 4,1 7,9
Kobalt [Co] < 4,3 - 5,7 39 72
Koper [Cu] < 5,0 - 21 61 101
Kwik [Hg] < 0,05 - 0,11 13 26
Lood [Pb] < 13 - 34 194 355
Molybdeen [Mo] < 1,5 - 1,5 96 190
Nikkel [Ni] 3,7 - 15 29 43
Zink [Zn] 28 - 68 209 350
 
PAK 
Anthraceen < 0,05   
Benzo(a)anthraceen < 0,05   
Benzo(a)pyreen < 0,05   
Benzo(g,h,i)peryleen < 0,05   
Benzo(k)fluorantheen < 0,05   
Chryseen < 0,05   
Fenanthreen < 0,05   
Fluorantheen < 0,05   
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen < 0,05   
Naftaleen < 0,05   
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto 0,35 - 1,5 21 40
 
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
PCB 28 < 0,001   
PCB 52 < 0,001   
PCB 101 < 0,001   
PCB 118 < 0,001   
PCB 138 < 0,001   
PCB 153 < 0,001   
PCB 180 < 0,001   
PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,0049 <T 0,0040 0,10 0,20
 
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
Minerale olie C10 - C12 4,6   
Minerale olie C12 - C16 < 5,0   
Minerale olie C16 - C21 < 6,0   
Minerale olie C21 - C30 < 12   
Minerale olie C30 - C35 < 6,0   
Minerale olie C35 - C40 < 6,0   
Minerale olie C10 - C40 < 38 - 38 519 1000
   
Droge stof (% m/m) 91,7   
Gloeirest (% (m/m) ds) 98   
cryogeen gemalen (-)    
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Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode mm15 AW T I
monstertraject (cm-mv) 120-220  
certificaatnummer 2012101770  
humus (%) 1.3  
lutum (%) 3  
   
 
METALEN 
Barium [Ba] 24  55 161 267
Cadmium [Cd] < 0,17 - 0,35 4,0 7,7
Kobalt [Co] < 4,3 - 4,7 32 60
Koper [Cu] < 5,0 - 20 58 95
Kwik [Hg] < 0,05 - 0,11 13 26
Lood [Pb] < 13 - 32 188 343
Molybdeen [Mo] < 1,5 - 1,5 96 190
Nikkel [Ni] 3,9 - 13 25 37
Zink [Zn] < 17 - 62 190 319
 
PAK 
Anthraceen < 0,05   
Benzo(a)anthraceen < 0,05   
Benzo(a)pyreen < 0,05   
Benzo(g,h,i)peryleen < 0,05   
Benzo(k)fluorantheen < 0,05   
Chryseen < 0,05   
Fenanthreen < 0,05   
Fluorantheen < 0,05   
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen < 0,05   
Naftaleen < 0,05   
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto 0,35 - 1,5 21 40
 
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
PCB 28 < 0,001   
PCB 52 < 0,001   
PCB 101 < 0,001   
PCB 118 < 0,001   
PCB 138 < 0,001   
PCB 153 < 0,001   
PCB 180 < 0,001   
PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,0049 <T 0,0040 0,10 0,20
 
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
Minerale olie C10 - C12 < 3,0   
Minerale olie C12 - C16 < 5,0   
Minerale olie C16 - C21 < 6,0   
Minerale olie C21 - C30 < 12   
Minerale olie C30 - C35 < 6,0   
Minerale olie C35 - C40 < 6,0   
Minerale olie C10 - C40 < 38 - 38 519 1000
   
Droge stof (% m/m) 80,2   
Gloeirest (% (m/m) ds) 98,4   
cryogeen gemalen (-)    

 



 

 
 

 
toetsing 

 

wettelijk kader Wet bodembescherming 

project Stationslocatie/Stadhuis, Den Helder 

projectcode HEDR42-1 

datum opmaak 22-6-2012 

 

 pagina 23 van 26 

 

Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode mm16 AW T I
monstertraject (cm-mv) 220-300  
certificaatnummer 2012101770  
humus (%) 5.6  
lutum (%) 20.2  
   
 
METALEN 
Barium [Ba] 22  161 469 778
Cadmium [Cd] < 0,17 - 0,50 5,7 11
Kobalt [Co] 5,6 - 13 87 162
Koper [Cu] 7,3 - 34 97 161
Kwik [Hg] < 0,05 - 0,14 17 33
Lood [Pb] < 13 - 45 259 473
Molybdeen [Mo] < 1,5 - 1,5 96 190
Nikkel [Ni] 18 - 30 58 86
Zink [Zn] 41 - 119 366 612
 
PAK 
Anthraceen < 0,05   
Benzo(a)anthraceen < 0,05   
Benzo(a)pyreen < 0,05   
Benzo(g,h,i)peryleen < 0,05   
Benzo(k)fluorantheen < 0,05   
Chryseen < 0,05   
Fenanthreen < 0,05   
Fluorantheen < 0,05   
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen < 0,05   
Naftaleen < 0,05   
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto 0,35 - 1,5 21 40
 
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
PCB 28 < 0,001   
PCB 52 < 0,001   
PCB 101 < 0,001   
PCB 118 < 0,001   
PCB 138 < 0,001   
PCB 153 < 0,001   
PCB 180 < 0,001   
PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,0049 - 0,011 0,29 0,56
 
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
Minerale olie C10 - C12 8,6   
Minerale olie C12 - C16 7,3   
Minerale olie C16 - C21 < 6,0   
Minerale olie C21 - C30 < 12   
Minerale olie C30 - C35 < 6,0   
Minerale olie C35 - C40 < 6,0   
Minerale olie C10 - C40 < 38 - 106 1453 2800
   
Droge stof (% m/m) 58,2   
Gloeirest (% (m/m) ds) 93   
cryogeen gemalen (-)    
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Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode 30-2 AW T I
monstertraject (cm-mv) 30-50  
certificaatnummer 2012101770  
humus (%) 1.1  
lutum (%) 3  
   
 
METALEN 
Barium [Ba] < 15  55 161 267
Cadmium [Cd] < 0,17 - 0,35 4,0 7,7
Kobalt [Co] < 4,3 - 4,7 32 60
Koper [Cu] 9,4 - 20 58 95
Kwik [Hg] 0,22 * 0,11 13 26
Lood [Pb] 44 * 32 188 343
Molybdeen [Mo] < 1,5 - 1,5 96 190
Nikkel [Ni] 3,4 - 13 25 37
Zink [Zn] 40 - 62 190 319
 
PAK 
Anthraceen < 0,05   
Benzo(a)anthraceen 0,065   
Benzo(a)pyreen 0,078   
Benzo(g,h,i)peryleen 0,074   
Benzo(k)fluorantheen < 0,05   
Chryseen 0,092   
Fenanthreen < 0,05   
Fluorantheen 0,13   
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen 0,075   
Naftaleen < 0,05   
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto 0,65 - 1,5 21 40
 
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
PCB 28 < 0,001   
PCB 52 < 0,001   
PCB 101 < 0,001   
PCB 118 < 0,001   
PCB 138 < 0,001   
PCB 153 < 0,001   
PCB 180 < 0,001   
PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,0049 <T 0,0040 0,10 0,20
 
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
Minerale olie C10 - C12 < 3,0   
Minerale olie C12 - C16 < 5,0   
Minerale olie C16 - C21 < 6,0   
Minerale olie C21 - C30 17   
Minerale olie C30 - C35 9,5   
Minerale olie C35 - C40 < 6,0   
Minerale olie C10 - C40 40 * 38 519 1000
   
Droge stof (% m/m) 84,5   
Gloeirest (% (m/m) ds) 98,7   
cryogeen gemalen (-)    

 



 

 
 

 
toetsing 

 

wettelijk kader Wet bodembescherming 

project Stationslocatie/Stadhuis, Den Helder 

projectcode HEDR42-1 

datum opmaak 22-6-2012 

 

 pagina 25 van 26 

 

Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode K07-5 AW T I
monstertraject (cm-mv) 150-160  
certificaatnummer 2012101770  
humus (%) 0.7  
lutum (%) 2.5  
   
 
METALEN 
Barium [Ba] < 15  52 152 252
Cadmium [Cd] < 0,17 - 0,35 4,0 7,6
Kobalt [Co] < 4,3 - 4,5 31 57
Koper [Cu] < 5,0 - 20 57 93
Kwik [Hg] < 0,05 - 0,11 13 25
Lood [Pb] < 13 - 32 186 340
Molybdeen [Mo] < 1,5 - 1,5 96 190
Nikkel [Ni] 3,4 - 13 24 36
Zink [Zn] < 17 - 61 186 311
 
PAK 
Anthraceen < 0,05   
Benzo(a)anthraceen 0,28   
Benzo(a)pyreen 0,14   
Benzo(g,h,i)peryleen 0,077   
Benzo(k)fluorantheen 0,077   
Chryseen 0,27   
Fenanthreen < 0,05   
Fluorantheen 1,1   
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen 0,078   
Naftaleen < 0,05   
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto 2,1 * 1,5 21 40
 
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
PCB 28 < 0,001   
PCB 52 < 0,001   
PCB 101 < 0,001   
PCB 118 < 0,001   
PCB 138 < 0,001   
PCB 153 < 0,001   
PCB 180 < 0,001   
PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,0049 <T 0,0040 0,10 0,20
 
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
Minerale olie C10 - C12 3,5   
Minerale olie C12 - C16 < 5,0   
Minerale olie C16 - C21 < 6,0   
Minerale olie C21 - C30 < 12   
Minerale olie C30 - C35 < 6,0   
Minerale olie C35 - C40 < 6,0   
Minerale olie C10 - C40 < 38 - 38 519 1000
   
Droge stof (% m/m) 76,4   
Gloeirest (% (m/m) ds) 99,2   
cryogeen gemalen (-)    
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Toelichting bij de tabel: 

 

De toetsingsnormen zoals vermeld in de Wet Bodembescherming worden gecorrigeerd voor de geldende lutum- en 

humuswaarden. In bovenstaande tabel worden de normen gegeven bij de voorkomende lutum- en humuswaarden in dit 

onderzoek. 

 

AW = Achtergrondwaarde zoals vermeld in het Besluit Bodemkwaliteit 

T = Tussenwaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming 

I = Interventiewaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming 
 

Toelichting bij de tabel, toetsing: 

? =  

< = kleiner dan de detectielimiet 

 = Geen toetsnorm aanwezig 

GM = Geen meetwaarde aanwezig 

** = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I) 

*** = groter dan I 

<I = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I 

< = detectielimiet groter dan I 

- = kleiner of gelijk aan achtergrondwaarde 

* = groter dan AW en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T) 

#@# = Kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen streefwaarde 

GAG = groter dan de achtergrondwaarde er is geen interventiewaarde (trigger) 

- = detectielimiet kleiner dan of gelijk aan AW 

<T = detectielimiet groter dan AW en kleiner dan of gelijk aan T 

D<=I = detectielimiet kleiner of gelijk aan I, er is geen AW 

D>AW = detectielimiet groter dan AW, er is geen I 

 

 

Zintuiglijke waarnemingen: 

PU= puin, BA= baksteen, GR= grind, GS= glas, HO= hout, RO= roest, Si= sintels, SL= slakken, VE= veen, WO= wor-

tels 

 

Gradatie: 

1=zwak, 2=matig, 3=sterk, 4=uiterst, 5=volledig, 6=sporen, 7=resten, 8=brokken, 9=laagjes 
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Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode 07-1 AW T I
monstertraject (cm-mv) 10-50  
certificaatnummer 2012118769  
humus (%) 3  
lutum (%) 8.2  
   
   
Lood [Pb] 230 ** 36 209 382
   
Droge stof (% m/m) 86,8   
cryogeen gemalen (-)    

 
 

Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode 08-1 AW T I
monstertraject (cm-mv) 0-50  
certificaatnummer 2012118769  
humus (%) 3  
lutum (%) 8.2  
   
   
Lood [Pb] 100 * 36 209 382
   
Droge stof (% m/m) 83,3   
cryogeen gemalen (-)    

 
 

Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode 09-1 AW T I
monstertraject (cm-mv) 0-50  
certificaatnummer 2012118769  
humus (%) 3  
lutum (%) 8.2  
   
   
Lood [Pb] 86 * 36 209 382
   
Droge stof (% m/m) 81,4   
cryogeen gemalen (-)    

 
 

Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode 10-1 AW T I
monstertraject (cm-mv) 10-50  
certificaatnummer 2012118769  
humus (%) 3  
lutum (%) 8.2  
   
   
Lood [Pb] 63 * 36 209 382
   
Droge stof (% m/m) 88,5   
cryogeen gemalen (-)    
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Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode B01-1 AW T I
monstertraject (cm-mv) 0-50  
certificaatnummer 2012118769  
humus (%) 3  
lutum (%) 8.2  
   
   
Lood [Pb] 110 * 36 209 382
   
Droge stof (% m/m) 78,4   
cryogeen gemalen (-)    

 
 

Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode B02-2 AW T I
monstertraject (cm-mv) 20-60  
certificaatnummer 2012118769  
humus (%) 3  
lutum (%) 8.2  
   
   
Lood [Pb] 190 * 36 209 382
   
Droge stof (% m/m) 80,4   
cryogeen gemalen (-)    

 
 

Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode B03-1 AW T I
monstertraject (cm-mv) 0-50  
certificaatnummer 2012118769  
humus (%) 3  
lutum (%) 8.2  
   
   
Lood [Pb] 130 * 36 209 382
   
Droge stof (% m/m) 81,1   
cryogeen gemalen (-)    

 
 

Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode B04-2 AW T I
monstertraject (cm-mv) 30-60  
certificaatnummer 2012118769  
humus (%) 3  
lutum (%) 8.2  
   
   
Lood [Pb] 80 * 36 209 382
   
Droge stof (% m/m) 82,8   
cryogeen gemalen (-)    
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 Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode A01-3 AW T I
monstertraject (cm-mv) 70-120  
certificaatnummer 2012118769  
humus (%) 1.9  
lutum (%) 5.3  
   
   
Kobalt [Co] 130 *** 5,8 40 74
   
Droge stof (% m/m) 88,6   
cryogeen gemalen (-)    

 
 

Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode A02-3 AW T I
monstertraject (cm-mv) 50-100  
certificaatnummer 2012118769  
humus (%) 1.9  
lutum (%) 5.3  
   
   
Kobalt [Co] 290 *** 5,8 40 74
   
Droge stof (% m/m) 83,5   
cryogeen gemalen (-)    

 
 

Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode A04-3 AW T I
monstertraject (cm-mv) 60-110  
certificaatnummer 2012118769  
humus (%) 1.9  
lutum (%) 5.3  
   
   
Kobalt [Co] 150 *** 5,8 40 74
   
Droge stof (% m/m) 83,6   
cryogeen gemalen (-)    

 
 

Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode A05-3 AW T I
monstertraject (cm-mv) 50-100  
certificaatnummer 2012118769  
humus (%) 1.9  
lutum (%) 5.3  
   
   
Kobalt [Co] 82 *** 5,8 40 74
   
Droge stof (% m/m) 83,9   
cryogeen gemalen (-)    

 



 

 
 

 
toetsing 

 

wettelijk kader Wet bodembescherming 

project Civieltechnisch onderzoek, Stationslocatie/Stadhuis, Den Helder 

projectcode HEDR42-1 

datum opmaak 17-7-2012 

 

 pagina 4 van 4 

 

Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode A06-3 AW T I
monstertraject (cm-mv) 70-120  
certificaatnummer 2012118769  
humus (%) 1.6  
lutum (%) 5.6  
   
   
Kobalt [Co] 80 *** 6,0 41 75
   
Droge stof (% m/m) 85   
cryogeen gemalen (-)    

 
 

Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode A08-3 AW T I
monstertraject (cm-mv) 50-100  
certificaatnummer 2012118769  
humus (%) 1.9  
lutum (%) 5.3  
   
   
Kobalt [Co] 40 ** 5,8 40 74
   
Droge stof (% m/m) 79,8   
cryogeen gemalen (-)    

 
 

Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode A09-3 AW T I
monstertraject (cm-mv) 70-120  
certificaatnummer 2012118769  
humus (%) 1.6  
lutum (%) 5.4  
   
   
Kobalt [Co] 89 *** 5,8 40 74
   
Droge stof (% m/m) 87,3   
cryogeen gemalen (-)    
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Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode B07-1 AW T I
monstertraject (cm-mv) 5-50  
certificaatnummer 2012099406  
humus (%) 11.1  
lutum (%) 5.8  
   
 
METALEN 
Barium [Ba] 110  72 211 350
Cadmium [Cd] 0,5 - 0,51 5,8 11
Kobalt [Co] 5,8 - 6,0 41 77
Koper [Cu] 120 ** 28 80 133
Kwik [Hg] 0,23 * 0,12 14 28
Lood [Pb] 700 *** 39 228 417
Molybdeen [Mo] < 1,5 - 1,5 96 190
Nikkel [Ni] 14 - 16 31 45
Zink [Zn] 210 * 84 258 432
 
PAK 
Anthraceen 0,48   
Benzo(a)anthraceen 1,4   
Benzo(a)pyreen 1,1   
Benzo(g,h,i)peryleen 0,73   
Benzo(k)fluorantheen 0,58   
Chryseen 1,3   
Fenanthreen 1,3   
Fluorantheen 2,2   
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen 0,97   
Naftaleen < 0,05   
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto 10,0 * 1,7 23 44
 
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
PCB 28 < 0,001   
PCB 52 < 0,001   
PCB 101 < 0,001   
PCB 118 < 0,001   
PCB 138 0,0041   
PCB 153 0,0038   
PCB 180 0,003   
PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,014 - 0,022 0,57 1,1
 
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
Minerale olie C10 - C12 4,3   
Minerale olie C12 - C16 < 5,0   
Minerale olie C16 - C21 < 6,0   
Minerale olie C21 - C30 23   
Minerale olie C30 - C35 23   
Minerale olie C35 - C40 19   
Minerale olie C10 - C40 71 - 211 2880 5550
   
Droge stof (% m/m) 87,9   
Gloeirest (% (m/m) ds) 88,5   
cryogeen gemalen (-)    
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Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode B07-2 AW T I
monstertraject (cm-mv) 50-80  
certificaatnummer 2012118769  
humus (%) 11.1  
lutum (%) 5.8  
   
   
Koper [Cu] < 5,0 - 28 80 133
Lood [Pb] < 13 - 39 228 417
   
Droge stof (% m/m) 86   
cryogeen gemalen (-)    

 
 

Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode B07-1-2 AW T I
monstertraject (cm-mv) 20-30  
certificaatnummer 2012123928  
humus (%) 11.1  
lutum (%) 5.8  
   
   
Koper [Cu] 34 * 28 80 133
Lood [Pb] 67 * 39 228 417
   
Droge stof (% m/m) 81,9   
cryogeen gemalen (-)    

 
 

Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode B07-1-3 AW T I
monstertraject (cm-mv) 30-60  
certificaatnummer 2012123928  
humus (%) 11.1  
lutum (%) 5.8  
   
   
Koper [Cu] 33 * 28 80 133
Lood [Pb] 52 * 39 228 417
   
Droge stof (% m/m) 83,1   
cryogeen gemalen (-)    

 
 

Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode B07-2-1 AW T I
monstertraject (cm-mv) 5-10  
certificaatnummer 2012123928  
humus (%) 11.1  
lutum (%) 5.8  
   
   
Koper [Cu] 17 - 28 80 133
Lood [Pb] 46 * 39 228 417
   
Droge stof (% m/m) 87,2   
cryogeen gemalen (-)    
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Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode B07-2-3 AW T I
monstertraject (cm-mv) 20-80  
certificaatnummer 2012123928  
humus (%) 11.1  
lutum (%) 4.3  
   
   
Koper [Cu] 1200 *** 27 77 128
Lood [Pb] 1400 *** 39 223 408
   
Droge stof (% m/m) 72,3   
cryogeen gemalen (-)    

 
 

Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode B07-3-2 AW T I
monstertraject (cm-mv) 5-50  
certificaatnummer 2012123928  
humus (%) 11.1  
lutum (%) 5.9  
   
   
Koper [Cu] < 5,0 - 28 81 133
Lood [Pb] < 13 - 39 229 418
   
Droge stof (% m/m) 85,3   
cryogeen gemalen (-)    

 
 

Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode B07-4-1 AW T I
monstertraject (cm-mv) 5-30  
certificaatnummer 2012123928  
humus (%) 11.1  
lutum (%) 5.8  
   
   
Koper [Cu] < 5,0 - 28 80 133
Lood [Pb] < 13 - 39 228 417
   
Droge stof (% m/m) 84,6   
cryogeen gemalen (-)    

 
 

Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode B07-5-1 AW T I
monstertraject (cm-mv) 5-50  
certificaatnummer 2012123928  
humus (%) 11.1  
lutum (%) 5.8  
   
   
Koper [Cu] 17 - 28 80 133
Lood [Pb] 110 * 39 228 417
   
Droge stof (% m/m) 86,8   
cryogeen gemalen (-)    
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Analyseresultaten grondwater (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode 01-1-1  S T I
filtertraject (m-mv) 0,2 - 2,2  
datum 15-6-2012  
certificaatnummer 2012103394  
   
 
METALEN 
Barium [Ba] 89  * 50 338 625
Cadmium [Cd] < 0,8  <T 0,40 3,2 6,0
Kobalt [Co] < 5,0  - 20 60 100
Koper [Cu] < 15  - 15 45 75
Kwik [Hg] < 0,05  - 0,050 0,18 0,30
Lood [Pb] < 15  - 15 45 75
Molybdeen [Mo] < 3,6  - 5,0 153 300
Nikkel [Ni] < 15  - 15 45 75
Zink [Zn] < 60  - 65 433 800
 
AROMATISCHE VERBINDINGEN 
BTEX (som) < 1,1   
Benzeen < 0,2  - 0,20 15 30
Ethylbenzeen < 0,3  - 4,0 77 150
Styreen (Vinylbenzeen) < 0,3  - 6,0 153 300
Tolueen < 0,3  - 7,0 504 1000
Xylenen (som, 0.7 factor) 1,1  * 0,20 35 70
meta-/para-Xyleen (som) 0,58   
ortho-Xyleen 0,51   
 
PAK 
Naftaleen < 0,05  <T 0,010 35 70
 
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1,1-Trichloorethaan < 0,1  <T 0,010 150 300
1,1,2-Trichloorethaan < 0,1  <T 0,010 65 130
1,1-Dichloorethaan < 0,6  - 7,0 454 900
1,1-Dichlooretheen < 0,1  <T 0,010 5,0 10,0
1,1-Dichloorpropaan < 0,25   
1,2-Dichloorethaan < 0,6  - 7,0 204 400
1,2-Dichloorpropaan < 0,25   
1,3-Dichloorpropaan < 0,25   
1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 facto 0,26  * 0,010 10,0 20
CKW (som) < 3,2   
Dichloormethaan < 0,2  <T 0,010 500 1000
Dichloorpropanen (0,7 som, 
1,1+1,2+1,3) 

0,52  - 0,80 40 80

Tetrachlooretheen (Per) < 0,1  <T 0,010 20 40
Tetrachloormethaan (Tetra) < 0,1  <T 0,010 5,0 10,0
Tribroommethaan (bromoform) < 2,0  D<=I 630
Trichlooretheen (Tri) < 0,6  - 24 262 500
Trichloormethaan (Chloroform) < 0,6  - 6,0 203 400
Vinylchloride < 0,1  <T 0,010 2,5 5,0
cis-1,2-Dichlooretheen 0,19   
trans-1,2-Dichlooretheen < 0,1   
 
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
Minerale olie C10 - C12 < 8,0   
Minerale olie C12 - C16 < 15   
Minerale olie C16 - C21 < 16   
Minerale olie C21 - C30 < 31   
Minerale olie C30 - C35 < 15   
Minerale olie C35 - C40 < 15   
Minerale olie C10 - C40 < 100  <T 50 325 600
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Analyseresultaten grondwater (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode P03-1-1  S T I
filtertraject (m-mv) 0,5 - 2,2  
datum 15-6-2012  
certificaatnummer 2012103394  
   
 
METALEN 
Barium [Ba] < 45  - 50 338 625
Cadmium [Cd] < 0,8  <T 0,40 3,2 6,0
Kobalt [Co] < 5,0  - 20 60 100
Koper [Cu] < 15  - 15 45 75
Kwik [Hg] < 0,05  - 0,050 0,18 0,30
Lood [Pb] < 15  - 15 45 75
Molybdeen [Mo] < 3,6  - 5,0 153 300
Nikkel [Ni] < 15  - 15 45 75
Zink [Zn] < 60  - 65 433 800
 
AROMATISCHE VERBINDINGEN 
BTEX (som) 3,2   
Benzeen < 0,2  - 0,20 15 30
Ethylbenzeen 0,35  - 4,0 77 150
Styreen (Vinylbenzeen) < 0,3  - 6,0 153 300
Tolueen 0,89  - 7,0 504 1000
Xylenen (som, 0.7 factor) 2,0  * 0,20 35 70
meta-/para-Xyleen (som) 1,4   
ortho-Xyleen 0,64   
 
PAK 
Naftaleen 0,38  * 0,010 35 70
 
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1,1-Trichloorethaan < 0,1  <T 0,010 150 300
1,1,2-Trichloorethaan < 0,1  <T 0,010 65 130
1,1-Dichloorethaan < 0,6  - 7,0 454 900
1,1-Dichlooretheen < 0,1  <T 0,010 5,0 10,0
1,1-Dichloorpropaan < 0,25   
1,2-Dichloorethaan < 0,6  - 7,0 204 400
1,2-Dichloorpropaan < 0,25   
1,3-Dichloorpropaan < 0,25   
1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 facto 0,14  <T 0,010 10,0 20
CKW (som) < 3,2   
Dichloormethaan < 0,2  <T 0,010 500 1000
Dichloorpropanen (0,7 som, 
1,1+1,2+1,3) 

0,52  - 0,80 40 80

Tetrachlooretheen (Per) < 0,1  <T 0,010 20 40
Tetrachloormethaan (Tetra) < 0,1  <T 0,010 5,0 10,0
Tribroommethaan (bromoform) < 2,0  D<=I 630
Trichlooretheen (Tri) < 0,6  - 24 262 500
Trichloormethaan (Chloroform) < 0,6  - 6,0 203 400
Vinylchloride < 0,1  <T 0,010 2,5 5,0
cis-1,2-Dichlooretheen < 0,1   
trans-1,2-Dichlooretheen < 0,1   
 
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
Minerale olie C10 - C12 < 8,0   
Minerale olie C12 - C16 < 15   
Minerale olie C16 - C21 < 16   
Minerale olie C21 - C30 < 31   
Minerale olie C30 - C35 < 15   
Minerale olie C35 - C40 < 15   
Minerale olie C10 - C40 < 100  <T 50 325 600
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Analyseresultaten grondwater (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode P01-1-1  S T I
filtertraject (m-mv) 0,5 - 2,5  
datum 15-6-2012  
certificaatnummer 2012103394  
   
 
METALEN 
Barium [Ba] < 45  - 50 338 625
Cadmium [Cd] < 0,8  <T 0,40 3,2 6,0
Kobalt [Co] < 5,0  - 20 60 100
Koper [Cu] < 15  - 15 45 75
Kwik [Hg] < 0,05  - 0,050 0,18 0,30
Lood [Pb] < 15  - 15 45 75
Molybdeen [Mo] < 3,6  - 5,0 153 300
Nikkel [Ni] < 15  - 15 45 75
Zink [Zn] < 60  - 65 433 800
 
AROMATISCHE VERBINDINGEN 
BTEX (som) 2,6   
Benzeen < 0,2  - 0,20 15 30
Ethylbenzeen < 0,3  - 4,0 77 150
Styreen (Vinylbenzeen) < 0,3  - 6,0 153 300
Tolueen 0,84  - 7,0 504 1000
Xylenen (som, 0.7 factor) 1,7  * 0,20 35 70
meta-/para-Xyleen (som) 1,2   
ortho-Xyleen 0,56   
 
PAK 
Naftaleen < 0,05  <T 0,010 35 70
 
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1,1-Trichloorethaan < 0,1  <T 0,010 150 300
1,1,2-Trichloorethaan < 0,1  <T 0,010 65 130
1,1-Dichloorethaan < 0,6  - 7,0 454 900
1,1-Dichlooretheen < 0,1  <T 0,010 5,0 10,0
1,1-Dichloorpropaan < 0,25   
1,2-Dichloorethaan < 0,6  - 7,0 204 400
1,2-Dichloorpropaan < 0,25   
1,3-Dichloorpropaan < 0,25   
1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 facto 0,14  <T 0,010 10,0 20
CKW (som) < 3,2   
Dichloormethaan < 0,2  <T 0,010 500 1000
Dichloorpropanen (0,7 som, 
1,1+1,2+1,3) 

0,52  - 0,80 40 80

Tetrachlooretheen (Per) < 0,1  <T 0,010 20 40
Tetrachloormethaan (Tetra) < 0,1  <T 0,010 5,0 10,0
Tribroommethaan (bromoform) < 2,0  D<=I 630
Trichlooretheen (Tri) < 0,6  - 24 262 500
Trichloormethaan (Chloroform) < 0,6  - 6,0 203 400
Vinylchloride < 0,1  <T 0,010 2,5 5,0
cis-1,2-Dichlooretheen < 0,1   
trans-1,2-Dichlooretheen < 0,1   
 
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
Minerale olie C10 - C12 < 8,0   
Minerale olie C12 - C16 < 15   
Minerale olie C16 - C21 < 16   
Minerale olie C21 - C30 < 31   
Minerale olie C30 - C35 < 15   
Minerale olie C35 - C40 < 15   
Minerale olie C10 - C40 < 100  <T 50 325 600
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Analyseresultaten grondwater (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode P02-1-1  S T I
filtertraject (m-mv) 0,1 - 2,0  
datum 15-6-2012  
certificaatnummer 2012103394  
   
 
METALEN 
Barium [Ba] < 45  - 50 338 625
Cadmium [Cd] < 0,8  <T 0,40 3,2 6,0
Kobalt [Co] < 5,0  - 20 60 100
Koper [Cu] < 15  - 15 45 75
Kwik [Hg] < 0,05  - 0,050 0,18 0,30
Lood [Pb] < 15  - 15 45 75
Molybdeen [Mo] 5,0  - 5,0 153 300
Nikkel [Ni] < 15  - 15 45 75
Zink [Zn] < 60  - 65 433 800
 
AROMATISCHE VERBINDINGEN 
BTEX (som) < 1,1   
Benzeen < 0,2  - 0,20 15 30
Ethylbenzeen < 0,3  - 4,0 77 150
Styreen (Vinylbenzeen) < 0,3  - 6,0 153 300
Tolueen < 0,3  - 7,0 504 1000
Xylenen (som, 0.7 factor) 0,21  <T 0,20 35 70
meta-/para-Xyleen (som) < 0,2   
ortho-Xyleen < 0,1   
 
PAK 
Naftaleen < 0,05  <T 0,010 35 70
 
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1,1-Trichloorethaan < 0,1  <T 0,010 150 300
1,1,2-Trichloorethaan < 0,1  <T 0,010 65 130
1,1-Dichloorethaan < 0,6  - 7,0 454 900
1,1-Dichlooretheen < 0,1  <T 0,010 5,0 10,0
1,1-Dichloorpropaan < 0,25   
1,2-Dichloorethaan < 0,6  - 7,0 204 400
1,2-Dichloorpropaan < 0,25   
1,3-Dichloorpropaan < 0,25   
1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 facto 0,14  <T 0,010 10,0 20
CKW (som) < 3,2   
Dichloormethaan < 0,2  <T 0,010 500 1000
Dichloorpropanen (0,7 som, 
1,1+1,2+1,3) 

0,52  - 0,80 40 80

Tetrachlooretheen (Per) < 0,1  <T 0,010 20 40
Tetrachloormethaan (Tetra) < 0,1  <T 0,010 5,0 10,0
Tribroommethaan (bromoform) < 2,0  D<=I 630
Trichlooretheen (Tri) < 0,6  - 24 262 500
Trichloormethaan (Chloroform) < 0,6  - 6,0 203 400
Vinylchloride < 0,1  <T 0,010 2,5 5,0
cis-1,2-Dichlooretheen < 0,1   
trans-1,2-Dichlooretheen < 0,1   
 
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
Minerale olie C10 - C12 < 8,0   
Minerale olie C12 - C16 < 15   
Minerale olie C16 - C21 < 16   
Minerale olie C21 - C30 < 31   
Minerale olie C30 - C35 < 15   
Minerale olie C35 - C40 < 15   
Minerale olie C10 - C40 < 100  <T 50 325 600
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Analyseresultaten grondwater (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode 25-1-1  S T I
filtertraject (m-mv) 0,8 - 2,8  
datum 15-6-2012  
certificaatnummer 2012103394  
   
 
METALEN 
Barium [Ba] < 45  - 50 338 625
Cadmium [Cd] < 0,8  <T 0,40 3,2 6,0
Kobalt [Co] < 5,0  - 20 60 100
Koper [Cu] < 15  - 15 45 75
Kwik [Hg] < 0,05  - 0,050 0,18 0,30
Lood [Pb] < 15  - 15 45 75
Molybdeen [Mo] < 3,6  - 5,0 153 300
Nikkel [Ni] < 15  - 15 45 75
Zink [Zn] < 60  - 65 433 800
 
AROMATISCHE VERBINDINGEN 
BTEX (som) < 1,1   
Benzeen < 0,2  - 0,20 15 30
Ethylbenzeen < 0,3  - 4,0 77 150
Styreen (Vinylbenzeen) < 0,3  - 6,0 153 300
Tolueen < 0,3  - 7,0 504 1000
Xylenen (som, 0.7 factor) 0,21  <T 0,20 35 70
meta-/para-Xyleen (som) < 0,2   
ortho-Xyleen < 0,1   
 
PAK 
Naftaleen < 0,05  <T 0,010 35 70
 
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1,1-Trichloorethaan < 0,1  <T 0,010 150 300
1,1,2-Trichloorethaan < 0,1  <T 0,010 65 130
1,1-Dichloorethaan < 0,6  - 7,0 454 900
1,1-Dichlooretheen < 0,1  <T 0,010 5,0 10,0
1,1-Dichloorpropaan < 0,25   
1,2-Dichloorethaan < 0,6  - 7,0 204 400
1,2-Dichloorpropaan < 0,25   
1,3-Dichloorpropaan < 0,25   
1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 facto 0,14  <T 0,010 10,0 20
CKW (som) < 3,2   
Dichloormethaan < 0,2  <T 0,010 500 1000
Dichloorpropanen (0,7 som, 
1,1+1,2+1,3) 

0,52  - 0,80 40 80

Tetrachlooretheen (Per) < 0,1  <T 0,010 20 40
Tetrachloormethaan (Tetra) < 0,1  <T 0,010 5,0 10,0
Tribroommethaan (bromoform) < 2,0  D<=I 630
Trichlooretheen (Tri) < 0,6  - 24 262 500
Trichloormethaan (Chloroform) < 0,6  - 6,0 203 400
Vinylchloride < 0,1  <T 0,010 2,5 5,0
cis-1,2-Dichlooretheen < 0,1   
trans-1,2-Dichlooretheen < 0,1   
 
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
Minerale olie C10 - C12 < 8,0   
Minerale olie C12 - C16 < 15   
Minerale olie C16 - C21 < 16   
Minerale olie C21 - C30 < 31   
Minerale olie C30 - C35 < 15   
Minerale olie C35 - C40 < 15   
Minerale olie C10 - C40 < 100  <T 50 325 600
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Analyseresultaten grondwater (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode 001-1-1  S T I
filtertraject (m-mv) 0,5 - 2,5  
datum 15-6-2012  
certificaatnummer 2012103394  
   
 
AROMATISCHE VERBINDINGEN 
BTEX (som) < 1,1   
Benzeen < 0,2  - 0,20 15 30
Ethylbenzeen < 0,3  - 4,0 77 150
Tolueen < 0,3  - 7,0 504 1000
Xylenen (som, 0.7 factor) 0,43  * 0,20 35 70
meta-/para-Xyleen (som) 0,31   
ortho-Xyleen 0,12   
 
PAK 
Naftaleen < 0,05  <T 0,010 35 70
 
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
Minerale olie C10 - C12 8,6   
Minerale olie C12 - C16 < 15   
Minerale olie C16 - C21 < 16   
Minerale olie C21 - C30 < 31   
Minerale olie C30 - C35 < 15   
Minerale olie C35 - C40 < 15   
Minerale olie C10 - C40 < 100  <T 50 325 600
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Analyseresultaten grondwater (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode P13-1-1  S T I
filtertraject (m-mv) 0,5 - 2,5  
datum 15-6-2012  
certificaatnummer 2012103394  
   
 
AROMATISCHE VERBINDINGEN 
BTEX (som) < 1,1   
Benzeen < 0,2  - 0,20 15 30
Ethylbenzeen < 0,3  - 4,0 77 150
Tolueen < 0,3  - 7,0 504 1000
Xylenen (som, 0.7 factor) 0,48  * 0,20 35 70
meta-/para-Xyleen (som) 0,33   
ortho-Xyleen 0,14   
 
PAK 
Naftaleen < 0,05  <T 0,010 35 70
 
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
Minerale olie C10 - C12 < 8,0   
Minerale olie C12 - C16 < 15   
Minerale olie C16 - C21 < 16   
Minerale olie C21 - C30 < 31   
Minerale olie C30 - C35 < 15   
Minerale olie C35 - C40 < 15   
Minerale olie C10 - C40 < 100  <T 50 325 600
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Analyseresultaten grondwater (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode 12-1-1  S T I
filtertraject (m-mv) 0,6 - 2,6  
datum 15-6-2012  
certificaatnummer 2012103394  
   
 
METALEN 
Barium [Ba] 260  * 50 338 625
Cadmium [Cd] < 0,8  <T 0,40 3,2 6,0
Kobalt [Co] < 5,0  - 20 60 100
Koper [Cu] < 15  - 15 45 75
Kwik [Hg] < 0,05  - 0,050 0,18 0,30
Lood [Pb] < 15  - 15 45 75
Molybdeen [Mo] < 3,6  - 5,0 153 300
Nikkel [Ni] < 15  - 15 45 75
Zink [Zn] < 60  - 65 433 800
 
AROMATISCHE VERBINDINGEN 
BTEX (som) 2,1   
Benzeen < 0,2  - 0,20 15 30
Ethylbenzeen < 0,3  - 4,0 77 150
Styreen (Vinylbenzeen) < 0,3  - 6,0 153 300
Tolueen 0,64  - 7,0 504 1000
Xylenen (som, 0.7 factor) 1,4  * 0,20 35 70
meta-/para-Xyleen (som) 0,98   
ortho-Xyleen 0,44   
 
PAK 
Naftaleen < 0,05  <T 0,010 35 70
 
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1,1-Trichloorethaan < 0,1  <T 0,010 150 300
1,1,2-Trichloorethaan < 0,1  <T 0,010 65 130
1,1-Dichloorethaan < 0,6  - 7,0 454 900
1,1-Dichlooretheen < 0,1  <T 0,010 5,0 10,0
1,1-Dichloorpropaan < 0,25   
1,2-Dichloorethaan < 0,6  - 7,0 204 400
1,2-Dichloorpropaan < 0,25   
1,3-Dichloorpropaan < 0,25   
1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 facto 0,14  <T 0,010 10,0 20
CKW (som) < 3,2   
Dichloormethaan < 0,2  <T 0,010 500 1000
Dichloorpropanen (0,7 som, 
1,1+1,2+1,3) 

0,52  - 0,80 40 80

Tetrachlooretheen (Per) < 0,1  <T 0,010 20 40
Tetrachloormethaan (Tetra) < 0,1  <T 0,010 5,0 10,0
Tribroommethaan (bromoform) < 2,0  D<=I 630
Trichlooretheen (Tri) < 0,6  - 24 262 500
Trichloormethaan (Chloroform) < 0,6  - 6,0 203 400
Vinylchloride < 0,1  <T 0,010 2,5 5,0
cis-1,2-Dichlooretheen < 0,1   
trans-1,2-Dichlooretheen < 0,1   
 
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
Minerale olie C10 - C12 < 8,0   
Minerale olie C12 - C16 < 15   
Minerale olie C16 - C21 < 16   
Minerale olie C21 - C30 < 31   
Minerale olie C30 - C35 < 15   
Minerale olie C35 - C40 < 15   
Minerale olie C10 - C40 < 100  <T 50 325 600
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Toelichting bij de tabel, toetsing: 

? =  

< = kleiner dan de detectielimiet 

 = Geen toetsnorm aanwezig 

GM = Geen meetwaarde aanwezig 

- = kleiner of gelijk aan de streefwaarde (S) 

* = groter dan S en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T) 

** = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I) 

*** = groter dan I 

#@# = Kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen streefwaarde 

GSG = groter dan de streefwaarde er is geen interventiewaarde (trigger) 

- = detectielimiet kleiner dan of gelijk aan S 

<T = detectielimiet groter dan S en kleiner dan of gelijk aan T 

D<=I = detectielimiet kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen streefwaarde 

<I = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I 

< = detectielimiet groter dan I 

D>S = detectielimiet groter dan streefwaarde, er is geen interventiewaarde 

 
Grondwaternormen van de Wet Bodembescherming (µg/l) 

   S   T   I  

  

Barium [Ba]  50 338 625 

Cadmium [Cd]  0,40 3,2 6,0 

Kobalt [Co]  20 60 100 

Koper [Cu]  15 45 75 

Kwik [Hg]  0,050 0,18 0,30 

Lood [Pb]  15 45 75 

Molybdeen [Mo]  5,0 153 300 

Nikkel [Ni]  15 45 75 

Zink [Zn]  65 433 800 

  

Benzeen  0,20 15 30 

Ethylbenzeen  4,0 77 150 

Naftaleen (BTEXN)  0,010 35 70 

Styreen (Vinylbenzeen)  6,0 153 300 

Tolueen  7,0 504 1000 

Xylenen (som, 0.7 factor)  0,20 35 70 

  

1,1,1-Trichloorethaan  0,010 150 300 

1,1,2-Trichloorethaan  0,010 65 130 

1,1-Dichloorethaan  7,0 454 900 

1,1-Dichlooretheen  0,010 5,0 10,0 

1,2-Dichloorethaan  7,0 204 400 

1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 facto  0,010 10,0 20 

Dichloormethaan  0,010 500 1000 

Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3)  0,80 40 80 

Hexachloorbenzeen (HCB)  0,000090 0,25 0,50 

Pentachloorbenzeen (QCB)  0,0030 0,50 1,0 

Tetrachlooretheen (Per)  0,010 20 40 

Tetrachloormethaan (Tetra)  0,010 5,0 10,0 

Tribroommethaan (bromoform)    630 
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   S   T   I  

Trichlooretheen (Tri)  24 262 500 

Trichloormethaan (Chloroform)  6,0 203 400 

Vinylchloride  0,010 2,5 5,0 

  

Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor  0,0000050 1,5 3,0 

Aldrin  0,0000090   

Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 fa    0,10 

Chloordaan (som, 0.7 factor)  0,000020 0,10 0,20 

DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)  0,0000040 0,0050 0,010 

Dieldrin  0,00010   

Endrin  0,000040   

HCH (som, 0.7 factor)  0,050 0,53 1,0 

Heptachloor  0,0000050 0,15 0,30 

alfa-Endosulfan  0,00020 2,5 5,0 

alfa-HCH  0,033   

beta-HCH  0,0080   

gamma-HCH  0,0090   

iso-Propanol    31000 

  

Butylacetaat    6300 

Ethylacetaat    15000 

Methanol    24000 

Minerale olie C10 - C40  50 325 600 

 

Toelichting bij de tabel: 

 

S = Streefwaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming 

T = Tussenwaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming 

I = Interventiewaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming 
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Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode 01-2 AW W I
monstertraject (cm-mv) 30-50  
certificaatnummer 2012097512  
humus (%) 3.8  
lutum (%) 7.5  
monster getoetst als partij  
   
 
METALEN 
Barium [Ba] 36 <=AW 83 240 401
Cadmium [Cd] < 0,17 D<=AW 0,41 0,81 2,9
Kobalt [Co] < 4,3 D<=AW 6,8 16 87
Koper [Cu] 18 <=AW 24 33 115
Kwik [Hg] 0,42 <=WO 0,12 0,64 3,7
Lood [Pb] 60 <=WO 36 151 382
Molybdeen [Mo] < 1,5 D<=AW 1,5 88 190
Nikkel [Ni] 6,8 <=AW 18 20 50
Zink [Zn] 91 <=WO 78 112 402
 
PAK 
Anthraceen 0,2   
Benzo(a)anthraceen 0,78   
Benzo(a)pyreen 0,66   
Benzo(g,h,i)peryleen 0,52   
Benzo(k)fluorantheen 0,41   
Chryseen 0,9   
Fenanthreen 0,74   
Fluorantheen 1,7   
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen 0,56   
Naftaleen < 0,05   
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto 6,5 <=WO 1,5 6,8 40
 
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
PCB 28 < 0,001   
PCB 52 < 0,001   
PCB 101 0,0036   
PCB 118 0,0013   
PCB 138 0,0059   
PCB 153 0,0077   
PCB 180 0,0059   
PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,026 <=IND 0,0076 0,0076 0,19
 
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
Minerale olie C10 - C12 4,8   
Minerale olie C12 - C16 < 5,0   
Minerale olie C16 - C21 8,1   
Minerale olie C21 - C30 21   
Minerale olie C30 - C35 9,7   
Minerale olie C35 - C40 < 6,0   
Minerale olie C10 - C40 48 <=AW 72 72 190
 
OVERIG 
Droge stof (% m/m) 85,5   
Gloeirest (% (m/m) ds) 95,7   
cryogeen gemalen (-)  GM  
   

   
toetsingsresultaat: industrie 
 
verantwoording 
publicatiedatum normen 3-3-2011 
datum toetsing 7-8-2012 
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Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode 07-1 AW W I
monstertraject (cm-mv) 10-50  
certificaatnummer 2012118769  
humus (%) 3  
lutum (%) 8.2  
monster getoetst als partij  
   
 
METALEN 
Lood [Pb] 230 <=IND 36 151 382
 
OVERIG 
Droge stof (% m/m) 86,8   
cryogeen gemalen (-)  GM  
   

   
toetsingsresultaat: industrie 
 
verantwoording 
publicatiedatum normen 3-3-2011 
datum toetsing 7-8-2012 

 
 

Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode 08-1 AW W I
monstertraject (cm-mv) 0-50  
certificaatnummer 2012118769  
humus (%) 3  
lutum (%) 8.2  
monster getoetst als partij  
   
 
METALEN 
Lood [Pb] 100 <=WO 36 151 382
 
OVERIG 
Droge stof (% m/m) 83,3   
cryogeen gemalen (-)  GM  
   

   
toetsingsresultaat: wonen 
 
verantwoording 
publicatiedatum normen 3-3-2011 
datum toetsing 7-8-2012 
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Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode 09-1 AW W I
monstertraject (cm-mv) 0-50  
certificaatnummer 2012118769  
humus (%) 3  
lutum (%) 8.2  
monster getoetst als partij  
   
 
METALEN 
Lood [Pb] 86 <=WO 36 151 382
 
OVERIG 
Droge stof (% m/m) 81,4   
cryogeen gemalen (-)  GM  
   

   
toetsingsresultaat: wonen 
 
verantwoording 
publicatiedatum normen 3-3-2011 
datum toetsing 7-8-2012 

 
 

Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode 10-1 AW W I
monstertraject (cm-mv) 10-50  
certificaatnummer 2012118769  
humus (%) 3  
lutum (%) 8.2  
monster getoetst als partij  
   
 
METALEN 
Lood [Pb] 63 <=WO 36 151 382
 
OVERIG 
Droge stof (% m/m) 88,5   
cryogeen gemalen (-)  GM  
   

   
toetsingsresultaat: wonen 
 
verantwoording 
publicatiedatum normen 3-3-2011 
datum toetsing 7-8-2012 
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Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode 13-2 AW W I
monstertraject (cm-mv) 20-50  
certificaatnummer 2012097512  
humus (%) 2.3  
lutum (%) 0  
monster getoetst als partij  
   
 
AROMATISCHE VERBINDINGEN 
BTEX (som) < 0,25   
Benzeen < 0,05 D<=IND 0,046 0,046 0,23
Ethylbenzeen < 0,05 D<=IND 0,046 0,046 0,29
Tolueen < 0,05 D<=IND 0,046 0,046 0,29
Xylenen (som, 0.7 factor) 0,07 D<=AW 0,10 0,10 0,29
meta-/para-Xyleen (som) < 0,05   
ortho-Xyleen < 0,05   
 
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
Minerale olie C10 - C12 33   
Minerale olie C12 - C16 170   
Minerale olie C16 - C21 150   
Minerale olie C21 - C30 41   
Minerale olie C30 - C35 10,0   
Minerale olie C35 - C40 < 6,0   
Minerale olie C10 - C40 410 >IND 44 44 115
 
OVERIG 
Droge stof (% m/m) 86   
Gloeirest (% (m/m) ds) 97,3   
cryogeen gemalen (-)  GM  
   

   
toetsingsresultaat: niet toepasbaar 
 
verantwoording 
publicatiedatum normen 3-3-2011 
datum toetsing 7-8-2012 
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Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode 30-2 AW W I
monstertraject (cm-mv) 30-50  
certificaatnummer 2012101770  
humus (%) 1.1  
lutum (%) 3  
monster getoetst als partij  
   
 
METALEN 
Barium [Ba] < 15 D<=AW 55 160 267
Cadmium [Cd] < 0,17 D<=AW 0,35 0,71 2,5
Kobalt [Co] < 4,3 D<=AW 4,7 11 60
Koper [Cu] 9,4 <=AW 20 27 95
Kwik [Hg] 0,22 <=WO 0,11 0,59 3,4
Lood [Pb] 44 <=WO 32 136 343
Molybdeen [Mo] < 1,5 D<=AW 1,5 88 190
Nikkel [Ni] 3,4 <=AW 13 14 37
Zink [Zn] 40 <=AW 62 89 319
 
PAK 
Anthraceen < 0,05   
Benzo(a)anthraceen 0,065   
Benzo(a)pyreen 0,078   
Benzo(g,h,i)peryleen 0,074   
Benzo(k)fluorantheen < 0,05   
Chryseen 0,092   
Fenanthreen < 0,05   
Fluorantheen 0,13   
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen 0,075   
Naftaleen < 0,05   
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto 0,65 <=AW 1,5 6,8 40
 
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
PCB 28 < 0,001   
PCB 52 < 0,001   
PCB 101 < 0,001   
PCB 118 < 0,001   
PCB 138 < 0,001   
PCB 153 < 0,001   
PCB 180 < 0,001   
PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,0049 D<=IND 0,0040 0,0040 0,10
 
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
Minerale olie C10 - C12 < 3,0   
Minerale olie C12 - C16 < 5,0   
Minerale olie C16 - C21 < 6,0   
Minerale olie C21 - C30 17   
Minerale olie C30 - C35 9,5   
Minerale olie C35 - C40 < 6,0   
Minerale olie C10 - C40 40 <=IND 38 38 100
 
OVERIG 
Droge stof (% m/m) 84,5   
Gloeirest (% (m/m) ds) 98,7   
cryogeen gemalen (-)  GM  
   

   
toetsingsresultaat: industrie 
 
verantwoording 
publicatiedatum normen 3-3-2011 
datum toetsing 7-8-2012 
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Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode A01-3 AW W I
monstertraject (cm-mv) 70-120  
certificaatnummer 2012118769  
humus (%) 1.8  
lutum (%) 4.9  
monster getoetst als partij  
   
 
METALEN 
Kobalt [Co] 130 >IND 5,6 13 71
 
OVERIG 
Droge stof (% m/m) 88,6   
cryogeen gemalen (-)  GM  
   

   
toetsingsresultaat: niet toepasbaar 
 
verantwoording 
publicatiedatum normen 3-3-2011 
datum toetsing 7-8-2012 

 
 

Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode A02-3 AW W I
monstertraject (cm-mv) 50-100  
certificaatnummer 2012118769  
humus (%) 1.8  
lutum (%) 4.9  
monster getoetst als partij  
   
 
METALEN 
Kobalt [Co] 290 >IND 5,6 13 71
 
OVERIG 
Droge stof (% m/m) 83,5   
cryogeen gemalen (-)  GM  
   

   
toetsingsresultaat: niet toepasbaar 
 
verantwoording 
publicatiedatum normen 3-3-2011 
datum toetsing 7-8-2012 
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Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode A04-3 AW W I
monstertraject (cm-mv) 60-110  
certificaatnummer 2012118769  
humus (%) 1.8  
lutum (%) 4.9  
monster getoetst als partij  
   
 
METALEN 
Kobalt [Co] 150 >IND 5,6 13 71
 
OVERIG 
Droge stof (% m/m) 83,6   
cryogeen gemalen (-)  GM  
   

   
toetsingsresultaat: niet toepasbaar 
 
verantwoording 
publicatiedatum normen 3-3-2011 
datum toetsing 7-8-2012 

 
 

Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode A05-3 AW W I
monstertraject (cm-mv) 50-100  
certificaatnummer 2012118769  
humus (%) 1.8  
lutum (%) 4.9  
monster getoetst als partij  
   
 
METALEN 
Kobalt [Co] 82 >IND 5,6 13 71
 
OVERIG 
Droge stof (% m/m) 83,9   
cryogeen gemalen (-)  GM  
   

   
toetsingsresultaat: niet toepasbaar 
 
verantwoording 
publicatiedatum normen 3-3-2011 
datum toetsing 7-8-2012 
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wettelijk kader Besluit bodemkwaliteit 
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Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode A06-3 AW W I
monstertraject (cm-mv) 70-120  
certificaatnummer 2012118769  
humus (%) 1.6  
lutum (%) 5.6  
monster getoetst als partij  
   
 
METALEN 
Kobalt [Co] 80 >IND 5,9 14 75
 
OVERIG 
Droge stof (% m/m) 85   
cryogeen gemalen (-)  GM  
   

   
toetsingsresultaat: niet toepasbaar 
 
verantwoording 
publicatiedatum normen 3-3-2011 
datum toetsing 7-8-2012 

 
 

Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode A08-3 AW W I
monstertraject (cm-mv) 50-100  
certificaatnummer 2012118769  
humus (%) 1.8  
lutum (%) 4.9  
monster getoetst als partij  
   
 
METALEN 
Kobalt [Co] 40 <=IND 5,6 13 71
 
OVERIG 
Droge stof (% m/m) 79,8   
cryogeen gemalen (-)  GM  
   

   
toetsingsresultaat: industrie 
 
verantwoording 
publicatiedatum normen 3-3-2011 
datum toetsing 7-8-2012 
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Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode A09-3 AW W I
monstertraject (cm-mv) 70-120  
certificaatnummer 2012118769  
humus (%) 1.6  
lutum (%) 5.4  
monster getoetst als partij  
   
 
METALEN 
Kobalt [Co] 89 >IND 5,9 14 74
 
OVERIG 
Droge stof (% m/m) 87,3   
cryogeen gemalen (-)  GM  
   

   
toetsingsresultaat: niet toepasbaar 
 
verantwoording 
publicatiedatum normen 3-3-2011 
datum toetsing 7-8-2012 

 
 

Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode B01-1 AW W I
monstertraject (cm-mv) 0-50  
certificaatnummer 2012118769  
humus (%) 3  
lutum (%) 8.2  
monster getoetst als partij  
   
 
METALEN 
Lood [Pb] 110 <=WO 36 151 382
 
OVERIG 
Droge stof (% m/m) 78,4   
cryogeen gemalen (-)  GM  
   

   
toetsingsresultaat: wonen 
 
verantwoording 
publicatiedatum normen 3-3-2011 
datum toetsing 7-8-2012 
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Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode B02-2 AW W I
monstertraject (cm-mv) 20-60  
certificaatnummer 2012118769  
humus (%) 3  
lutum (%) 8.2  
monster getoetst als partij  
   
 
METALEN 
Lood [Pb] 190 <=IND 36 151 382
 
OVERIG 
Droge stof (% m/m) 80,4   
cryogeen gemalen (-)  GM  
   

   
toetsingsresultaat: industrie 
 
verantwoording 
publicatiedatum normen 3-3-2011 
datum toetsing 7-8-2012 

 
 

Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode B03-1 AW W I
monstertraject (cm-mv) 0-50  
certificaatnummer 2012118769  
humus (%) 3  
lutum (%) 8.2  
monster getoetst als partij  
   
 
METALEN 
Lood [Pb] 130 <=WO 36 151 382
 
OVERIG 
Droge stof (% m/m) 81,1   
cryogeen gemalen (-)  GM  
   

   
toetsingsresultaat: wonen 
 
verantwoording 
publicatiedatum normen 3-3-2011 
datum toetsing 7-8-2012 
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Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode B04-2 AW W I
monstertraject (cm-mv) 30-60  
certificaatnummer 2012118769  
humus (%) 3  
lutum (%) 8.2  
monster getoetst als partij  
   
 
METALEN 
Lood [Pb] 80 <=WO 36 151 382
 
OVERIG 
Droge stof (% m/m) 82,8   
cryogeen gemalen (-)  GM  
   

   
toetsingsresultaat: wonen 
 
verantwoording 
publicatiedatum normen 3-3-2011 
datum toetsing 7-8-2012 

 
 

Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode B07-1 AW W I
monstertraject (cm-mv) 5-50  
certificaatnummer 2012099406  
humus (%) 11.1  
lutum (%) 5.8  
monster getoetst als partij  
   
 
METALEN 
Barium [Ba] 110 <=WO 72 209 350
Cadmium [Cd] 0,5 <=AW 0,51 1,0 3,7
Kobalt [Co] 5,8 <=AW 6,0 14 77
Koper [Cu] 120 <=IND 28 38 133
Kwik [Hg] 0,23 <=WO 0,12 0,66 3,8
Lood [Pb] 700 >IND 39 165 417
Molybdeen [Mo] < 1,5 D<=AW 1,5 88 190
Nikkel [Ni] 14 <=AW 16 18 45
Zink [Zn] 210 <=IND 84 120 432
 
PAK 
Anthraceen 0,48   
Benzo(a)anthraceen 1,4   
Benzo(a)pyreen 1,1   
Benzo(g,h,i)peryleen 0,73   
Benzo(k)fluorantheen 0,58   
Chryseen 1,3   
Fenanthreen 1,3   
Fluorantheen 2,2   
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen 0,97   
Naftaleen < 0,05   
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto 10,0 <=IND 1,7 7,5 44
 
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
PCB 28 < 0,001   
PCB 52 < 0,001   
PCB 101 < 0,001   
PCB 118 < 0,001   
PCB 138 0,0041   
PCB 153 0,0038   
PCB 180 0,003   
PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,014 <=AW 0,022 0,022 0,56
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monstercode B07-1 AW W I
monstertraject (cm-mv) 5-50  
certificaatnummer 2012099406  
humus (%) 11.1  
lutum (%) 5.8  
monster getoetst als partij  
   
 
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
Minerale olie C10 - C12 4,3   
Minerale olie C12 - C16 < 5,0   
Minerale olie C16 - C21 < 6,0   
Minerale olie C21 - C30 23   
Minerale olie C30 - C35 23   
Minerale olie C35 - C40 19   
Minerale olie C10 - C40 71 <=AW 211 211 555
 
OVERIG 
Droge stof (% m/m) 87,9   
Gloeirest (% (m/m) ds) 88,5   
cryogeen gemalen (-)  GM  
   

   
toetsingsresultaat: niet toepasbaar 
 
verantwoording 
publicatiedatum normen 3-3-2011 
datum toetsing 7-8-2012 

 
 

Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode B07-1-2 AW W I
monstertraject (cm-mv) 20-30  
certificaatnummer 2012123928  
humus (%) 11.1  
lutum (%) 5.8  
monster getoetst als partij  
   
 
METALEN 
Koper [Cu] 34 <=WO 28 38 133
Lood [Pb] 67 <=WO 39 165 417
 
OVERIG 
Droge stof (% m/m) 81,9   
cryogeen gemalen (-)  GM  
   

   
toetsingsresultaat: wonen 
 
verantwoording 
publicatiedatum normen 3-3-2011 
datum toetsing 7-8-2012 
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Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode B07-1-3 AW W I
monstertraject (cm-mv) 30-60  
certificaatnummer 2012123928  
humus (%) 11.1  
lutum (%) 5.8  
monster getoetst als partij  
   
 
METALEN 
Koper [Cu] 33 <=WO 28 38 133
Lood [Pb] 52 <=WO 39 165 417
 
OVERIG 
Droge stof (% m/m) 83,1   
cryogeen gemalen (-)  GM  
   

   
toetsingsresultaat: wonen 
 
verantwoording 
publicatiedatum normen 3-3-2011 
datum toetsing 7-8-2012 

 
 

Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode B07-2 AW W I
monstertraject (cm-mv) 50-80  
certificaatnummer 2012118769  
humus (%) 11.1  
lutum (%) 5.8  
monster getoetst als partij  
   
 
METALEN 
Koper [Cu] < 5,0 D<=AW 28 38 133
Lood [Pb] < 13 D<=AW 39 165 417
 
OVERIG 
Droge stof (% m/m) 86   
cryogeen gemalen (-)  GM  
   

   
toetsingsresultaat: achtergrondwaarde 
 
verantwoording 
publicatiedatum normen 3-3-2011 
datum toetsing 7-8-2012 
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Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode B07-2-1 AW W I
monstertraject (cm-mv) 5-10  
certificaatnummer 2012123928  
humus (%) 11.1  
lutum (%) 5.8  
monster getoetst als partij  
   
 
METALEN 
Koper [Cu] 17 <=AW 28 38 133
Lood [Pb] 46 <=WO 39 165 417
 
OVERIG 
Droge stof (% m/m) 87,2   
cryogeen gemalen (-)  GM  
   

   
toetsingsresultaat: achtergrondwaarde 
 
verantwoording 
publicatiedatum normen 3-3-2011 
datum toetsing 7-8-2012 

 
 

Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode B07-2-3 AW W I
monstertraject (cm-mv) 20-80  
certificaatnummer 2012123928  
humus (%) 11.1  
lutum (%) 4.3  
monster getoetst als partij  
   
 
METALEN 
Koper [Cu] 1200 >IND 27 36 128
Lood [Pb] 1400 >IND 38 162 408
 
OVERIG 
Droge stof (% m/m) 72,3   
cryogeen gemalen (-)  GM  
   

   
toetsingsresultaat: niet toepasbaar 
 
verantwoording 
publicatiedatum normen 3-3-2011 
datum toetsing 7-8-2012 
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Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode B07-3-2 AW W I
monstertraject (cm-mv) 5-50  
certificaatnummer 2012123928  
humus (%) 11.1  
lutum (%) 5.9  
monster getoetst als partij  
   
 
METALEN 
Koper [Cu] < 5,0 D<=AW 28 38 133
Lood [Pb] < 13 D<=AW 39 166 418
 
OVERIG 
Droge stof (% m/m) 85,3   
cryogeen gemalen (-)  GM  
   

   
toetsingsresultaat: achtergrondwaarde 
 
verantwoording 
publicatiedatum normen 3-3-2011 
datum toetsing 7-8-2012 

 
 

Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode B07-4-1 AW W I
monstertraject (cm-mv) 5-30  
certificaatnummer 2012123928  
humus (%) 11.1  
lutum (%) 5.8  
monster getoetst als partij  
   
 
METALEN 
Koper [Cu] < 5,0 D<=AW 28 38 133
Lood [Pb] < 13 D<=AW 39 165 417
 
OVERIG 
Droge stof (% m/m) 84,6   
cryogeen gemalen (-)  GM  
   

   
toetsingsresultaat: achtergrondwaarde 
 
verantwoording 
publicatiedatum normen 3-3-2011 
datum toetsing 7-8-2012 
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Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode B07-5-1 AW W I
monstertraject (cm-mv) 5-50  
certificaatnummer 2012123928  
humus (%) 11.1  
lutum (%) 5.8  
monster getoetst als partij  
   
 
METALEN 
Koper [Cu] 17 <=AW 28 38 133
Lood [Pb] 110 <=WO 39 165 417
 
OVERIG 
Droge stof (% m/m) 86,8   
cryogeen gemalen (-)  GM  
   

   
toetsingsresultaat: wonen 
 
verantwoording 
publicatiedatum normen 3-3-2011 
datum toetsing 7-8-2012 
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Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode K01-1 AW W I
monstertraject (cm-mv) 5-50  
certificaatnummer 2012097512  
humus (%) 0.5  
lutum (%) 6.8  
monster getoetst als partij  
   
 
METALEN 
Barium [Ba] 35 <=AW 78 227 380
Cadmium [Cd] < 0,17 D<=AW 0,37 0,75 2,7
Kobalt [Co] < 4,3 D<=AW 6,5 15 82
Koper [Cu] 10,0 <=AW 23 30 107
Kwik [Hg] 0,1 <=AW 0,11 0,62 3,6
Lood [Pb] 48 <=WO 35 145 367
Molybdeen [Mo] < 1,5 D<=AW 1,5 88 190
Nikkel [Ni] 3,9 <=AW 17 19 48
Zink [Zn] 44 <=AW 73 105 377
 
PAK 
Anthraceen < 0,05   
Benzo(a)anthraceen 0,15   
Benzo(a)pyreen 0,16   
Benzo(g,h,i)peryleen 0,16   
Benzo(k)fluorantheen 0,09   
Chryseen 0,17   
Fenanthreen 0,056   
Fluorantheen 0,17   
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen 0,14   
Naftaleen < 0,05   
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto 1,1 <=AW 1,5 6,8 40
 
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
PCB 28 < 0,001   
PCB 52 < 0,001   
PCB 101 < 0,001   
PCB 118 < 0,001   
PCB 138 < 0,001   
PCB 153 < 0,001   
PCB 180 < 0,001   
PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,0049 D<=IND 0,0040 0,0040 0,10
 
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
Minerale olie C10 - C12 4,0   
Minerale olie C12 - C16 < 5,0   
Minerale olie C16 - C21 < 6,0   
Minerale olie C21 - C30 < 12   
Minerale olie C30 - C35 7,1   
Minerale olie C35 - C40 < 6,0   
Minerale olie C10 - C40 < 38 D<=AW 38 38 100
 
OVERIG 
Droge stof (% m/m) 88,5   
Gloeirest (% (m/m) ds) 99,1   
cryogeen gemalen (-)  GM  
   

   
toetsingsresultaat: achtergrondwaarde 
 
verantwoording 
publicatiedatum normen 3-3-2011 
datum toetsing 7-8-2012 
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Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode K03-1 AW W I
monstertraject (cm-mv) 0-50  
certificaatnummer 2012099406  
humus (%) 2.4  
lutum (%) 8  
monster getoetst als partij  
   
 
METALEN 
Barium [Ba] 25 <=AW 86 248 415
Cadmium [Cd] 0,18 <=AW 0,39 0,77 2,8
Kobalt [Co] < 4,3 D<=AW 7,1 16 90
Koper [Cu] 46 <=IND 24 32 112
Kwik [Hg] 0,11 <=AW 0,11 0,64 3,7
Lood [Pb] 37 <=WO 36 149 377
Molybdeen [Mo] < 1,5 D<=AW 1,5 88 190
Nikkel [Ni] 11 <=AW 18 20 51
Zink [Zn] 62 <=AW 78 111 399
 
PAK 
Anthraceen < 0,05   
Benzo(a)anthraceen 0,14   
Benzo(a)pyreen 0,12   
Benzo(g,h,i)peryleen 0,089   
Benzo(k)fluorantheen 0,068   
Chryseen 0,16   
Fenanthreen 0,11   
Fluorantheen 0,24   
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen 0,077   
Naftaleen < 0,05   
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto 1,1 <=AW 1,5 6,8 40
 
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
PCB 28 < 0,001   
PCB 52 < 0,001   
PCB 101 < 0,001   
PCB 118 < 0,001   
PCB 138 < 0,001   
PCB 153 < 0,001   
PCB 180 < 0,001   
PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,0049 D<=IND 0,0048 0,0048 0,12
 
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
Minerale olie C10 - C12 5,7   
Minerale olie C12 - C16 5,2   
Minerale olie C16 - C21 < 6,0   
Minerale olie C21 - C30 < 12   
Minerale olie C30 - C35 < 6,0   
Minerale olie C35 - C40 < 6,0   
Minerale olie C10 - C40 < 38 D<=AW 46 46 120
 
OVERIG 
Droge stof (% m/m) 86,9   
Gloeirest (% (m/m) ds) 97,1   
cryogeen gemalen (-)  GM  
   

   
toetsingsresultaat: industrie 
 
verantwoording 
publicatiedatum normen 3-3-2011 
datum toetsing 7-8-2012 
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Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode K07-5 AW W I
monstertraject (cm-mv) 150-160  
certificaatnummer 2012101770  
humus (%) 0.7  
lutum (%) 2.5  
monster getoetst als partij  
   
 
METALEN 
Barium [Ba] < 15 D<=AW 52 151 252
Cadmium [Cd] < 0,17 D<=AW 0,35 0,70 2,5
Kobalt [Co] < 4,3 D<=AW 4,5 11 57
Koper [Cu] < 5,0 D<=AW 20 27 93
Kwik [Hg] < 0,05 D<=AW 0,11 0,58 3,4
Lood [Pb] < 13 D<=AW 32 135 340
Molybdeen [Mo] < 1,5 D<=AW 1,5 88 190
Nikkel [Ni] 3,4 <=AW 13 14 36
Zink [Zn] < 17 D<=AW 61 86 311
 
PAK 
Anthraceen < 0,05   
Benzo(a)anthraceen 0,28   
Benzo(a)pyreen 0,14   
Benzo(g,h,i)peryleen 0,077   
Benzo(k)fluorantheen 0,077   
Chryseen 0,27   
Fenanthreen < 0,05   
Fluorantheen 1,1   
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen 0,078   
Naftaleen < 0,05   
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto 2,1 <=WO 1,5 6,8 40
 
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
PCB 28 < 0,001   
PCB 52 < 0,001   
PCB 101 < 0,001   
PCB 118 < 0,001   
PCB 138 < 0,001   
PCB 153 < 0,001   
PCB 180 < 0,001   
PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,0049 D<=IND 0,0040 0,0040 0,10
 
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
Minerale olie C10 - C12 3,5   
Minerale olie C12 - C16 < 5,0   
Minerale olie C16 - C21 < 6,0   
Minerale olie C21 - C30 < 12   
Minerale olie C30 - C35 < 6,0   
Minerale olie C35 - C40 < 6,0   
Minerale olie C10 - C40 < 38 D<=AW 38 38 100
 
OVERIG 
Droge stof (% m/m) 76,4   
Gloeirest (% (m/m) ds) 99,2   
cryogeen gemalen (-)  GM  
   

   
toetsingsresultaat: achtergrondwaarde 
 
verantwoording 
publicatiedatum normen 3-3-2011 
datum toetsing 7-8-2012 
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Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode L01-2 AW W I
monstertraject (cm-mv) 50-90  
certificaatnummer 2012099406  
humus (%) 0.5  
lutum (%) 8.3  
monster getoetst als partij  
   
 
METALEN 
Lood [Pb] 18 <=AW 35 149 376
 
OVERIG 
Droge stof (% m/m) 81,9   
Gloeirest (% (m/m) ds) 99,1   
cryogeen gemalen (-)  GM  
   

   
toetsingsresultaat: achtergrondwaarde 
 
verantwoording 
publicatiedatum normen 3-3-2011 
datum toetsing 7-8-2012 

 
 

Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode L02-2 AW W I
monstertraject (cm-mv) 50-90  
certificaatnummer 2012099406  
humus (%) 1.5  
lutum (%) 3.5  
monster getoetst als partij  
   
 
METALEN 
Lood [Pb] 15 <=AW 33 137 346
 
OVERIG 
Droge stof (% m/m) 82,2   
Gloeirest (% (m/m) ds) 98,3   
cryogeen gemalen (-)  GM  
   

   
toetsingsresultaat: achtergrondwaarde 
 
verantwoording 
publicatiedatum normen 3-3-2011 
datum toetsing 7-8-2012 
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Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode L03-2 AW W I
monstertraject (cm-mv) 30-70  
certificaatnummer 2012099406  
humus (%) 0.5  
lutum (%) 4.8  
monster getoetst als partij  
   
 
METALEN 
Lood [Pb] < 13 D<=AW 33 140 354
 
OVERIG 
Droge stof (% m/m) 87,4   
Gloeirest (% (m/m) ds) 99,4   
cryogeen gemalen (-)  GM  
   

   
toetsingsresultaat: achtergrondwaarde 
 
verantwoording 
publicatiedatum normen 3-3-2011 
datum toetsing 7-8-2012 
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Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode mm1 AW W I
monstertraject (cm-mv) 50-120  
certificaatnummer 2012097512  
humus (%) 1.6  
lutum (%) 5.4  
monster getoetst als partij  
   
 
METALEN 
Barium [Ba] 56 <=AW 70 202 338
Cadmium [Cd] < 0,17 D<=AW 0,37 0,73 2,6
Kobalt [Co] 130 >IND 5,9 14 74
Koper [Cu] 9,0 <=AW 22 29 103
Kwik [Hg] < 0,05 D<=AW 0,11 0,61 3,5
Lood [Pb] < 13 D<=AW 34 142 358
Molybdeen [Mo] < 1,5 D<=AW 1,5 88 190
Nikkel [Ni] 6,1 <=AW 15 17 44
Zink [Zn] 29 <=AW 69 99 356
 
PAK 
Anthraceen 0,78   
Benzo(a)anthraceen 0,68   
Benzo(a)pyreen 0,32   
Benzo(g,h,i)peryleen 0,26   
Benzo(k)fluorantheen 0,22   
Chryseen 0,71   
Fenanthreen 3,2   
Fluorantheen 3,5   
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen 0,36   
Naftaleen 0,16   
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto 10,0 <=IND 1,5 6,8 40
 
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
PCB 28 < 0,001   
PCB 52 < 0,001   
PCB 101 < 0,001   
PCB 118 < 0,001   
PCB 138 < 0,001   
PCB 153 < 0,001   
PCB 180 < 0,001   
PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,0049 D<=IND 0,0040 0,0040 0,10
 
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
Minerale olie C10 - C12 < 3,0   
Minerale olie C12 - C16 < 5,0   
Minerale olie C16 - C21 < 6,0   
Minerale olie C21 - C30 31   
Minerale olie C30 - C35 29   
Minerale olie C35 - C40 27   
Minerale olie C10 - C40 96 <=IND 38 38 100
 
OVERIG 
Droge stof (% m/m) 84   
Gloeirest (% (m/m) ds) 98,1   
cryogeen gemalen (-)  GM  
   

   
toetsingsresultaat: niet toepasbaar 
 
verantwoording 
publicatiedatum normen 3-3-2011 
datum toetsing 7-8-2012 
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Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode mm10 AW W I
monstertraject (cm-mv) 40-170  
certificaatnummer 2012099406  
humus (%) 2.2  
lutum (%) 4.3  
monster getoetst als partij  
   
 
METALEN 
Barium [Ba] < 15 D<=AW 63 183 306
Cadmium [Cd] < 0,17 D<=AW 0,36 0,73 2,6
Kobalt [Co] < 4,3 D<=AW 5,3 12 68
Koper [Cu] < 5,0 D<=AW 21 28 100
Kwik [Hg] < 0,05 D<=AW 0,11 0,60 3,5
Lood [Pb] < 13 D<=AW 33 140 352
Molybdeen [Mo] < 1,5 D<=AW 1,5 88 190
Nikkel [Ni] 3,9 <=AW 14 16 41
Zink [Zn] 26 <=AW 66 95 340
 
PAK 
Anthraceen < 0,05   
Benzo(a)anthraceen 0,081   
Benzo(a)pyreen 0,074   
Benzo(g,h,i)peryleen 0,065   
Benzo(k)fluorantheen < 0,05   
Chryseen 0,11   
Fenanthreen 0,06   
Fluorantheen 0,15   
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen < 0,05   
Naftaleen < 0,05   
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto 0,68 <=AW 1,5 6,8 40
 
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
PCB 28 < 0,001   
PCB 52 < 0,001   
PCB 101 < 0,001   
PCB 118 < 0,001   
PCB 138 < 0,001   
PCB 153 < 0,001   
PCB 180 < 0,001   
PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,0049 D<=IND 0,0044 0,0044 0,11
 
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
Minerale olie C10 - C12 4,9   
Minerale olie C12 - C16 < 5,0   
Minerale olie C16 - C21 < 6,0   
Minerale olie C21 - C30 < 12   
Minerale olie C30 - C35 < 6,0   
Minerale olie C35 - C40 < 6,0   
Minerale olie C10 - C40 < 38 D<=AW 42 42 110
 
OVERIG 
Droge stof (% m/m) 80   
Gloeirest (% (m/m) ds) 97,4   
cryogeen gemalen (-)  GM  
   

   
toetsingsresultaat: achtergrondwaarde 
 
verantwoording 
publicatiedatum normen 3-3-2011 
datum toetsing 7-8-2012 
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Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode mm11 AW W I
monstertraject (cm-mv) 0-60  
certificaatnummer 2012101770  
humus (%) 2  
lutum (%) 4.9  
monster getoetst als partij  
   
 
METALEN 
Barium [Ba] 28 <=AW 67 193 323
Cadmium [Cd] 0,18 <=AW 0,36 0,73 2,6
Kobalt [Co] < 4,3 D<=AW 5,6 13 71
Koper [Cu] 17 <=AW 21 29 101
Kwik [Hg] 0,36 <=WO 0,11 0,60 3,5
Lood [Pb] 74 <=WO 33 141 355
Molybdeen [Mo] < 1,5 D<=AW 1,5 88 190
Nikkel [Ni] 5,7 <=AW 15 17 43
Zink [Zn] 71 <=WO 68 97 348
 
PAK 
Anthraceen 0,073   
Benzo(a)anthraceen 0,3   
Benzo(a)pyreen 0,29   
Benzo(g,h,i)peryleen 0,24   
Benzo(k)fluorantheen 0,16   
Chryseen 0,34   
Fenanthreen 0,13   
Fluorantheen 0,48   
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen 0,28   
Naftaleen < 0,05   
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto 2,3 <=WO 1,5 6,8 40
 
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
PCB 28 < 0,001   
PCB 52 < 0,001   
PCB 101 < 0,001   
PCB 118 < 0,001   
PCB 138 0,0019   
PCB 153 0,0018   
PCB 180 0,0014   
PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,0079 <=IND 0,0040 0,0040 0,10
 
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
Minerale olie C10 - C12 5,1   
Minerale olie C12 - C16 < 5,0   
Minerale olie C16 - C21 < 6,0   
Minerale olie C21 - C30 < 12   
Minerale olie C30 - C35 < 6,0   
Minerale olie C35 - C40 < 6,0   
Minerale olie C10 - C40 < 38 D<=AW 38 38 100
 
OVERIG 
Droge stof (% m/m) 90,6   
Gloeirest (% (m/m) ds) 97,6   
cryogeen gemalen (-)  GM  
   

   
toetsingsresultaat: industrie 
 
verantwoording 
publicatiedatum normen 3-3-2011 
datum toetsing 7-8-2012 
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Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode mm12 AW W I
monstertraject (cm-mv) 0-50  
certificaatnummer 2012101770  
humus (%) 0.9  
lutum (%) 2.2  
monster getoetst als partij  
   
 
METALEN 
Barium [Ba] 100 <=WO 50 145 243
Cadmium [Cd] < 0,17 D<=AW 0,35 0,70 2,5
Kobalt [Co] < 4,3 D<=AW 4,4 10 55
Koper [Cu] 5,0 <=AW 19 26 92
Kwik [Hg] < 0,05 D<=AW 0,10 0,58 3,4
Lood [Pb] 18 <=AW 32 134 338
Molybdeen [Mo] < 1,5 D<=AW 1,5 88 190
Nikkel [Ni] 4,3 <=AW 12 14 35
Zink [Zn] 33 <=AW 60 85 307
 
PAK 
Anthraceen < 0,05   
Benzo(a)anthraceen < 0,05   
Benzo(a)pyreen < 0,05   
Benzo(g,h,i)peryleen < 0,05   
Benzo(k)fluorantheen < 0,05   
Chryseen < 0,05   
Fenanthreen < 0,05   
Fluorantheen 0,072   
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen < 0,05   
Naftaleen < 0,05   
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto 0,39 <=AW 1,5 6,8 40
 
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
PCB 28 < 0,001   
PCB 52 < 0,001   
PCB 101 < 0,001   
PCB 118 < 0,001   
PCB 138 < 0,001   
PCB 153 < 0,001   
PCB 180 < 0,001   
PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,0049 D<=IND 0,0040 0,0040 0,10
 
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
Minerale olie C10 - C12 5,7   
Minerale olie C12 - C16 < 5,0   
Minerale olie C16 - C21 < 6,0   
Minerale olie C21 - C30 < 12   
Minerale olie C30 - C35 < 6,0   
Minerale olie C35 - C40 < 6,0   
Minerale olie C10 - C40 < 38 D<=AW 38 38 100
 
OVERIG 
Droge stof (% m/m) 92,3   
Gloeirest (% (m/m) ds) 99   
cryogeen gemalen (-)  GM  
   

   
toetsingsresultaat: achtergrondwaarde 
 
verantwoording 
publicatiedatum normen 3-3-2011 
datum toetsing 7-8-2012 
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Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode mm13 AW W I
monstertraject (cm-mv) 50-150  
certificaatnummer 2012101770  
humus (%) 0.7  
lutum (%) 4.9  
monster getoetst als partij  
   
 
METALEN 
Barium [Ba] < 15 D<=AW 67 193 323
Cadmium [Cd] < 0,17 D<=AW 0,36 0,73 2,6
Kobalt [Co] < 4,3 D<=AW 5,6 13 71
Koper [Cu] < 5,0 D<=AW 21 29 101
Kwik [Hg] < 0,05 D<=AW 0,11 0,60 3,5
Lood [Pb] < 13 D<=AW 33 141 355
Molybdeen [Mo] < 1,5 D<=AW 1,5 88 190
Nikkel [Ni] 3,1 <=AW 15 17 43
Zink [Zn] < 17 D<=AW 68 97 348
 
PAK 
Anthraceen < 0,05   
Benzo(a)anthraceen < 0,05   
Benzo(a)pyreen < 0,05   
Benzo(g,h,i)peryleen < 0,05   
Benzo(k)fluorantheen < 0,05   
Chryseen < 0,05   
Fenanthreen < 0,05   
Fluorantheen < 0,05   
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen < 0,05   
Naftaleen < 0,05   
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto 0,35 D<=AW 1,5 6,8 40
 
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
PCB 28 < 0,001   
PCB 52 < 0,001   
PCB 101 < 0,001   
PCB 118 < 0,001   
PCB 138 < 0,001   
PCB 153 < 0,001   
PCB 180 < 0,001   
PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,0049 D<=IND 0,0040 0,0040 0,10
 
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
Minerale olie C10 - C12 5,0   
Minerale olie C12 - C16 < 5,0   
Minerale olie C16 - C21 < 6,0   
Minerale olie C21 - C30 < 12   
Minerale olie C30 - C35 < 6,0   
Minerale olie C35 - C40 < 6,0   
Minerale olie C10 - C40 < 38 D<=AW 38 38 100
 
OVERIG 
Droge stof (% m/m) 79,2   
Gloeirest (% (m/m) ds) 99   
cryogeen gemalen (-)  GM  
   

   
toetsingsresultaat: achtergrondwaarde 
 
verantwoording 
publicatiedatum normen 3-3-2011 
datum toetsing 7-8-2012 
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Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode mm14 AW W I
monstertraject (cm-mv) 0-50  
certificaatnummer 2012101770  
humus (%) 1.6  
lutum (%) 5  
monster getoetst als partij  
   
 
METALEN 
Barium [Ba] 64 <=AW 67 195 326
Cadmium [Cd] < 0,17 D<=AW 0,36 0,73 2,6
Kobalt [Co] < 4,3 D<=AW 5,7 13 72
Koper [Cu] < 5,0 D<=AW 21 29 101
Kwik [Hg] < 0,05 D<=AW 0,11 0,61 3,5
Lood [Pb] < 13 D<=AW 34 141 355
Molybdeen [Mo] < 1,5 D<=AW 1,5 88 190
Nikkel [Ni] 3,7 <=AW 15 17 43
Zink [Zn] 28 <=AW 68 97 350
 
PAK 
Anthraceen < 0,05   
Benzo(a)anthraceen < 0,05   
Benzo(a)pyreen < 0,05   
Benzo(g,h,i)peryleen < 0,05   
Benzo(k)fluorantheen < 0,05   
Chryseen < 0,05   
Fenanthreen < 0,05   
Fluorantheen < 0,05   
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen < 0,05   
Naftaleen < 0,05   
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto 0,35 D<=AW 1,5 6,8 40
 
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
PCB 28 < 0,001   
PCB 52 < 0,001   
PCB 101 < 0,001   
PCB 118 < 0,001   
PCB 138 < 0,001   
PCB 153 < 0,001   
PCB 180 < 0,001   
PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,0049 D<=IND 0,0040 0,0040 0,10
 
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
Minerale olie C10 - C12 4,6   
Minerale olie C12 - C16 < 5,0   
Minerale olie C16 - C21 < 6,0   
Minerale olie C21 - C30 < 12   
Minerale olie C30 - C35 < 6,0   
Minerale olie C35 - C40 < 6,0   
Minerale olie C10 - C40 < 38 D<=AW 38 38 100
 
OVERIG 
Droge stof (% m/m) 91,7   
Gloeirest (% (m/m) ds) 98   
cryogeen gemalen (-)  GM  
   

   
toetsingsresultaat: achtergrondwaarde 
 
verantwoording 
publicatiedatum normen 3-3-2011 
datum toetsing 7-8-2012 
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Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode mm15 AW W I
monstertraject (cm-mv) 120-220  
certificaatnummer 2012101770  
humus (%) 1.3  
lutum (%) 3  
monster getoetst als partij  
   
 
METALEN 
Barium [Ba] 24 <=AW 55 160 267
Cadmium [Cd] < 0,17 D<=AW 0,35 0,71 2,5
Kobalt [Co] < 4,3 D<=AW 4,7 11 60
Koper [Cu] < 5,0 D<=AW 20 27 95
Kwik [Hg] < 0,05 D<=AW 0,11 0,59 3,4
Lood [Pb] < 13 D<=AW 32 136 343
Molybdeen [Mo] < 1,5 D<=AW 1,5 88 190
Nikkel [Ni] 3,9 <=AW 13 14 37
Zink [Zn] < 17 D<=AW 62 89 319
 
PAK 
Anthraceen < 0,05   
Benzo(a)anthraceen < 0,05   
Benzo(a)pyreen < 0,05   
Benzo(g,h,i)peryleen < 0,05   
Benzo(k)fluorantheen < 0,05   
Chryseen < 0,05   
Fenanthreen < 0,05   
Fluorantheen < 0,05   
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen < 0,05   
Naftaleen < 0,05   
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto 0,35 D<=AW 1,5 6,8 40
 
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
PCB 28 < 0,001   
PCB 52 < 0,001   
PCB 101 < 0,001   
PCB 118 < 0,001   
PCB 138 < 0,001   
PCB 153 < 0,001   
PCB 180 < 0,001   
PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,0049 D<=IND 0,0040 0,0040 0,10
 
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
Minerale olie C10 - C12 < 3,0   
Minerale olie C12 - C16 < 5,0   
Minerale olie C16 - C21 < 6,0   
Minerale olie C21 - C30 < 12   
Minerale olie C30 - C35 < 6,0   
Minerale olie C35 - C40 < 6,0   
Minerale olie C10 - C40 < 38 D<=AW 38 38 100
 
OVERIG 
Droge stof (% m/m) 80,2   
Gloeirest (% (m/m) ds) 98,4   
cryogeen gemalen (-)  GM  
   

   
toetsingsresultaat: achtergrondwaarde 
 
verantwoording 
publicatiedatum normen 3-3-2011 
datum toetsing 7-8-2012 
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Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode mm16 AW W I
monstertraject (cm-mv) 220-300  
certificaatnummer 2012101770  
humus (%) 5.6  
lutum (%) 20.2  
monster getoetst als partij  
   
 
METALEN 
Barium [Ba] 22 <=AW 161 465 778
Cadmium [Cd] < 0,17 D<=AW 0,50 1,0 3,6
Kobalt [Co] 5,6 <=AW 13 30 162
Koper [Cu] 7,3 <=AW 34 46 161
Kwik [Hg] < 0,05 D<=AW 0,14 0,76 4,4
Lood [Pb] < 13 D<=AW 45 187 473
Molybdeen [Mo] < 1,5 D<=AW 1,5 88 190
Nikkel [Ni] 18 <=AW 30 34 86
Zink [Zn] 41 <=AW 119 170 612
 
PAK 
Anthraceen < 0,05   
Benzo(a)anthraceen < 0,05   
Benzo(a)pyreen < 0,05   
Benzo(g,h,i)peryleen < 0,05   
Benzo(k)fluorantheen < 0,05   
Chryseen < 0,05   
Fenanthreen < 0,05   
Fluorantheen < 0,05   
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen < 0,05   
Naftaleen < 0,05   
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto 0,35 D<=AW 1,5 6,8 40
 
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
PCB 28 < 0,001   
PCB 52 < 0,001   
PCB 101 < 0,001   
PCB 118 < 0,001   
PCB 138 < 0,001   
PCB 153 < 0,001   
PCB 180 < 0,001   
PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,0049 D<=AW 0,011 0,011 0,28
 
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
Minerale olie C10 - C12 8,6   
Minerale olie C12 - C16 7,3   
Minerale olie C16 - C21 < 6,0   
Minerale olie C21 - C30 < 12   
Minerale olie C30 - C35 < 6,0   
Minerale olie C35 - C40 < 6,0   
Minerale olie C10 - C40 < 38 D<=AW 106 106 280
 
OVERIG 
Droge stof (% m/m) 58,2   
Gloeirest (% (m/m) ds) 93   
cryogeen gemalen (-)  GM  
   

   
toetsingsresultaat: achtergrondwaarde 
 
verantwoording 
publicatiedatum normen 3-3-2011 
datum toetsing 7-8-2012 
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Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode mm2 AW W I
monstertraject (cm-mv) 0-60  
certificaatnummer 2012097512  
humus (%) 3  
lutum (%) 8.2  
monster getoetst als partij  
   
 
METALEN 
Barium [Ba] 48 <=AW 87 252 421
Cadmium [Cd] 0,32 <=AW 0,40 0,80 2,9
Kobalt [Co] < 4,3 D<=AW 7,2 17 91
Koper [Cu] 19 <=AW 24 33 115
Kwik [Hg] 0,42 <=WO 0,12 0,64 3,7
Lood [Pb] 210 <=IND 36 151 382
Molybdeen [Mo] < 1,5 D<=AW 1,5 88 190
Nikkel [Ni] 6,1 <=AW 18 20 52
Zink [Zn] 120 <=IND 79 113 407
 
PAK 
Anthraceen 0,18   
Benzo(a)anthraceen 0,81   
Benzo(a)pyreen 0,63   
Benzo(g,h,i)peryleen 0,48   
Benzo(k)fluorantheen 0,35   
Chryseen 0,79   
Fenanthreen 0,42   
Fluorantheen 1,6   
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen 0,42   
Naftaleen < 0,05   
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto 5,7 <=WO 1,5 6,8 40
 
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
PCB 28 < 0,001   
PCB 52 < 0,001   
PCB 101 < 0,001   
PCB 118 < 0,001   
PCB 138 < 0,001   
PCB 153 < 0,001   
PCB 180 < 0,001   
PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,0049 D<=AW 0,0060 0,0060 0,15
 
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
Minerale olie C10 - C12 < 3,0   
Minerale olie C12 - C16 6,4   
Minerale olie C16 - C21 < 6,0   
Minerale olie C21 - C30 14   
Minerale olie C30 - C35 8,4   
Minerale olie C35 - C40 < 6,0   
Minerale olie C10 - C40 < 38 D<=AW 57 57 150
 
OVERIG 
Droge stof (% m/m) 82,9   
Gloeirest (% (m/m) ds) 96,4   
cryogeen gemalen (-)  GM  
   

   
toetsingsresultaat: industrie 
 
verantwoording 
publicatiedatum normen 3-3-2011 
datum toetsing 7-8-2012 
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Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode mm4 AW W I
monstertraject (cm-mv) 50-160  
certificaatnummer 2012097512  
humus (%) 0.6  
lutum (%) 4.3  
monster getoetst als partij  
   
 
METALEN 
Barium [Ba] < 15 D<=AW 63 183 306
Cadmium [Cd] < 0,17 D<=AW 0,36 0,72 2,6
Kobalt [Co] < 4,3 D<=AW 5,3 12 68
Koper [Cu] < 5,0 D<=AW 21 28 99
Kwik [Hg] < 0,05 D<=AW 0,11 0,60 3,5
Lood [Pb] < 13 D<=AW 33 139 351
Molybdeen [Mo] < 1,5 D<=AW 1,5 88 190
Nikkel [Ni] 3,4 <=AW 14 16 41
Zink [Zn] < 17 D<=AW 66 94 339
 
PAK 
Anthraceen < 0,05   
Benzo(a)anthraceen < 0,05   
Benzo(a)pyreen < 0,05   
Benzo(g,h,i)peryleen < 0,05   
Benzo(k)fluorantheen < 0,05   
Chryseen < 0,05   
Fenanthreen < 0,05   
Fluorantheen < 0,05   
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen < 0,05   
Naftaleen < 0,05   
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto 0,35 D<=AW 1,5 6,8 40
 
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
PCB 28 < 0,001   
PCB 52 < 0,001   
PCB 101 < 0,001   
PCB 118 < 0,001   
PCB 138 < 0,001   
PCB 153 < 0,001   
PCB 180 < 0,001   
PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,0049 D<=IND 0,0040 0,0040 0,10
 
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
Minerale olie C10 - C12 7,2   
Minerale olie C12 - C16 6,8   
Minerale olie C16 - C21 < 6,0   
Minerale olie C21 - C30 < 12   
Minerale olie C30 - C35 < 6,0   
Minerale olie C35 - C40 < 6,0   
Minerale olie C10 - C40 < 38 D<=AW 38 38 100
 
OVERIG 
Droge stof (% m/m) 79   
Gloeirest (% (m/m) ds) 99,1   
cryogeen gemalen (-)  GM  
   

   
toetsingsresultaat: achtergrondwaarde 
 
verantwoording 
publicatiedatum normen 3-3-2011 
datum toetsing 7-8-2012 
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Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode mm5 AW W I
monstertraject (cm-mv) 210-360  
certificaatnummer 2012097512  
humus (%) 3.4  
lutum (%) 17.2  
monster getoetst als partij  
   
 
METALEN 
Barium [Ba] 19 <=AW 142 412 689
Cadmium [Cd] < 0,17 D<=AW 0,45 0,90 3,2
Kobalt [Co] 7,2 <=AW 11 27 144
Koper [Cu] 6,8 <=AW 30 41 144
Kwik [Hg] < 0,05 D<=AW 0,13 0,73 4,2
Lood [Pb] < 13 D<=AW 42 174 440
Molybdeen [Mo] 1,9 <=WO 1,5 88 190
Nikkel [Ni] 20 <=AW 27 30 78
Zink [Zn] 39 <=AW 107 152 549
 
PAK 
Anthraceen < 0,05   
Benzo(a)anthraceen < 0,05   
Benzo(a)pyreen < 0,05   
Benzo(g,h,i)peryleen < 0,05   
Benzo(k)fluorantheen < 0,05   
Chryseen < 0,05   
Fenanthreen < 0,05   
Fluorantheen < 0,05   
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen < 0,05   
Naftaleen < 0,05   
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto 0,35 D<=AW 1,5 6,8 40
 
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
PCB 28 < 0,001   
PCB 52 < 0,001   
PCB 101 < 0,001   
PCB 118 < 0,001   
PCB 138 < 0,001   
PCB 153 < 0,001   
PCB 180 < 0,001   
PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,0049 D<=AW 0,0068 0,0068 0,17
 
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
Minerale olie C10 - C12 < 3,0   
Minerale olie C12 - C16 < 5,0   
Minerale olie C16 - C21 < 6,0   
Minerale olie C21 - C30 < 12   
Minerale olie C30 - C35 < 6,0   
Minerale olie C35 - C40 < 6,0   
Minerale olie C10 - C40 < 38 D<=AW 65 65 170
 
OVERIG 
Droge stof (% m/m) 65   
Gloeirest (% (m/m) ds) 95,4   
cryogeen gemalen (-)  GM  
   

   
toetsingsresultaat: achtergrondwaarde 
 
verantwoording 
publicatiedatum normen 3-3-2011 
datum toetsing 7-8-2012 
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Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode mm6 AW W I
monstertraject (cm-mv) 50-100  
certificaatnummer 2012097512  
humus (%) 1  
lutum (%) 6.9  
monster getoetst als partij  
   
 
METALEN 
Barium [Ba] 16 <=AW 79 229 383
Cadmium [Cd] < 0,17 D<=AW 0,37 0,75 2,7
Kobalt [Co] < 4,3 D<=AW 6,6 15 83
Koper [Cu] 13 <=AW 23 31 107
Kwik [Hg] 0,18 <=WO 0,11 0,62 3,6
Lood [Pb] 59 <=WO 35 146 367
Molybdeen [Mo] < 1,5 D<=AW 1,5 88 190
Nikkel [Ni] 4,6 <=AW 17 19 48
Zink [Zn] 44 <=AW 74 105 379
 
PAK 
Anthraceen < 0,05   
Benzo(a)anthraceen 0,053   
Benzo(a)pyreen < 0,05   
Benzo(g,h,i)peryleen < 0,05   
Benzo(k)fluorantheen < 0,05   
Chryseen 0,065   
Fenanthreen < 0,05   
Fluorantheen 0,084   
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen 0,055   
Naftaleen 0,09   
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto 0,52 <=AW 1,5 6,8 40
 
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
PCB 28 < 0,001   
PCB 52 < 0,001   
PCB 101 < 0,001   
PCB 118 < 0,001   
PCB 138 < 0,001   
PCB 153 < 0,001   
PCB 180 < 0,001   
PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,0049 D<=IND 0,0040 0,0040 0,10
 
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
Minerale olie C10 - C12 < 3,0   
Minerale olie C12 - C16 6,3   
Minerale olie C16 - C21 < 6,0   
Minerale olie C21 - C30 < 12   
Minerale olie C30 - C35 < 6,0   
Minerale olie C35 - C40 < 6,0   
Minerale olie C10 - C40 < 38 D<=AW 38 38 100
 
OVERIG 
Droge stof (% m/m) 85,7   
Gloeirest (% (m/m) ds) 98,5   
cryogeen gemalen (-)  GM  
   

   
toetsingsresultaat: achtergrondwaarde 
 
verantwoording 
publicatiedatum normen 3-3-2011 
datum toetsing 7-8-2012 
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Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode mm7 AW W I
monstertraject (cm-mv) 0-50  
certificaatnummer 2012097512  
humus (%) 0.5  
lutum (%) 6.3  
monster getoetst als partij  
   
 
METALEN 
Barium [Ba] 90 <=WO 75 218 365
Cadmium [Cd] < 0,17 D<=AW 0,37 0,74 2,7
Kobalt [Co] < 4,3 D<=AW 6,3 15 79
Koper [Cu] < 5,0 D<=AW 22 30 105
Kwik [Hg] < 0,05 D<=AW 0,11 0,62 3,6
Lood [Pb] 43 <=WO 34 144 364
Molybdeen [Mo] < 1,5 D<=AW 1,5 88 190
Nikkel [Ni] 5,0 <=AW 16 18 47
Zink [Zn] 25 <=AW 72 103 370
 
PAK 
Anthraceen < 0,05   
Benzo(a)anthraceen < 0,05   
Benzo(a)pyreen < 0,05   
Benzo(g,h,i)peryleen < 0,05   
Benzo(k)fluorantheen < 0,05   
Chryseen < 0,05   
Fenanthreen < 0,05   
Fluorantheen < 0,05   
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen < 0,05   
Naftaleen < 0,05   
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto 0,35 D<=AW 1,5 6,8 40
 
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
PCB 28 < 0,001   
PCB 52 < 0,001   
PCB 101 < 0,001   
PCB 118 < 0,001   
PCB 138 < 0,001   
PCB 153 < 0,001   
PCB 180 < 0,001   
PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,0049 D<=IND 0,0040 0,0040 0,10
 
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
Minerale olie C10 - C12 5,6   
Minerale olie C12 - C16 < 5,0   
Minerale olie C16 - C21 < 6,0   
Minerale olie C21 - C30 < 12   
Minerale olie C30 - C35 < 6,0   
Minerale olie C35 - C40 < 6,0   
Minerale olie C10 - C40 < 38 D<=AW 38 38 100
 
OVERIG 
Droge stof (% m/m) 90,2   
Gloeirest (% (m/m) ds) 99,3   
cryogeen gemalen (-)  GM  
   

   
toetsingsresultaat: achtergrondwaarde 
 
verantwoording 
publicatiedatum normen 3-3-2011 
datum toetsing 7-8-2012 
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Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode mm8 AW W I
monstertraject (cm-mv) 0-50  
certificaatnummer 2012097512  
humus (%) 0.5  
lutum (%) 3.6  
monster getoetst als partij  
   
 
METALEN 
Barium [Ba] 76 <=WO 59 170 285
Cadmium [Cd] < 0,17 D<=AW 0,36 0,71 2,6
Kobalt [Co] < 4,3 D<=AW 5,0 12 64
Koper [Cu] 6,3 <=AW 20 28 97
Kwik [Hg] < 0,05 D<=AW 0,11 0,59 3,4
Lood [Pb] 14 <=AW 33 137 347
Molybdeen [Mo] < 1,5 D<=AW 1,5 88 190
Nikkel [Ni] 4,1 <=AW 14 15 39
Zink [Zn] 23 <=AW 64 91 328
 
PAK 
Anthraceen < 0,05   
Benzo(a)anthraceen 0,086   
Benzo(a)pyreen 0,097   
Benzo(g,h,i)peryleen 0,11   
Benzo(k)fluorantheen 0,062   
Chryseen 0,085   
Fenanthreen < 0,05   
Fluorantheen 0,11   
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen 0,13   
Naftaleen < 0,05   
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto 0,78 <=AW 1,5 6,8 40
 
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
PCB 28 < 0,001   
PCB 52 < 0,001   
PCB 101 < 0,001   
PCB 118 < 0,001   
PCB 138 < 0,001   
PCB 153 < 0,001   
PCB 180 < 0,001   
PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,0049 D<=IND 0,0040 0,0040 0,10
 
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
Minerale olie C10 - C12 < 3,0   
Minerale olie C12 - C16 < 5,0   
Minerale olie C16 - C21 < 6,0   
Minerale olie C21 - C30 < 12   
Minerale olie C30 - C35 < 6,0   
Minerale olie C35 - C40 < 6,0   
Minerale olie C10 - C40 < 38 D<=AW 38 38 100
 
OVERIG 
Droge stof (% m/m) 86,1   
Gloeirest (% (m/m) ds) 99,2   
cryogeen gemalen (-)  GM  
   

   
toetsingsresultaat: achtergrondwaarde 
 
verantwoording 
publicatiedatum normen 3-3-2011 
datum toetsing 7-8-2012 
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Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode mm9 AW W I
monstertraject (cm-mv) 0-50  
certificaatnummer 2012099406  
humus (%) 0.9  
lutum (%) 5.1  
monster getoetst als partij  
   
 
METALEN 
Barium [Ba] < 15 D<=AW 68 197 329
Cadmium [Cd] < 0,17 D<=AW 0,37 0,73 2,6
Kobalt [Co] < 4,3 D<=AW 5,7 13 72
Koper [Cu] < 5,0 D<=AW 21 29 102
Kwik [Hg] < 0,05 D<=AW 0,11 0,61 3,5
Lood [Pb] < 13 D<=AW 34 141 356
Molybdeen [Mo] < 1,5 D<=AW 1,5 88 190
Nikkel [Ni] 6,7 <=AW 15 17 43
Zink [Zn] 31 <=AW 68 98 351
 
PAK 
Anthraceen < 0,05   
Benzo(a)anthraceen < 0,05   
Benzo(a)pyreen < 0,05   
Benzo(g,h,i)peryleen < 0,05   
Benzo(k)fluorantheen < 0,05   
Chryseen 0,057   
Fenanthreen 0,065   
Fluorantheen 0,095   
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen < 0,05   
Naftaleen < 0,05   
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto 0,46 <=AW 1,5 6,8 40
 
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
PCB 28 < 0,001   
PCB 52 < 0,001   
PCB 101 < 0,001   
PCB 118 < 0,001   
PCB 138 < 0,001   
PCB 153 < 0,001   
PCB 180 < 0,001   
PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,0049 D<=IND 0,0040 0,0040 0,10
 
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
Minerale olie C10 - C12 < 3,0   
Minerale olie C12 - C16 < 5,0   
Minerale olie C16 - C21 7,7   
Minerale olie C21 - C30 < 12   
Minerale olie C30 - C35 6,4   
Minerale olie C35 - C40 < 6,0   
Minerale olie C10 - C40 < 38 D<=AW 38 38 100
 
OVERIG 
Droge stof (% m/m) 87,6   
Gloeirest (% (m/m) ds) 98,8   
cryogeen gemalen (-)  GM  
   

   
toetsingsresultaat: achtergrondwaarde 
 
verantwoording 
publicatiedatum normen 3-3-2011 
datum toetsing 7-8-2012 
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projectcode HEDR42-1 

datum opmaak 7-8-2012 
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Analyseresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders aangegeven) 
   
monstercode fund-1 AW T I
monstertraject (cm-mv) 25-80  
certificaatnummer 2012096602  
humus (%) 2.4  
lutum (%) 1.6  
   
 
METALEN 
Barium [Ba] 91  49 143 237
Cadmium [Cd] < 0,4 <T 0,35 4,0 7,7
Kobalt [Co] 25 * 4,3 29 54
Koper [Cu] 12 - 20 56 93
Kwik [Hg] < 0,1 - 0,10 13 25
Lood [Pb] 23 - 32 186 339
Molybdeen [Mo] < 1,5 - 1,5 96 190
Nikkel [Ni] 14 * 12 23 34
Zink [Zn] 59 - 60 183 307
 
PAK 
Anthraceen 0,29   
Benzo(a)anthraceen 0,62   
Benzo(a)pyreen 0,43   
Benzo(g,h,i)peryleen 0,32   
Benzo(k)fluorantheen 0,27   
Chryseen 0,66   
Fenanthreen 1,0   
Fluorantheen 1,4   
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen 0,4   
Naftaleen 0,15   
PAK 10 VROM 5,5 * 1,5 21 40
 
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
PCB 28 0,0018   
PCB 52 < 0,001   
PCB 101 < 0,001   
PCB 118 < 0,001   
PCB 138 0,0021   
PCB 153 0,0022   
PCB 180 0,0019   
PCB (som 7) 0,008 * 0,0048 0,12 0,24
 
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 
Minerale olie C10 - C12 3,7   
Minerale olie C12 - C16 6,6   
Minerale olie C16 - C21 30   
Minerale olie C21 - C30 70   
Minerale olie C30 - C35 28   
Minerale olie C35 - C40 16   
Minerale olie C10 - C40 150 * 46 623 1200
   
Droge stof (% m/m) 90,4   
Gloeirest (% (m/m) ds) 97,5   
cryogeen gemalen (-)    

 
 



 

Witteveen+Bos, bijlage XIII behorende bij rapport HEDR42-1/haam3/008 d.d. 8 augustus 2012 

BIJLAGE XIII TOETSINGSKADER 



 

Witteveen+Bos, bijlage XIII behorende bij rapport HEDR42-1/haam3/008 d.d. 8 augustus 2012 

 

 



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.  
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1 

1 Inleiding 

1.1 Opdracht 

 
In opdracht van de gemeente Den Helder is door middel van een risicoanalyse planschade 
onderzocht of er planschade kan worden verwacht door de in het in voorbereiding zijnde 
bestemmingsplan ‘Stationslocatie 2014’ mogelijk gemaakte herontwikkeling van het stationsgebied 
met de bouw van een nieuw stadhuis en station. De geldende bestemmingsplannen voorzien niet in 
de bouwmogelijkheden die nu beoogd worden.  
 
In deze risicoanalyse planschade is, aan de hand van de beoordeelde ruimtelijke gevolgen, 
aangegeven of er voor objecten in de omgeving van het project planschade kan worden verwacht. 

1.2 Doel 

 
De voorliggende risicoanalyse planschade is bedoeld om inzicht te krijgen in de ruimtelijke effecten 
van de ontwikkeling op de omgeving en een indicatie te krijgen of er voor de objecten in de omgeving 
sprake kan zijn van planschade.  

1.3 Overwegingen en uitgangspunten 

 
Voor de risicoanalyse planschade gelden de volgende overwegingen en uitgangspunten: 
- Artikel 6.1 Wro: in artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening is bepaald dat het college van  

burgemeester en wethouders een belanghebbende op diens verzoek een naar billijkheid te 
bepalen schadevergoeding toekennen, voorzover blijkt dat een belanghebbende ten gevolge 
van onder andere de bepalingen van een bestemmingsplan of een ander ruimtelijk besluit 
schade lijdt of zal lijden en de schade redelijkerwijs niet of niet geheel ten laste van de 
belanghebbende behoort te blijven en voor zover tegemoetkoming niet voldoende anderszins 
is verzekerd. Er geldt een eigen risico van 2% voor degene die planschade lijdt. Een verzoek 
tot schadevergoeding kan worden ingediend binnen vijf jaar nadat de desbetreffende bepaling 
van het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden.  

- Gehanteerde basisgegevens: voor de risicoanalyse planschade is gebruik gemaakt van de ter 
plaatse geldende bestemmingsplannen en het ontwerp bestemmingsplan ‘Stationslocatie 
2014’ d.d. 18 november 2013.  

- Planologische vergelijking: bij de risicoanalyse planschade wordt rekening gehouden met de 
maximale mogelijkheden die het geldende planologische regime biedt. Of deze mogelijkheden 
daadwerkelijk zijn benut wordt buiten beschouwing gelaten. Ten aanzien van de nieuwe 
planologische situatie wordt uitgegaan van de situatie zoals maximaal mogelijk zal zijn 
wanneer het nieuwe bestemmingsplan in deze vorm van kracht wordt. 

1.4 Verantwoording 

 
Op voorhand kan niet worden uitgesloten dat bij de behandeling van eventuele daadwerkelijke 
verzoeken voor schadevergoeding afwijkend van deze risicoanalyse wordt geoordeeld. De redenen 
hiervoor kunnen zijn: 
1. De planvorming voor het plangebied bevindt zich op dit moment nog niet in een definitief 

stadium. Door een wijziging in de planvorming kan er een veranderde situatie ontstaan met 
betrekking tot de ruimtelijke effecten waar in deze risicoanalyse planschade rekening mee is 
gehouden; 

2. De in deze risicoanalyse planschade aangegeven gevolgen van de ruimtelijke effecten zijn 
indicatief; 

3. In deze risicoanalyse planschade is geen rekening gehouden met eventuele argumenten van 
belanghebbenden en met de beleving vanuit het planschadegevoelige object zelf. Er is wel 
getracht om hier een zo goed mogelijk beeld van te vormen; 

4. Zodra de nieuwe planologische regeling waarin de herontwikkeling van de locatie mogelijk 
wordt gemaakt in werking zal zijn getreden bestaat de mogelijkheid voor belanghebbenden 
om een verzoek om vergoeding van planschade ex artikel 6.1 Wro in te dienen. In dat geval 
zal een schadebeoordelingscommissie de verzoeken beoordelen, mede aan de hand van het 
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horen van belanghebbende(n) en een volledige taxatie. Het is daarbij niet uitgesloten dat deze 
schadebeoordelingscommissie tot een ander oordeel komt dan de indicatie die voortkomt uit 
deze risicoanalyse planschade. Verder geldt dat de gemeenteraad in eerste aanleg een 
besluit zal nemen ten aanzien van een planschadevergoedingsverzoek. Eventueel zal het 
laatste oordeel worden gegeven door de Rechtbank of de Raad van State.  

 
De voorliggende risicoanalyse planschade kan enkel worden beschouwd als een indicatie omtrent de 
mogelijkheid van planschade. De risicoanalyse planschade kan niet in de plaats worden gesteld van 
het advies dat door een schadebeoordelingscommissie aan de gemeente zal worden uitgebracht.  
 
Gelet op het voorgaande kunnen er geen mogelijke rechtsgevolgen met betrekking tot 
aansprakelijkheid tegen de opsteller van deze risicoanalyse planschade worden verbonden indien er 
eventueel nadelige gevolgen ontstaan voor de gemeente Den Helder en/of derden doordat een 
schadebeoordelingscommissie, bij een volledige behandeling van planschadeverzoeken, tot een 
ander oordeel komt dan in deze risicoanalyse planschade is aangegeven.  
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2 Plangebied 

 
2.1 Ligging plangebied in de omgeving 
 
Het plangebied ligt in het hart van Den Helder, aan het einde van de spoorlijn naar Alkmaar. De 
stationslocatie ligt naast het winkelhart en zuidelijk van het stadspark. 
 
Hieronder is de stationslocatie in groter verband weergegeven op een satellietfoto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding: globale ligging plangebied in groter geheel en ingezoomed 
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2.2 Begrenzing plangebied 
 
De plangrenzen van het ontwerp bestemmingsplan zijn hieronder op de afbeelding weergegeven. Aan 
de noordzijde wordt de grens gevormd door de noordelijke rand van de Middenweg en het stadspark. 
Aan de oostzijde vormt de entree van de Beatrixstraat tot en met het pand op de Beatrixstraat 10 de 
grens. Ook het busstation valt binnen het plangebied. Daarna volgt de grens aan de zuidzijde de kop 
van de sporen van het Station om vervolgens naar het zuiden langs het spoor te lopen. De grens van 
de voortuinen van de bebouwing aan de Boerhaavestraat vormt de westgrens en deze loopt door 
langs de KPN-locatie om vervolgens via de Vijfsprong naar het stadspark te lopen. 
 

 
Afbeelding: plangrenzen ontwerp bestemmingsplan ‘Stationslocatie 2014’ 
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2.3 Beschrijving bestaande situatie 
 
Het plangebied wordt gekenmerkt door de doorgaande verkeersroute over de Middenweg en de 
Parallelweg en door het kopstation van de spoorlijn van Alkmaar naar Den Helder. Op enige afstand 
van de Middenweg, met daartussen een grote open ruimte, staat het stationsgebouw dat beperkt van 
omvang is. Daarnaast staat een klokkentoren. 
 
Oostelijk van het station, tussen de rijbanen van de Parallelweg, bevindt zich het busstation met een 
tweelaags gebouw voor Connexxion en reisinformatie.  
 
Westelijk van het station, aan de Middenweg, staat het voormalige postkantoor. De hoogte van dat 
gebouw is aan de Middenweg circa 12 meter en aan de achterzijde twee bouwlagen minder.  
 
Tussen het station en het postkantoor loopt de Boerhaavestraat, die in eerste instantie van 
ondergeschikt belang lijkt, maar na het passeren van het postkantoor zich opent naar een pleintje met 
parkeervoorzieningen en een taxistandplaats. De weg is, ondanks de uitstraling van een 
buurtontsluitingsstraat, een doorgaande route.  
 
De bebouwing aan de overzijde van de Middenweg bestaat uit een plint met publieksfuncties 
(commercieel) en vier lagen bovenwoningen. Deze bebouwing ligt in het verlengde van de noordgevel 
van de Beatrixstraat. Deze straat maakt deel uit van de hoofdwinkelstructuur van Den Helder. 
Pal tegenover het station staat geen bebouwing: hier is het Julianaplein, het zuidelijke einde van het in 
aanleg zijnde stadspark.  
Aan de noordwestzijde van de Middenweg bevindt zicht tenslotte een monumentale watertoren. 
 

 
Afbeeldingen: Huidige situatie stationslocatie 
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2.4 Planschadegevoelige objecten binnen de invloedssfeer  

 
Aan de hand van de verbeelding van de bestemmingsplannen zijn objecten geïdentificeerd waarbij, 
vanwege hun ligging nabij het plangebied, beoordeeld dient te worden of de kans op planschade 
aanwezig is. Dit zijn de planschadegevoelige objecten. Deze objecten zijn alle gelegen aan of nabij de 
grenzen van het plangebied. Uitgangspunt voor de bepaling van de planschadegevoelige objecten is 
of vanuit deze objecten zicht op de nieuwbouw bestaat en de ligging van de ontsluitingswegen van het 
project. Ook verkeers- en schaduweffecten kunnen gevolgen hebben voor deze objecten. 
 
In principe zijn alle objecten in de directe omgeving van het plangebied gevoelig voor planschade. In 
volgende afbeelding zijn de relevante objecten weergegeven en met nummers voorzien. 
 

 
Vanwege hun ligging ten opzichte van de beoogde nieuwe ontwikkelingen ondervinden de locaties 2 
en 3 geen invloed van het bestemmingsplan. Met name de afstand en het beperkte zicht op de 
ontwikkellocatie is bepalend voor deze inschatting. De verkeersafwikkeling verandert ten gevolge van 
het plan voor beide locaties ook niet of nauwelijks. 
Locaties 1, 4, 5, 6, 7, 8 en 9 ondervinden in potentie het meeste risico op planschade ten gevolge van 
het nieuwe bestemmingsplan. Hierna staan foto’s van deze locaties. 
 
  

7 

6 5 

4 

3 

2 

1 

8 

9 
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Afbeeldingen: Boerhaavestraat 16 t/m 25 (locatie 1) 
 

 
 
Afbeelding: Beatrixstraat (appartementen links: locatie 6 - gebouw V&D rechts: locatie 5)  
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Afbeelding: Beatrixstraat (locatie 4)  
 
 

 
Afbeeldingen: Middenweg 163 t/m 167 (links, locatie 7) en Beatrixstraat 1 (rechts, locatie 6)  
(NB bovenwoningen zijn geadresseerd als Julianaplein) 
 

 
Afbeelding: Hector Treubstraat (links, locatie 8) gezien vanaf de voorzijde en het gebouw op de hoek van de 
Middenweg met de Hector Treubstraat (rechts, locatie 9) 
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3 Vigerende planologische regeling 
 
Op dit moment geldend er meerdere bestemmingsplan voor het plangebied. Op onderstaande 
afbeelding is de begrenzing van deze bestemmingsplannen weergegeven en tevens de grenzen van 
het nu voorliggende bestemmingsplan ‘Stationslocatie 2014’.  
 

 
 
Afbeelding: geldende bestemmingsplannen en grenzen bestemmingsplan ‘Stationslocatie 2014’ (met 
dikke zwarte lijn weergegeven) 
 

1. Voor het station en de sporen geldt geen bestemmingsplan, zodat voor die gronden uitsluitend 
de stedenbouwkundige bepalingen uit de bouwverordening van de gemeente Den Helder van 
kracht zijn (rood vlak); 

2. Het postkantoor en de aanliggende gronden alsook een deel van de Boerhaavestraat vallen 
binnen het bestemmingsplan ‘Geleerdenbuurt Oost 2001’ (nr. 60); 

3. Voor de weginfrastructuur en het plein voor het station geldt het bestemmingsplan 
‘Julianaplein 1979’ (nr. 13); 

4. Het hotel Wienerhof valt binnen het bestemmingsplan ‘Sluisdijk 1998’ (nr. 14); 
5. De bestemming van het busstation is geregeld in het bestemmingsplan ‘Sluisdijk 1974’ (nr. 

14a); 
6. Een deel van de Parallelweg en de gronden voor hotel Wienerhof valt binnen het 

bestemmingsplan ‘Sluisdijk 1974’, 1
e
 herziening (nr. 14b); 

7. Het parkeerterrein aan de Boerhaavestraat valt binnen het bestemmingsplan ‘Bloemen en 
Geleerdenbuurt 2008’ (nr. 78). 

 
In de navolgende tekst worden de voor de voorliggende locatie relevante aspecten per 
bestemmingsplan beschreven, waarbij per bestemmingen onderscheid is gemaakt in de toegestane 
functies (wat is het toegestane gebruik) en de bouwvoorschriften (maatvoering en situering 
gebouwen). 
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3.1 Bouwverordening Den Helder 
 
De bouwverordening uit 2010 bevat stedenbouwkundige bepalingen die te vergelijken zijn met de 
bouwregels uit een bestemmingsplan. Op de gronden waar deze analyse betrekking op heeft en waar 
geen bestemmingsplan geldt, staat de bouwverordening bebouwing met een maximale bouwhoogte 
van 15 meter toe. 
 
3.2 Bestemmingsplan Geleerdenbuurt Oost 2001 
 
Het bestemmingsplan is op 1 juli 2003 door de gemeenteraad vastgesteld en op 30 september 2003 
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland. De voor het nieuwe plan 
relevante gronden zijn bestemd voor ‘maatschappelijke doeleinden’ en ‘verblijfsdoeleinden’.  
 
Toegestane functies 
De voor ‘Maatschappelijke doeleinden’ aangewezen gronden zijn bestemd voor maatschappelijke 
doeleinden, zoals een kerk, een verenigingsgebouw, buurthuizen en schoolgebouwen met daarbij 
behorende bouwwerken en open terreinen, waaronder parkeerplaatsen. Ter plaatse van de 
aanduiding ‘K’ zijn ook kantoren toegestaan. Gronden met de bestemming ‘Verblijfsdoeleinden’ zijn 
bestemd voor rijbanen, parkeervoorzieningen, fiets- en voetpaden, bermen, groen en 
speelvoorzieningen, lantaarnpalen, water en overige op de verblijfsfunctie gerichte functies. 
 

 
Afbeelding: Uitsnede verbeelding bestemmingsplan Geleerdenbuurt Oost 2001 
 
Bouwregels 
Voor ‘Maatschappelijke doeleinden’ bestemde gronden mogen 100% bebouwd worden. De maximale 
bouwhoogte is ter plaatse 9 meter (direct nabij de woningen aan de Boerhaavestraat) tot 12 meter 
(langs de Middenweg).  
Op de gronden die bestemd zijn voor ‘Verblijfsdoeleinden’ mogen alleen bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde worden gebouwd. 
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3.3 Bestemmingsplan Julianaplein 1979 
 
Dit bestemmingsplan is op 4 april 1979 door de gemeenteraad vastgesteld en op 3 juni 1980 
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland. Het bestemmingsplan is 
nog van kracht voor de Middenweg en de gronden ten noorden daarvan.  
 
De voor het nieuwe bestemmingsplan relevante gronden zijn bestemd voor ‘Wegen’, 
‘Voetgangersgebied’, ‘Groenvoorzieningen’, ‘Verkeers- en vervoersdoeleinden’ en ‘Bebouwing voor 
openbare en bijzondere doeleinden en bijbehorende terreinen’.  
 

 
 
‘Wegen’, ‘Voetgangersgebied’, ‘Verkeers- en vervoersdoeleinden’ 
 
Toegestane functies 
De gronden met genoemde bestemmingen zijn bestemd voor ‘Wegen’ (de Middenweg), 
‘Voetgangersgebied’ (noordelijk van Middenweg) en ‘Verkeers- en vervoersdoeleinden’ (ter plaatse 
van huidig busstation). 
 
Bouwregels 
In genoemde bestemmingen zijn bouwwerken, geen gebouwen zijnde toegestaan. Binnen de 
bestemming ‘Voetgangersgebied’ is de bouwhoogte daarvan beperkt tot 4,5 meter, binnen ‘Verkeers- 
en vervoersdoeleinden’ niet. 
Binnen de bestemming ‘Wegen’ zijn tevens gebouwen toegestaan, met een maximale goothoogte van 
3,5 meter en een maximum oppervlakte van 20 m

2
. Over de situering daarvan is slechts bepaald dat 

het gebouw het verkeer niet mag hinderen. 
 
‘Bebouwing voor openbare en bijzondere doeleinden en bijbehorende terreinen’ 
 
Toegestane functies 
Deze bestemming geldt voor de watertoren, die daarmee is bestemd voor een bejaardenhuis, 
zusterhuis, watertoren, schouwburg annex sociaal-cultureel doeleinden, alsmede als onderdeel van 
deze bebouwing, kantoren en woningen in bijzondere woonvormen, met de daarvoor nodige 
bouwwerken, waaronder dienstwoningen en open terreinen, waaronder parkeerplaatsen. 
 
Bouwregels 
Het bouwvlakte van betreffende gronden mag volledig worden bebouwd. De maximale goothoogte 
bedraagt 36 meter. Op elk bouwperceel is een dienstwoning, waarvan de inhoud niet meer dan 450 
m

3 
mag bedragen. Op bijbehorende terreinen zijn luifels met een maximale hoogte van 4,5 meter 

toegestaan. Via een binnenplanse vrijstellingsbevoegdheid kan de maximale goothoogte met 10% 
verruimd worden. 
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3.4 Bestemmingsplan Sluisdijk 1998 
 
Dit bestemmingsplan is op datum door de gemeenteraad vastgesteld en op datum goedgekeurd door 
Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland. Het bestemmingsplan is nog van kracht voor 
de locatie van het hotel Wienerhof.  
 
De voor het nieuwe bestemmingsplan relevante gronden zijn bestemd voor ‘Centrumdoeleinden’.  
 

 
 
 
Toegestane functies 
De gronden met de bestemming ‘Centrumdoeleinden’ mogen worden gebruikt voor kantoren met 
baliefunctie, hotel en/of restaurant, bioscoop, wonen op de verdieping en parkeervoorzieningenw.o. 
garages). Binnen de bestemming is tevens detailhandel toegestaan. Er is voorts een aanduiding 
‘cafetaria op de begane grond toegestaan’ weergegeven, maar in de planregels is daarover niets 
vermeld. Op grond van vaste jurisprudentie kan daarom aan de aanduiding geen betekenis worden 
toegekend. 
 
Bouwregels 
De gronden mogen volledig bebouwd worden met een maximale bouwhoogte van 10 respectievelijk 
6,5 meter. 
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3.5 Bestemmingsplan Sluisdijk 1974 
 
Het bestemmingsplan is op 15 mei 1974 door de gemeenteraad vastgesteld. De voor het nieuwe plan 
relevante gronden zijn bestemd voor ‘Verkeers- en vervoersdoeleinden’ en ‘Wegen’.  
 

 
 
Toegestane functies 
Gronden met eerstgenoemde bestemming zijn bestemd voor personen- en goederenvervoer en de 
hiervoor benodigde bouwwerken. Gronden met de bestemming ‘Wegen’ zijn bestemd voor openbare 
wegen en daarbij behorende en passende bouwwerken, waaronder kleine gebouwen. 
 
Bouwregels 
Het gezamenlijke oppervlakte van gebouwen ten behoeve van het personenvervoer mag niet meer 
bedragen dan 500 m

2
. Het gezamenlijke oppervlakte van gebouwen ten behoeve van het 

goederenvervoer mag niet meer bedragen dan 800 m
2
. De goothoogte voor beide soorten gebouwen 

bedraagt maximaal 6 meter. Het oppervlak van gebouwen in de bestemming ‘Wegen’ mag niet groter 
zijn dan 20 m

2 
en de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3,5 meter.  

 
3.6 Bestemmingsplan Sluisdijk 1974 (1

e
 herziening) 

 
Dit bestemmingsplan is op 17 augustus 1977 door de gemeenteraad vastgesteld en op 6 juni 1978 
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland. Het bestemmingsplan is 
nog van kracht voor een deel van de Parallelweg en de gronden voor hotel Wienerhof en een strookje 
grond westelijk van het perceel Beatrixstraat 4-6. 
 
Toegestane functies 
Relevante verandering ten opzichte van het hiervoor beschreven plan uit 1974 is dat op gronden 
grenzend aan de Beatrixstraat, de bouw van kiosken, vitrines, telefooncellen, luifels en 
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bouwelementen ten behoeve van overdekte- of onoverdekte terrasjes bij horecabedrijven is 
toegestaan.  
 
Bouwregels 
De goot- of boeiinghoogte van de gebouwen mag niet meer dan 4 meter bedragen. De hoogte van de 
luifels mag niet minder dan 2,5 meter en niet meer dan 5 meter bedragen. De hoogte van overige 
bouwwerken mag niet meer dan 4 meter bedragen. Van het bestemmingsoppervlakte mag ten 
hoogste 10% worden bebouwd. 
 
3.7 Bestemmingsplan Bloemen en Geleerdenbuurt 2008 
 
Dit bestemmingsplan is op 15 februari 2010 door de gemeenteraad vastgesteld.  
 

 
 
Daar waar het nieuwe bestemmingsplan ‘Stationslocatie 2014’ betrekking heeft op het plangebied van 
het bestemmingsplan ‘Bloemen en Geleerdenbuurt 2008’ geldt op grond van laatstgenoemd plan de 
bestemming ‘Verkeer-Verblijf’. Daarbinnen is gebruik van gronden toegestaan ten behoeve van: 

a. wegen, straten, paden; 
b. sloten, grachten en bermen; 
c. parkeervoorzieningen 
d. groenvoorzieningen; 
e. evenementen. 
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4 Nieuwe planologische regeling 
 
4.1 Ontwerp bestemmingsplan ‘Stationslocatie 2014’ 
 
Het nieuwe bestemmingsplan voorziet in de volgende bestemmingen: 
 
‘Gemengd-1’ 
 
De watertoren is in dit bestemmingsplan opgenomen, met als uitgangspunt dat het bestaande gebouw 
en gebruik kan worden gehandhaafd. Dat wil zeggen dat binnen de wateroren één woning wordt 
toegestaan en maatschappelijke voorzieningen (niet zijnde geluidgevoelige functies). Het gebruik als 
klimhal is als sportvoorziening onderdeel van de verzamelnaam ‘maatschappelijke voorzieningen’. 
 
‘Gemengd-2’ 
 
Het hotel Wienerhof is overeenkomstig het bestaande gebruik, de bestaande bebouwing en het 
geldende bestemmingsplan opgenomen in dit bestemmingsplan. 
 
‘Maatschappelijk’ 
 
Toegestane functies nieuwe ontwikkeling 
De bestemming ‘Maatschappelijk’ maakt de bouw van het gemeentekantoor mogelijk. Aan de 
nieuwbouw zijn de gemeentelijke, algemeen geldende parkeernormen gekoppeld. Binnen de 
bestemmingsomschrijving wordt voor de duidelijkheid expliciet gemaakt dat het gaat om en 
kantoorfunctie. Daarnaast zijn langs de Middenweg commerciële voorzieningen (detailhandel, horeca) 
mogelijk. Daarmee wordt ruimte geboden aan de stationsvoorzieningen en wordt de mogelijkheid 
geboden een coffee-corner in het gebouw te vestigen. Bovendien wordt geregeld dat een 
fietsenstalling kan worden gerealiseerd. Om deze te kunnen exploiteren is een combinatie met 
reparatie en verkoop mogelijk gemaakt in de regels. De reparatie en verkoop staat ten dienste van de 
fietsenstalling (ondergeschikt), zodat de verkoop een omvang van maximaal 300 m

2
 mag hebben. 

 
Bouwregels nieuwe ontwikkeling 
De hoofdmassa van het stadhuis annex station ligt parallel aan de Middenweg en heeft een 
basishoogte van maximaal 14 meter. Tegenover het Julianaplein kan een accent tot 21 meter hoogte 
worden gerealiseerd.  
 
Bestaande gebouwen 
Ook de bestaande gebouwen op het KPN-terrein zijn bestemd als ‘Maatschappelijk’, overeenkomstig 
het bestaande gebruik en de bestaande bouwmassa’s..  
 
‘Verkeer’ en ‘Verkeer-Verblijf’ 
 
De bestemming ‘Verkeer’ betreft in het plangebied de Middenweg en de Parallelweg. De 
verkeersfunctie (met bijbehorende inrichting) en de functie van busstation is hier de primaire functie. 
Ter plaatse van de Parallelweg veranderen de rijbanen niet ten opzichte van de bestaande situatie. 
De ligging van deze rijbanen is op de verbeelding en in de planregels vastgelegd omdat het 
bestemmingsplan het anders mogelijk zou maken dat beide rijbanen (van en naar de Middenweg) 
dicht bij de bestaande woningen zouden kunnen worden gelegd, wat tot een grotere geluidbelasting 
op die woningen zou leiden. De rijbanen van de Middenweg komen wel anders te liggen, namelijk 
zuidelijker dan in de bestaande situatie. De rijbanen zijn begrensd door de grens tussen de 
bestemming ‘Verkeer’ en ‘Verkeer-Verblijf’. 
De bestemming ‘Verkeer-Verblijf’ is geprojecteerd in het verlengde van de Beatrixstraat en is een 
voortzetting van de in het bestemmingsplan ‘Stadshart Centrum 2010’ vastgelegde bestemming van 
de Beatrixstraat. Het voetgangersgebied domineert in de inrichting, mar autoverkeer is eveneens 
toegelaten.   
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‘Verkeer-Railverkeer’ 
 
Deze bestemming voorziet in het station en de spoorwegen. Daarvoor benodigde bouwwerken, zoals 
een luifel met een hoogte van 10 meter, zijn toelaatbaar. De bestaande ondergrondse bebouwing, 
zijnde technische ruimten en fietsenstalling, is eveneens expliciet toegestaan. 
 
‘Gemengd - Uit te werken bestemming’ 
 
Het stedenbouwkundig plan gaat er van uit dat de kop van de Beatrixstraat een passende 
stedenbouwkundige beëindiging moet kunnen krijgen. De concretisering in een bouwplan en een 
grondtransactie moet nog volgen, vandaar dat een uit te werken bestemming is gekozen. Zolang de 
bestemming niet is uitgewerkt geldt een bouwverbod. Daardoor wordt de principiële aanvaardbaarheid 
van de nieuwe bestemming (het gebruik) al wel geregeld, maar wordt optimale sturingsmogelijkheid 
behouden om tot een verantwoorde ontwikkeling te komen.  
Daarvoor is een aan de aanpalende panden gelijke bestemmings- en bouwregeling opgenomen. Deze 
bestemming omvat de in de Beatrixstraat algemeen toegepaste functies detailhandel (niet zijnde 
grootschalige detailhandel in voedings- en genotmiddelen), dienstverlening, koffie-/theehuis, horeca 
van categorie 1 en 2, maatschappelijke voorzieningen en bovenwoningen. De toegelaten bouwhoogte 
van 13 meter is gelijk aan de toegelaten bouwhoogte van de aangrenzende panden. 
In aanvulling is op de verdiepingen tevens de vestiging van een hotel (horeca van categorie 5) 
toegelaten, als uitbreiding van het naastgelegen hotel. Hotelkamers zijn alleen op de verdiepingen 
toegelaten, andere bij een hotel behorende functies, zoals een lobby of bar/restaurant, kunnen wel op 
de begane grond worden gerealiseerd. 
De in de Nota bouwen en parkeren 2011-2016 opgenomen parkeernormen in de bestemming 
opgenomen. 
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V 
 

Bouwverordening 
 

4.2 Planologische vergelijking 
 
De verandering van planologisch regime wordt gevormd door de gronden met de nieuwe 
bestemmingen ‘Maatschappelijk’ en ‘Gemengd-Uit te werken’, waar voor een groot deel wel maar ook 
voor een groot deel nog geen bebouwing toegelaten was. In volgende afbeelding zijn de relevante 
verschillen van het nieuwe plan met de vigerende plannen weergegeven (gele lijnen). 

 

 
Afbeelding: Uitsnede verbeelding ontwerp bestemmingsplan Stationslocatie 2014 (d.d. 18 november 2013) en 
verschillen met geldende plannen en bouwverordening (gele lijnen) 
 
Ter plaatse van het postkantoor staat het geldende bestemmingsplan reeds kantoorbebouwing tot 12 
meter (zijde Middenweg) en 9 meter (zijde Boerhaavestraat). De Bouwverordening maakt mogelijk dat 
ter plaatse van de spoorwegen en het station gebouwen tot 15 meter hoogte worden gebouwd.  
 
De nieuwe bebouwing langs de Middenweg kan hoger worden dan de nu reeds toegestane 
bouwhoogten: 14 meter met een accent tot 21 meter in plaats van de huidige 12 respectievelijk 15 
meter. Bovendien kan deze nieuwe bebouwing dichter bij de bebouwing aan de overzijde van de 
Middenweg komen: de afstand van gevel tot gevel wordt verkleind van circa 50 meter naar circa 40 
meter. 
 
Ook de nieuwe bebouwing langs de Beatrixstraat kan hoger worden dan de nu reeds toegestane 
bouwhoogten: 13 meter in de nieuwe situatie tegenover 10 meter volgens het geldende 
bestemmingsplan. Er wordt bovendien bebouwing toegelaten op gronden waar nu nog geen 
bebouwing kan komen.  
 
De nieuwe bebouwing staat ook schuin tegenover de woningen Boerhaavestraat 16-22, iets dichterbij 
dan de Bouwverordening reeds toestond maar iets verder weg dan de toegelaten kantoorbebouwing. 
De nieuwe bouwhoogte is net iets hoger dan van het toegelaten kantoorgebouw (2 meter hoger), 
maar lager dan wat de Bouwverordening toelaat (3 meter lager). 

9 
 

12 
 

M 
 

10 
 

10 
 

6,5 
 
 

15 
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Een vermindering van bouwmogelijkheden is aan de orde ter plaatse van de geprojecteerde nieuwe 
aansluiting van de Boerhaavestraat op de rotonde: de daar bestaande bouwmogelijkheid van 9 tot 12 
meter hoogte komt te vervallen ten behoeve van de verkeersbestemming. Ook de bouwmogelijkheden 
van het gebied waar de Bouwverordening nog geldt worden door het nieuwe bestemmingsplan 
verminderd: de bouwmogelijkheid van gebouwen tot een hoogte van 15 meter komt te vervallen. 



Risicoanalyse planschade ontwerp bestemmingsplan ‘Stationslocatie 2014’, 18 november 2013 

19 

5 Beoordeling gevolgen wijziging planologische regime 
 
Als gevolg van de gewijzigde planologische situatie kunnen er voor de adressen Boerhaavestraat 16 
t/m 25, Middenweg 163 t/m 167 (en bovenwoningen geadresseerd Julianaplein) en Beatrixstraat 1 (en 
bovenwoningen geadresseerd Julianaplein) ruimtelijke effecten ontstaan die kunnen leiden tot 
planschade. De ruimtelijke effecten die in het kader van planschade dienen te worden beoordeeld zijn: 

1. beperking uitzicht; 
2. beperking privacy; 
3. schaduwwerking; 
4. toename en overlast van verkeersbewegingen; 
5. overige hinder en milieuaspecten. 

 
In het navolgende wordt nader op de ruimtelijke effecten ingegaan.  
 
5.1 Beperking uitzicht 
 
Een eventuele beperking van het uitzicht kan optreden indien de toegestane bouwhoogte toeneemt 
en/of de afstand van nieuwe bebouwing tot planschadegevoelige objecten afneemt.  
 
Beoordeling 
 
In voorliggende situatie zijn beide veranderingen van toepassing. Het nieuwe plan maakt nieuwe 
bebouwing mogelijk die dichter bij de bestaande woningen komt te liggen, waarbij ook de bouwhoogte 
toe kan nemen van resp. 12 en 15 meter naar 14 en 21 meter.  
 
Middenweg / Beatrixstraat 
 
Tegenover de objecten aan de Middenweg en de Beatrixstraat (en bovenwoningen) is in de huidige 
situatie al bebouwing met een bouwhoogte van 12 tot 15 meter toegestaan. In de nieuwe situatie met 
het gemeentehuis neemt deze met 2 tot (ter plaatse van het accent) 6 meter toe, waardoor het uitzicht 
in de toekomst zal veranderen, maar alleen het zicht op de lucht verminderd door de nieuwe hoogte. 
Van vrij uitzicht is al geen sprake. De afstand tot de nieuwbouw is met 40 meter of meer zodanig dat 
het effect op de bestaande bebouwing beperkt is. Het hoogteaccent is bovendien tegenover het 
Julianaplein geprojecteerd, waar geen bebouwing staat. Er is met de situering reeds rekening 
gehouden met een beperking van de invloed op de bestaande woningen.  
 
De eventuele bebouwing, die na uitwerking van de bestemming GD-U kan worden gerealiseerd in het 
verlengde van de Beatrixstraat, is van invloed op het uitzicht van de woningen op locatie 6 (de 
appartementen met het adres Beatrixstraat 1). Daar is nu vrij uitzicht in de richting van het busstation 
en de Parallelweg, dat voor een deel van de appartementen komt te vervallen. Dit geldt voor 12 van 
de 20 appartementen, de drie oostelijke traveeën. 
Dat deze vermindering van uitzicht een verslechtering inhoudt is niet zonder meer waar. Het uitzicht 
op het busstation en de Parallelweg is geen bijzondere kwaliteit ten gunste de waarde van de 
appartementen. 
 
Boerhaavestraat 
 
Voor de objecten in de Boerhaavestraat geldt dat schuin tegenover deze objecten ook al bebouwing 
was toegestaan, maar met een net iets andere configuratie en hoogte. De verschillen zijn gering: 
deels iets verder, deels iets dichterbij, deels iets hoger en deels iets lager. De verandering van uitzicht 
is nihil. 
 
In het gebied waar nu de Bouwverordening van toepassing is zijn gebouwen met een bouwhoogte van 
15 meter mogelijk. Deze bouwmogelijkheid vervalt waardoor beperking van het uitzicht vanuit de 
woningen aan de Boerhaavestraat vermindert.  
 
Conclusie 
 
Planschade vanwege een beperking van het uitzicht is niet te verwachten. 
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5.2 Beperking privacy 
 
Een eventuele beperking van de privacy van omliggende woningen en tuinen kan optreden door een 
wijziging van de toegestane functies, een toename van de toegestane bouwhoogte en/of het 
toegestane programma/bouwvolume en/of een afname van de afstand van nieuwe functies en 
bebouwing tot planschadegevoelige objecten. 
 
Beoordeling 
 
Gezien het karakter van de Middenweg als hoofdontsluitingsroute in Den Helder, de publieke functie 
van het stationsplein, postkantoor en het parkeerterrein/taxistandplaats bij het station, alsook de ruime 
afstanden van de nieuwe bebouwing tot de bestaande, leidt het nieuwe bestemmingsplan niet tot 
vermindering van de privacy van de (boven)woningen aan de Middenweg / Beatrixstraat noch aan de 
Boerhaavestraat. 
 
Hier speelt ook dat in de huidige situatie al maatschappelijk voorzieningen met een bouwhoogte van 9 
tot 12 meter mogelijk is. Een toename of wijziging van het programma is vergeleken met het in de 
huidige situatie mogelijke programma ook nihil. Het gaat reeds om een binnenstedelijke locatie met 
een station, hoofdwegen en diverse centrumfuncties, waaronder ook maatschappelijke functies en 
kantoren.  
 
Conclusie 
 
Een beperking van de privacy is niet aan de orde. Er zal daarom geen sprake zijn van planschade 
door een aantasting van de privacy. 
 
5.3 Schaduwwerking 
 
Schaduwwerking kan net als bij de beperking van het uitzicht optreden indien de toegestane 
bouwhoogte toeneemt en/of de minimale afstand van nieuwe bebouwing tot planschadegevoelige 
objecten afneemt.  
 
In de bijlage is een uitgebreide schaduwstudie opgenomen, met daarbij de analyse per situatie. 
Kortheidshave wordt daarnaar verwezen. 
 
Conclusie 
 
In het grootste deel van het jaar leidt het nieuwe bestemmingsplan niet tot een toename van schaduw 
op de omliggende objecten. Aan de Boerhaavestraat is zelfs een bescheiden verbetering te zien. 
In december (en naar verwachting ook de maand daar direct voor en na) leidt het nieuwe 
bestemmingsplan tot nieuwe schaduw aan de noordzijde van de Middenweg en Beatrixstraat. In alle 
gevallen gaat het om nieuwe schaduw die gedurende een beperkt deel van de dag optreedt, nooit om 
het volledig wegnemen van zon. 
Het planologisch nadeel vanwege een toename van schaduw is gering, indien dat tot planschade leidt 
is de omvang daarvan zodanig gering dat dit niet uitstijgt boven het normaal maatschappelijk risico. 
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5.4 Toename en overlast van verkeersbewegingen 
 
Beoordeling 
 
Boerhaavestraat  
 
Momenteel hebben de gronden tegenover de woningen aan de Boerhaavestraat een 
verkeersbestemming met wegen en parkeerplaatsen en er bevindt zich hier een taxistandplaats. De 
Boerhaavestraat is voorts een route van en naar het station en is een doorgaande weg via de 
Brakkeveldweg naar de Waddenzeestraat en de Nieuweweg. De Boerhaavestraat heeft daardoor 
meer verkeer dan een gemiddelde buurtontsluitingsweg. Bovendien is zeer nabij de woningen de 
bestemming ‘Maatschappelijk’ reeds toegelaten (bestemmingsplan Geleerdenbuurt Oost 2001) wat in 
potentie al tot grote bezoekersintensiteiten kan leiden. 
 
Middenweg / Beatrixstraat 
 
Gezien het karakter van de Middenweg als hoofdontsluitingsroute in Den Helder en de bestaande 
maatschappelijke bestemming / kantoorfunctie ter plaatse van het postkantoor (met bijbehorende 
potentiële bezoekersintensiteiten) leidt de toevoeging van het stadskantoor niet tot significant andere / 
grotere verkeersintensiteiten op de Middenweg of de Parallelweg. Het plan leidt ten aanzien van 
verkeer dan ook niet tot planschaderisico met betrekking tot de panden aan de Middenweg en de 
Beatrixstraat. 
 
Hier speelt ook dat in de huidige situatie al maatschappelijk voorzieningen met een bouwhoogte van 9 
tot 12 meter mogelijk is. Een toename of wijziging van het programma is vergeleken met het in de 
huidige situatie mogelijke programma ook gering van omvang. Het gaat reeds om een 
binnenstedelijke locatie met een station, hoofdwegen en diverse centrumfuncties, waaronder ook 
maatschappelijke functies en kantoren. 
 
Nieuwbouw kop Beatrixstraat  
 
De nieuwbouw die (na uitwerking) mogelijk wordt gemaakt op de kop van de Beatrixstraat ligt in het 
verlengde van de bestaande centrumfunctie van de Beatrixtraat. De toename van programma is ten 
opzichte van het bestaande dermate gering, dat daaraan geen significatie nieuwe 
verkeersaantrekkende werking van uitgaat. 
 
Conclusie 
 
Planschade vanwege een toename van verkeer is naar verwachting niet aan de orde. 
 
5.5 Overige hinder en milieuaspecten 
 
Bij overige hinder en milieuaspecten gaat het om mogelijke hinder door geluid, stank en gevaar door 
bedrijven en voorzieningen.  
 
Beoordeling 
 
Boerhaavestraat  
 
De functie van stadskantoor is op zichzelf geen hinderlijke functie en is in centraal stedelijke omgeving 
normaal. Bovendien is de maatschappelijke bestemming, waaronder het gebruik als kantoor, reeds 
toegestaan ter plaatse van het postkantoor. De nieuwe bestemming leidt daarom wat de 
kantoorfunctie betreft niet tot meer overlast. 
 
Middenweg / Beatrixstraat 
 
De functie van stadskantoor is op zichzelf geen hinderlijke functie en is in centraal stedelijke omgeving 
normaal. Bovendien is de maatschappelijke bestemming, waaronder het gebruik als kantoor, reeds 
toegestaan ter plaatse van het postkantoor. De nieuwe bestemming leidt daarom wat de 
kantoorfunctie betreft niet tot meer overlast. 
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De nieuwe bebouwing schermt de bestaande woningen enigszins af van de spoorweg en het station. 
De geluidoverlast van remmende en stationerende treinen en mensen op het perron wordt daardoor 
beperkt.  
 
Nieuwbouw kop Beatrixstraat  
 
Het toegelaten gebruik van de nieuwbouw die (na uitwerking) mogelijk wordt gemaakt op de kop van 
de Beatrixstraat is gelijk aan de bestaande centrumfunctie van de Beatrixtraat. Dit leidt niet tot nieuwe 
overlastgevende functies. Voor de woningen op locaties 5 en 6 heeft de nieuwbouw een enigszins 
afschermende werking voor het geluid vanwege het trein- en busstation en het verkeer van de 
Parallelweg. 
 
Conclusie 
 
Dit aspect heeft geen planschade tot gevolg. Voor de woningen is juist vermindering van overlast 
vanwege het spoor en het station te verwachten. 
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6 Voorzienbaarheid en normaal maatschappelijk risico 
 
6.1 Voorzienbaarheid 
 
Indien er sprake is van een redelijkerwijs voorzienbare planologische ontwikkeling beperkt dat de 
hoogte van de planschade uitkering dan wel blijft deze geheel achterwege. Of sprake is van 
voorzienbaarheid is afhankelijk van het moment dat (gemeentelijke) documenten ten aanzien van de 
mogelijke ontwikkelingen kenbaar zijn geweest, en wanneer de relevante vastgoedobjecten in 
eigendom zijn verworven door de huidige eigenaren. In het huidige stadium van de 
bestemmingsplanprocedure is het niet zinvol een gedetailleerde analyse van voorzienbaarheid uit te 
voeren. In deze risicoanalyse hanteren wij als uitgangspunt dat de ontwikkeling niet voorzienbaar was. 

 
6.2 Normaal maatschappelijk risico 

 
Op grond van artikel 6.2, eerste lid, van de Wro blijft binnen het normale maatschappelijke risico 
vallende schade voor rekening van de aanvrager. Ingevolge het tweede lid, aanhef en onder b, van dit 
artikel – voor zover hier relevant – blijft, van schade in de vorm van een vermindering van de waarde 
van een onroerende zaak, in ieder geval voor rekening van de aanvrager: een gedeelte gelijk aan 
twee procent van de waarde van de onroerende zaak onmiddellijk voor het ontstaan van de schade. 
 
In de sfeer van nadeelcompensatie bestaat al jarenlange jurisprudentie over de vraag wat onder 
normaal maatschappelijk risico moet worden gevat. De jurisprudentie omtrent normaal 
maatschappelijk risico in relatie tot planschade is echter nog weinig ontwikkeld, aangezien de 
betreffende regeling in de Wet ruimtelijk ordening van vrij recente datum is en de meeste 
jurisprudentie ten aanzien van dit onderwerp nog betrekking heeft op gevallen die speelden rond de 
overgang van de oude naar de nieuwe wet. Er is dus nog geen algemeen bruikbaar toetsingskader 
om te bepalen wat, ten aanzien van planschade, onder normaal maatschappelijk risico kan worden 
verstaan. 
 
Voor de in deze risicoanalyse beschouwde uitbreidings- en (her)ontwikkelmogelijkheden moet de 
uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 februari 2012 
(201104750/1/A2; LJN: BV7254) van belang worden geacht. Daarin heeft de Afdeling uitspraak 
gedaan over de vraag of de schade als gevolg van een planologische ontwikkeling als bedoeld in 
artikel 6.1, tweede lid, van de Wro tot het normale maatschappelijke risico behoort. De ABRS 
overwoog in die zaak als volgt: 
 

De Afdeling ziet zich vervolgens gesteld voor de vraag of er sprake is van ‘binnen het normale 
maatschappelijke risico vallende schade’. De Afdeling overweegt dat deze vraag moet worden 
beantwoord met inachtneming van alle van belang zijnde omstandigheden van het geval en 
vervolgens: ‘Van belang is onder meer of de planologische ontwikkeling als een normale 
maatschappelijke ontwikkeling kan worden beschouwd waarmee de benadeelde rekening had 
kunnen houden in die zin dat die ontwikkeling in de lijn der verwachting lag, ook al bestond geen 
concreet zich op de omvang waarin, de plaats waar en het moment waarop deze ontwikkeling zich 
zou voordoen.’ De Afdeling overweegt dat in de directe omgeving van de bouwlocatie uitsluitend 
sprake is van percelen met een woonbestemming, dat de ontwikkeling aansluit op de plaatselijke 
situatie en dat het bouwplan in overeenstemming is met het ruimtelijke beleid van de gemeente. 
Daarnaast is de uitbreiding van de woningen in een bestaande woonkern een normale 
maatschappelijke ontwikkeling en de planologische wijziging lag om die reden in de lijn der 
verwachtingen. De Afdeling komt dan ook tot de conclusie dat de schade binnen het normale 
maatschappelijke risico valt en daarmee komt de schade geheel voor rekening van de aanvrager. 

 
De planologische verslechtering voor de woningen aan de Middenweg en Beatrixstraat ten gevolge 
van toename van schaduw en vermindering van uitzicht zijn onder het normale maatschappelijke 
risico te scharen. Het planologisch nadeel is gering, er staat enige verbetering van het akoestisch 
klimaat tegenover en het feit dat de locatie centraal in de stad is gelegen maakt dat enige 
centrumontwikkeling hier in de lijn der verwachting ligt. 
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7 Conclusie 
 
De planologische verslechtering voor de woningen aan de Middenweg en Beatrixstraat ten gevolge 
van toename van schaduw en vermindering van uitzicht zijn onder het normale maatschappelijke 
risico te scharen. Het planologisch nadeel is gering, er staat enige verbetering van het akoestisch 
klimaat tegenover en het feit dat de locatie centraal in de stad is gelegen maakt dat enige 
centrumontwikkeling hier in de lijn der verwachting ligt. 
 
Gelet op de voorgaande hoofdstukken is het risico nihil dat het nieuwe bestemmingsplan leidt tot 
planschade die voor tegemoetkoming in aanmerking komt. 
 
 



Schaduwstudie 
Stationslocatie, Den Helder

Amsterdam
november 2013

Van Riezen & Partners .  Frederiksplein 1  ,  1017 XK Amsterdam  .  020 6257025





21 maart......................................................................
 8.00 uur......................................................................
10.00 uur.....................................................................
12.00 uur.....................................................................
14.00 uur.....................................................................
16.00 uur.....................................................................
18.00 uur.....................................................................

21 juni..........................................................................
 8.00 uur......................................................................
10.00 uur.....................................................................
12.00 uur.....................................................................
14.00 uur.....................................................................
16.00 uur.....................................................................
18.00 uur.....................................................................
20.00 uur.....................................................................

21 december................................................................
10.00 uur.....................................................................
12.00 uur.....................................................................
14.00 uur.....................................................................
16.00 uur.....................................................................

Inhoud





Schaduwstudie  
ontwerpbestemmingsplan ‘Stationslocatie 2014’ d.d. 18 november 2013 
 
Inleiding 
 
Deze schaduwstudie is tot stand gekomen door middel van een computersimulatie. Het 
computerprogramma voorziet in de verschillende zonstanden die gedurende het jaar en gedurende de 
dag aan de orde zijn. Door de gebouwen in de juiste coördinaten te plaatsen is het mogelijk een 
waarheidsgetrouwe weergave te geven van de bezonning en bijbehorende schaduwwerking op 
verschillende tijdstippen van een jaar en op een dag. Op 21 december staat de zon het laagst en is de 
dag het kortst. De zon staat dan boven de zuidelijke keerkring. Op 21 juni staat de zon boven de 
noordelijke keerkring, hierdoor worden lange dagen en hoge zonnestanden bereikt. Ook draait de zon 
dan ver door; in de avond schijnt de zon zelfs vanuit noordwestelijke richting. De zonstand is op 21 
maart en 21 september ongeveer gelijk en dus worden dezelfde schaduweffecten bereikt. Op die data 
staat de zon boven de evenaar. Om een volledig beeld van het schaduweffect te kunnen krijgen is de 
schaduwstudie in drie verschillende aanzichten uitgevoerd, namelijk bovenaanzicht, Noord-oost-
aanzicht en Zuid-west-aanzicht. 
      
Er is een lengtegraad van 4˚46” en een breedtegraad van 52˚56” aangehouden. De  
gehanteerde tijdzone (Greenwich Mean Time) offset is GMT=+1 in december en maart en GMT=+2 in 
juni (zomertijd).  
 
Omliggende bebouwing 
 
Als uitgangspunt voor de omliggende bebouwing is qua volume en bouwmaten de bestaande situatie 
aangehouden. 
 
Ontwikkelscenario 
 
Wat betreft de nieuwe bebouwing is uitgegaan van de maximale oude (huidige) planologische 
bebouwingsmogelijkheden, dus wat maximaal op grond van geldende bestemmingsplan mogelijk zou 
kunnen zijn. Voor de schaduw/bezonningssituatie in de nieuwe situatie is uitgegaan van de 
planologische mogelijkheden die het nieuwe in voorbereiding zijnde bestemmingsplan “Stationslocatie 
2014” (d.d. 18 november 2014) zal bieden. De bouwvolumes die in dit voorontwerp zijn opgenomen 
zijn als input gebruikt voor de computersimulatie. Vervolgens worden in deze schaduwstudie de 
bebouwing gesimuleerd, uitgaand van de maximale bouwmogelijkheden die het nieuwe 
bestemmingsplan biedt. Daarbij is óók de eventuele nieuwbouw op de kop van de Beatrixstraat bij 
betrokken, ook al betreft dit een uit te werken bestemming: bij uitwerking kan een verkleining van dit 
bouwvolume worden voorgeschreven en het moment dat planschade kan ontstaan doet zich niet 
eerder voor dan na vaststelling van de uitwerking.  
 



Analyse schaduwwerking door nieuwbouw op bestaande bebouwing 
 
De schaduwwerking van de nieuwbouw is beoordeeld voor de objecten aan de Boerhaavestraat, de 
Middenweg en de Beatrixstraat. Het betreft de locaties 1, 5, 6 en 7 zoals hieronder weergegeven. 
 

 
 
 
Schaduw op locatie 1 t.g.v. van bestemming ‘M’ (nieuw stadhuis) 
 
De nieuwbouw of de nieuwe planologische regeling heeft geen nadelig effect op de bestaande 
bebouwing aan de Boerhavestraat.  
Op 21 maart en 21 juni om 8.00 uur in de ochtend is de situatie juist verbeterd ten opzichte van de 
huidige (planologische) situatie.  
 
Schaduw op locaties 6 en 7 t.g.v. van bestemming ‘M’ (nieuw stadhuis) 
 
In de winter is er toename van de schaduwwerking te verwachten: 
o om 10.00 uur ondervinden de bovenste twee woonlagen van locatie 7 nieuwe schaduw, locatie 6 

niet; 
o om 12.00 uur ondervindt de onderste laag (niet-wonen) van locatie 7 nieuwe schaduw, op locatie 6 

niet; 
o om 14.00 uur ondervindt de onderste laag (niet-wonen) van locatie 7 nieuwe schaduw, op locatie 6 

niet; 
o om 16.00 uur ondervindt locatie 7 geen nieuwe schaduw, op locatie 6 de bovenste woonlaag wel. 
 
 
 
 

7 

6 5 

4 

3 

2 

1 

8 

9 



Schaduw op locaties 5 en 6 t.g.v. van nieuwbouw Beatrixstraat (GD-U) 
 
De nieuwe bebouwingsmogelijkheden op de kop van de Beatrixstraat heeft in juni en maart/september 
geen, maar in december wel effect op de bezonning van de tegenoverliggende woningen aan de 
Beatrixstraat. Hier neemt de schaduw voor de bovenwoningen tussen 10.00 en 14.00 uur toe. 
o om 10.00 uur ondervinden de onderste drie woonlagen van locatie 6 nieuwe schaduw, locatie 5 

niet; 
o om 12.00 uur ondervinden van de onderste twee woonlagen de drie oostelijke traveeën van locatie 

6 nieuwe schaduw, op locatie 5 worden de woningen (alleen de toplaag) niet door de schaduw 
geraakt maar alleen de gevel van de V&D; 

o om 14.00 uur ondervinden van de onderste twee woonlagen alleen de meest oostelijke travee van 
locatie 6 nieuwe schaduw, op locatie 5 niet worden de woningen (alleen de toplaag) niet door de 
schaduw geraakt maar alleen de gevel van de V&D; 

o om 16.00 uur zijn er tussen de oude en de nieuwe planologische situatie geen verschillen in 
schaduwwerking. 

 
Conclusie 
 
In het grootste deel van het jaar leidt het nieuwe bestemmingsplan niet tot een toename van schaduw 
op de omliggende objecten. Aan de Boerhaavestraat is zelfs een bescheiden verbetering te zien. 
 
In december (en naar verwachting ook de maand daar direct voor en na) leidt het nieuwe 
bestemmingsplan tot nieuwe schaduw aan de noordzijde van de Middenweg en Beatrixstraat. In alle 
gevallen gaat het om nieuwe schaduw die gedurende een beperkt deel van de dag optreedt, nooit om 
het volledig wegnemen van zon. 
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Toelichting 
Den Helder heeft besloten om een nieuw stadhuis te bouwen op de stationslocatie. Om dit mogelijk te maken heeft van 19 maart 2012 tot en met vrijdag 13 
april 2012 het voorontwerp bestemmingsplan Stationslocatie ter inzage gelegen (toen nog met het jaartal 2012 in de naam van het plan). Tevens is het 
voorontwerp toegezonden aan meerdere overleginstanties. Gedurende de termijn van ter inzage legging is een informatieavond georganiseerd, waarbij 
belanghebbenden en belangstellenden de plannen uitgelegd kregen en waar inhoudelijk vragen aan betrokken experts konden worden gesteld. Uiteindelijk 
zijn er meerdere inspraakreacties ontvangen die in bijgevoegd eindverslag van de inspraakprocedure (geanonimiseerd) van beantwoording zijn voorzien.  
 
Ontwerp bestemmingsplan 
Het ontwerp bestemmingsplan is naar aanleiding van de ingekomen reacties, de motie van 9 juli 2012 en het raadsbesluit van 29 oktober 2012 en de 
daaruit voortgekomen variantenstudie gewijzigd. In de tabel op bladzijde 2 zijn de uitgangspunten van het ontwerp bestemmingsplan weergegeven t.o.v. 
het voorontwerp. Met de beantwoording van de inspraak- en overlegreacties wordt de fase van het voorontwerp afgesloten. De wijzigingen die uit de reacties 
voortkomen zijn doorgevoerd in het ontwerp bestemmingsplan, waarmee de bestemmingsplanprocedure formeel is opgestart 
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Onderdeel Voorontwerp bestemmingsplan Ontwerp bestemmingsplan 
Stadhuis/station   
Variant   Complete nieuwbouw 

 
Idem 

Vloeroppervlak Circa 7.000 m2 bvo  
 

Idem 

Bouwhoogten  gebouwd parkeren:  9/12,5 meter 
hoofdmassa:                  16 meter 
hoogteaccent:                23 meter 

- 
hoofdmassa:   14 meter  
hoogteaccent: 21 meter  
 

Parkeren Conform Nota bouwen en Parkeren (gebouwde 
parkeeroplossing) 

Conform Nota bouwen en Parkeren (maaiveld 
parkeeroplossing) 
 

Fietsenstalling  Fietsenstalling met ondergeschikte detailhandel Idem 
 

Commercieel oppervlakte 
NS 

Maximaal 200 m2 bvo Idem 
 

Café/bar of koffie-/theehuis Maximaal 200 m2 bvo Idem 
 

Klokkentoren Flexibel inpasbaar Idem 
 

Infrastructuur   
Middenweg/Parallelweg Doortrekken wandel-/bomenpromenade vanuit Beatrixstraat 

richting Watertoren en het verleggen/rechttrekken van de 
rijbanen aan voorzijde station/stadhuis 

Idem 

 

Vijfsprong/Boerhaavestraat Directe aansluiting van (verlegde) Boerhaavestraat op rotonde de 
Vijfsprong 

Idem 

 
Busstation Wordt niet gewijzigd Idem 

Locatie hoek Beatrixstraat Indirect bestemd via een uit te werken bestemming met een 
maximale bouwhoogte van 18,5 meter en hoogteaccent van 25,5 
meter 

Indirect bestemd via een uit te werken bestemming  
met een maximale bouwhoogte van 13 meter en 
géén hoogteaccent 
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 Inspraakreactie Beantwoording Planaanpassing 
1 Vermindering/verlies aan uitzicht, 

privacy, lichtinval, bezonning en 
woongenot bij omwonenden; 
waardevermindering van omliggende 
woningen 

Het doel van de hele aanpak van de stationslocatie is juist om waarde toe te voegen aan 
dit deel van de binnenstad. De gebouwde en ongebouwde omgeving wordt kwalitatief 
verbeterd en het hele gebied ondergaat een opwaardering. Bij het tot stand komen van de 
bouwenveloppe(n) (gewenste bouwmassa, rooilijnen en hoogte) voor deze locatie is 
zorgvuldig gekeken naar de omliggende bebouwing. Gesteld kan worden dat in 
vergelijking tot omgeving en binnenstad bouwmassa’s zijn gekozen die goed aansluiten bij 
de bestaande bebouwing. 
De te realiseren gebouwen met bijbehorende functies zijn op dusdanige afstanden van de 
bestaande bebouwing (woningen) geprojecteerd dat er geen sprake is van vermindering 
van privacy. Voor de gehele planlocatie geldt dat het effect op de bezonning van 
omliggende woningen zeer gering en aanvaardbaar is. Hiervoor is een schaduwstudie 
gemaakt. 
Eigenaren van woningen of bedrijven die schade lijden door een planologische wijziging, 
kunnen bij het college van Burgemeester en Wethouders een aanvraag voor 
tegemoetkoming (planschade) indienen. 
Voor het bestemmingsplan Stationslocatie is een ‘risico-analyse’ planschade uitgevoerd. 
Deze analyse is bedoeld om inzicht te krijgen in de ruimtelijke effecten van de 
(planologische) mogelijkheden in het bestemmingsplan op de omgeving en een indicatie 
te krijgen of er voor de woningen in de omgeving sprake kan zijn van planschade. Daaruit 
is naar voren gekomen dat met de vaststelling van dit bestemmingsplan geen planschade 
te verwachten is. 

nee 

    
2 Schade als gevolg van werkzaamheden 

aan bestaande bebouwing 
Aantoonbare schade als gevolg van uitgevoerde werkzaamheden kunnen altijd op de 
veroorzaker (i.c. aannemer of opdrachtgever) verhaald worden. Bouw- en 
uitvoeringstechnieken zijn er op gericht mogelijke schade te voorkomen, maar het kan 
nooit uitgesloten worden. Dit is een gebruikelijk uitvoeringsrisico. 

nvt 

    
3 Toename geluidsoverlast Voor het uitvoeren van de verlegging van de Middenweg is een geluidsonderzoek 

uitgevoerd. De geluidsberekeningen laten over het algemeen afname van de 
geluidsbelasting zien. De nieuwe rijbanen worden namelijk verder van de woningen 
aangelegd. De herinrichting van de Stationslocatie leidt niet tot een “reconstructie van een 
weg” zoals bedoeld in de Wet geluidhinder. Er bestaat hierdoor geen noodzaak tot een 
maatregelenafweging om de geluidsbelasting te reduceren. 

nee 

    
4 Bouwvolumes te grootschalig Bij het ontwerp  (toegestane uiterste rooilijnen, bouwmassa en hoogte) voor deze locatie 

is zorgvuldig gekeken naar de omliggende bebouwing. In relatie tot de directe omgeving, 
maar ook de gehele binnenstad, is een hoogte gekozen die goed aansluit bij de 

ja 
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bestaande bebouwing. Daarnaast is er voor gekozen om tot een verdere verdeling van het 
bouwvolume in drie kleinschaliger delen te komen. Hiermee wordt nog eens extra recht 
gedaan aan de in het Uitwerkingsplan geuite wens om aan te sluiten op de maat en 
schaal van de rest van het Helderse Stadshart.  
 
De gemeenteraad heeft in oktober 2012 onder andere besloten dat een bovengronds 
gebouwde parkeervoorziening aan de Boerhaavestraat niet langer wenselijk is. De door 
het college, in opdracht van de gemeenteraad, uitgevoerde variantenstudie en de keuze 
van de gemeenteraad voor Variant 1: volledig geïntegreerde nieuwbouw stadhuis/station 
resulteert voor de bouw van het stadhuis in een algemene bouwhoogte van 14 meter en 
een hoogteaccent van 21 meter. 

    
5  De beelden ‘De Strandjutter’ en de 

‘Zeehonden’ dienen te worden 
behouden 

Objecten worden behouden ja 

    
6 De klokkentoren stationsgebouw dient 

behouden te blijven 
In het bestemmingsplan is de planologische mogelijkheid opgenomen om de klokkentoren 
te behouden cq. te verplaatsen. 

ja 

    
7 Toename aan functies, dan alleen het 

stadhuis in het gebied, leidt tot (nog) 
meer overlast 

Eén van de opgaven om het stationsgebied beter te kunnen laten functioneren als  
onderdeel van en impuls voor de binnenstad van Den Helder is het verhogen van de 
leefbaarheid en sociale veiligheid. Het Uitwerkingsplan Stadshart (2008) geeft aan dat de 
stationslocatie door toevoeging van programma (intensiever grondgebruik) levendiger 
wordt en de potenties (onder andere goede bereikbaarheid) beter benut.  
Met de realisatie van een nieuw stadhuis met geïntegreerd station en de daarbij 
behorende functies (o.a. bloemenkiosk, koffiecorner etc.) wordt sterk bijgedragen aan de 
levendigheid van de stationslocatie.  

nee 

    
8 Planontwikkeling waarbij het voormalige 

postkantoor behouden blijft 
De gemeenteraad heeft in het besluit van oktober 2012 het college dan ook opdracht 
gegeven te onderzoeken of deze gebouwen op een goede wijze ingepast zouden kunnen 
worden in de nieuwbouwplannen. Tevens is de opdracht gegeven om middels 
burgerparticipatie te onderzoeken waar de voorkeur van de inwoners van Den Helder naar 
uitgaat: complete nieuwbouw of behoud/integratie van deze gebouwen. 
 
In samenwerking met de stedenbouwkundige supervisor van de binnenstad: ir. E. Bindels 
van West8 zijn drie varianten ontwikkeld: 

I. Complete nieuwbouw 
II. Nieuwbouw met integratie van het voormalig postkantoor 

nee 
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III. Nieuwbouw met integratie van het voormalig postkantoor en behoud van het 
zelfstandig stationsgebouw als op zichzelf staand element. 

 
Vervolgens zijn in een zes weken durende participatiecampagne de drie varianten middels 
een impressie in een internet filmpje aan de inwoners van Den Helder getoond. Iedere 
inwoner van van 18 jaar en ouder heeft een persoonlijk stembiljet ontvangen om daarmee 
(op internet of op papier) een stem uit te brengen op de variant van zijn/haar voorkeur. 
Daarnaast is op sociale media de dialoog aangegaan met geïnteresseerden en zijn vijf 
inloopavonden verspreid over de stad  gehouden. 
Gedurende de campagne zijn 7.054 stemmen uitgebracht: 

Variant I:     6.051 stemmen  
Variant II:    631 stemmen 
Variant II:    372 stemmen  

De gemeenteraad heeft besloten om variant I: Complete nieuwbouw te realiseren. In het 
bestemmingsplan Stationslocatie wordt deze variant planologisch mogelijk gemaakt. 

    
9 Monumentale status postkantoor De commissie ruimtelijke kwaliteit heeft een verzoek ontvangen om het postkantoor aan te 

wijzen als gemeentelijk monument. Hierop is door de commissie ruimtelijke kwaliteit een 
negatief advies uitgebracht. Dit advies is door burgemeester en wethouders  
overgenomen. 

nee 

    
10 Het toevoegen van functies en de 

voorgestelde inrichting van wegen 
leiden tot verkeerschaos 

In de bestaande situatie oogt de stationslocatie chaotisch, onoverzichtelijk en roept met 
name voor de fietser en voetganger een gevoel van (verkeers)onveiligheid op. Eén van de 
doelen van de aanpak van het gebied is juist om dit te verbeteren door duidelijke en 
heldere structuren voor snel- en langzaam verkeer te creëren, waarbij de dominantie van 
het autoverkeer wordt teruggedrongen ten faveure van de fietser en voetganger. 
 
Ten behoeve van het plan is een verkeersonderzoek uitgevoerd. Daarin is een toets 
uitgevoerd voor de verkeersafwikkeling in het stationsgebied tijdens de maatgevende 
spitsperiode. Een parkeercapaciteit aan de Boerhaavestraat van 150 parkeerplaatsen is 
hierin als uitgangspunt genomen. Het onderzoek heeft uitgewezen dat na de reconstructie 
van de Middenweg en de verlegging van de Boerhaavestraat de verkeersafwikkeling 
gewaarborgd is. De verkeersintensiteiten zijn acceptabel ten aanzien van de functie van 
de wegen. Daarbij blijft de Middenweg een gebiedsontsluitingsweg met een belangrijke 
functie voor het totale centrum van Den Helder. De Boerhaavestraat is een 30km zone, 
waar met name bestemmingsverkeer rijdt. Bij de inrichting is onder andere rekening 
gehouden met voetgangers, fietsverkeer, distributieverkeer en bewoners en bezoekers 
van het gebied. Daarnaast is bij de inpassing van ontsluitingswegen van de 

nee 
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parkeervoorzieningen rekening gehouden met de benodigde opstelcapaciteit en het 
beperken van de overlast voor de omgeving. 

    
11 De te plegen ingrepen en investeringen 

in het nieuwe stadhuis en de 
infrastructuur van de stationslocatie zijn 
maatschappelijk niet verantwoord. 

De investeringen die worden gepleegd zijn de uitkomst van (democratische) 
besluitvorming in de gemeenteraad van Den Helder om de binnenstad structureel en 
duurzaam te verbeteren. De stationslocatie is daar een realiseerbaar onderdeel van. 
De unieke ligging van Den Helder moet in de komende jaren worden gebruikt om de 
aantrekkelijkheid als stad om te wonen en te werken te vergroten. Daarvoor zijn diverse 
maatregelen nodig die de identiteit en het imago van de stad versterken. De ontwikkeling 
van de haven biedt kansen om werkgelegenheid en nieuwe marktpartijen aan te trekken. 
De realisatie van het Uitwerkingsplan Stadshart zal de woon- en leef kwaliteit van de stad 
versterken. Het huidige stadhuis is niet meer geschikt voor de huisvesting van de 
gemeentelijke organisatie en het bestuur. Een stadhuis als onderdeel van het 
Uitwerkingsplan levert een grote bijdrage aan het verbeteren van de leefbaarheid en 
(economische) vitaliteit van de binnenstad. Het gemeentebestuur wil daarom investeren in 
het versterken van het stadshart en kiest ervoor om een nieuw stadhuis te bouwen op de 
stationslocatie om de aantrekkelijkheid van deze entree van de stad te vergroten. 

nee 

    
12 Een parkeergarage aan de 

Boerhaavestraat tast het woongenot aan 
De gemeenteraad heeft in oktober 2012 o.a. besloten dat een bovengronds gebouwde 
parkeervoorziening aan de Boerhaavestraat niet langer wenselijk is. In plaats daarvan 
wordt op maaiveld in parkeren voorzien.  

ja 

    
13 Een ondergrondse parkeergarage is 

goedkoper 
Een ondergrondse oplossing leidt tot aanzienlijk hogere bouw- en exploitatiekosten. Dit is 
mede de reden geweest dat is gekozen voor maaiveld parkeren. 

 

    
14 Een parkeergarage is niet nodig, 

oplossingen op maaiveld zijn ook 
mogelijk 

De minimale norm volgens de gemeentelijke nota bouwen en parkeren voor een 
kantoorfunctie als een stadhuis van ca. 7.000 m2 bruto vloeroppervlak is ca. 100 
parkeerplaatsen (werknemers en bezoekers). De opdracht van de gemeenteraad is om in 
150 parkeerplaatsen te voorzien, een surplus ten opzichte van de minimale norm ten 
behoeve van (winkel-)bezoekers van de binnenstad. Die parkeerplaatsen worden op 
maaiveld gerealiseerd: op de ‘bouwlocatie’ achter het kantoorgebouw en door benutting 
van het terrein achter het KPN gebouw.  
Dit betekent niet dat het bouwvolume van het stadhuis ‘uitgesmeerd’ gaat worden over de 
locatie. Reeds in het door de gemeenteraad vastgestelde Uitwerkingsplan wordt 
uitgegaan van een stevige en duidelijke begrenzing van het Stadspark en het fysiek en 
visueel verkleinen van de openbare ruimtes. Het voorstel van het spreiden van het 
bouwvolume is in strijd met deze ruimtelijke ambities. 

ja 

    
15 Aantasting van de luchtkwaliteit Ten behoeve van de planvorming is er onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit in het nee 
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stationsgebied. Het onderzoek wijst uit dat de luchtkwaliteit langs de beschouwde wegen 
na de verlegging van de Middenweg en de Boerhaavestraat ruimschoots voldoet aan de 
in de Wet luchtkwaliteit gestelde normen voor NO2 en PM10. Op grond daarvan is 
geconcludeerd dat de reconstructie van het stationsgebied van Den Helder voldoet aan de 
wettelijke eisen op het gebied van luchtkwaliteit. 

    
16 In geval van betaalde fietsenstalling 

(ondergrondse fietsenstalling) nog meer 
overlast door rondslingerende fietsers 
en brommers 

De huidige stalling onder het station wordt gesloopt. De nieuwe fietsenstalling wordt op de 
kavel van de nieuwbouw van het stadhuis ingepast . Uitgangspunt is om een 
gebruiksvriendelijke stalling te realiseren, waar het gemakkelijk is om fietsen te stallen. 
 

nee 

    
17 Waar zijn de taxistandplaatsen bedacht? De taxistandplaatsen zijn in het ontwerp van de verlegde Middenweg aan de noordzijde 

tussen de bomenrij opgenomen. De taxistandplaatsen zijn voor voetgangers vanuit het 
station direct te zien en via de voetgangersoversteekplaats te bereiken. Taxi's kunnen 
direct alle richtingen op door de aansluiting van de Middenweg op de Vijfsprong. 

nee 

    
18 Heeft de politie advies uitgebracht over 

de nieuwe verkeerssituatie? 
De politie brengt geen schriftelijke adviezen uit over aanleg of reconstructies van wegen, 
dit is een zelfstandige verantwoordelijk van de wegbeheerder (de gemeente) waarbij zij 
zich middels een overlegstructuur door diverse andere instanties (zoals politie) laat 
adviseren. 
Voor de inrichting van rijbanen en andere verkeersprofielen gelden landelijke algemene 
richtlijnen en principes, zoals bijvoorbeeld die van de CROW.  

nvt 

    
19 Aansprakelijkheidsstelling voor overlast 

(tijdelijk) verlies aan telefoon, internet 
etc. 

Enige mate van hinder als gevolg van werkzaamheden zal altijd optreden, wanneer die 
hinder wettelijk en juridisch gezien tot vergoedbare schade leidt kan hier de 
aannemer/opdrachtgever op aangesproken worden. 

nvt 

    
20 Bereikbaarheid in de uitvoeringsfase De bereikbaarheid van de Boerhaavestraat, Parallelweg, Beatrixstraat en de Vijfsprong 

blijft tijdens de bouw zoveel mogelijk gewaarborgd. Uitgangspunt bij de werkzaamheden is 
dat de Parallelweg, Beatrixstraat en Vijfsprong altijd toegankelijk zijn tijdens de 
dienstregeling van het busverkeer. Desondanks dient de Middenweg tijdelijk afgesloten te 
worden om de aansluiting op aanliggende wegvakken zoals de Vijfsprong, de 
Beatrixstraat en de Gravenstaat aan te passen. Er wordt naar gestreefd deze perioden zo 
kort mogelijk te houden. Dit alles wordt voorafgaand aan de daadwerkelijke 
uitvoeringsfase nader uitgewerkt in het BLVC-plan (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, 
Veiligheid en Communicatie) waarover met de omgeving gesproken zal worden. De 
Boerhaavestraat wordt voor langere periode afgesloten voor doorgaand verkeer. Dit is 
noodzakelijk voor de bouw van het stadhuis. Aangezien het hier een 30 km zone betreft, 
waar doorgaand verkeer geen prioriteit heeft, wordt deze maatregel als acceptabel 

nvt 
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beschouwd. Uiteraard wordt daarbij wel te allen tijde rekening gehouden met de 
noodzakelijke bereikbaarheid van voorzieningen, woningen en andere bestemmingen. 

    
21 Financiële haalbaarheid van het 

bestemmingsplan 
Paragraaf 6.3 van de toelichting bij het bestemmingsplan geeft aan dat het kostenverhaal 
verzekerd is en er daarom geen exploitatieplan hoeft te worden vastgesteld. 

nvt 

    
22 Er wordt niet in voldoende 

parkeerplaatsen voorzien 
Uiteindelijk zal een concreet bouwplan dat middels een omgevingsvergunning wordt 
aangevraagd moeten voorzien in voldoende parkeerplaatsen zoals in het 
bestemmingsplan en/of de gemeentelijke nota bouwen en parkeren is bepaald. Voor het 
stadhuis geldt op dit moment dat de minimale norm volgens de gemeentelijke nota 
bouwen en parkeren voor een kantoorfunctie als een stadhuis van ca. 7.000 m2 bruto 
vloeroppervlak ca. 100 parkeerplaatsen (werknemers en bezoekers) bedraagt. Het 
bouwvoornemen van de gemeente voor het stadhuis behelst naast de kantoorfunctie een 
parkeervoorziening van 150 plaatsen. 

nee 

    
23 Zorgen door toename aan verkeersdruk: 

bereikbaarheid, luchtkwaliteit, 
geluidsoverlast enz. 

In aanvulling op de toelichting over het verkeersonderzoek, het geluidsonderzoek en het 
onderzoek naar luchtkwaliteit is de bereikbaarheid van het stationsgebied voor de 
hulpdiensten gewaarborgd doordat de verkeersafwikkeling van de Middenweg is getoetst. 
Deze toets wijst ook uit dat de verkeersdruk op de Middenweg vermindert als gevolg van 
het afwaarderen van de Beatrixstraat. Ook de verlegging van de aansluiting van de 
Boerhaavestraat direct op de Vijfsprong leidt, ondanks de positionering van de 
parkeervoorzieningen, tot een betere verkeersafwikkeling op de Middenweg. Deze 
voorzieningen leveren een geringe bijdrage aan de verkeersdruk in vergelijking met de 
bestaande intensiteiten op de Middenweg. Bij het ontwerp van de nieuwe Middenweg is 
rekening gehouden met een toekomstige ruimtereservering voor de aanleg van de 
opstelstrook richting de Polderweg. Er zijn geen beperkingen voor de bereikbaarheid van 
gebouwen en voorzieningen voor de nooddiensten. 

nee 

    
24 Plannen niet in overeenstemming met 

provinciaal beleid: structuurvisie, 
verordening ruimte, cultureel erfgoed, 
bouwen boven spoor 

Er wordt gesteld dat het bestemmingsplan in strijd is met de provinciale structuurvisie en –
verordening in verband met o.a. het volgende citaat aan: ‘De provincie Noord-Holland 
streeft naar verdere stedelijke verdichting en helpt gemeenten bij het optimaliseren van 
het gebruik van bestaand bebouwd gebied. Vooral daar waar het gaat om 
stationsomgevingen voor bus en trein, bedrijventerreinen.’ Er wordt gesteld dat de 
bouwhoogte en concentratie van functies/bebouwing in strijd zou zijn met dit uitgangspunt 
van de provincie. Het tegenovergestelde is echter waar. Het provinciale beleid gaat juist 
uit van verdichting rond OV knooppunten. 
In de bestemmingsplantoelichting is uitvoerig uiteengezet dat het bestemmingsplan 
voldoet aan het provinciale beleid en de provinciale verordening. Bouwen boven het spoor 
leidt tot een financieel onuitvoerbaar plan. 

nee 
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25 Er is geen sprake van draagvlak voor 

het nieuwe stadhuis en participatie heeft 
niet plaatsgevonden 

Zie de beantwoording onder 8. nvt 

    
26 Alternatief plan ‘Polygon’ Zie de beantwoording onder 8. Ook een variant met behoud van het 

wederopbouwensemble is uitgewerkt en voorgelegd aan de bevolking van Den Helder. 
nee 

    
27 Behoud van dit deel van het 

‘Wederopbouwplan’ 
De huidige ruimtelijke structuur van de stationsomgeving is mede het resultaat van de 
Wederopbouwperiode. In de Wederopbouwperiode is het oude station gesloopt en is een 
verkeersdoorbraak tussen de watertoren en de Zuidstraat gemaakt: de Beatrixstraat. Het 
station werd naar het zuiden verplaatst, waardoor het westelijk deel van de stad 
verbonden kon worden met het oostelijk deel. Rondom het nieuwe station en op de 
vrijgekomen locatie door de sloop van het oude station werden, rondom een grootschalige 
ruimte voor o.a. parades van de marine, alle publieke functies (zoals postkantoor, 
raadhuis, schouwburg, hotel en hoofdkantoor van de politie) gepland. Deze plek moest 
het centrum van de stad worden. Dit plan is slechts gedeeltelijk uitgevoerd. 
Zie verder de beantwoording onder 12. en 26.  

nee 

    
28 Negatief aspect is het in zicht brengen 

van de bunker aan de Boerhaavestraat 
De bunker is als een monument aangewezen, waarmee tenminste zijn cultuurhistorische 
waarde wordt erkend. Dit laat onverlet dat het een zeer aanwezig gebouw is, dat zich nu 
in vol ornaat aan de openbare weg toont. Een inrichtingsplan (groen-/tuinontwerp) voor 
deze locatie, waarbij de bunker op een logische wijze wordt ingepast in zijn omgeving zal 
deel uitmaken van de nadere uitwerking van dit stedenbouwkundig plan. 

ja 

    
29 Ontbreken van een grondexploitatieplan 

bij het bestemmingsplan 
In paragraaf 6.3 van de bestemmingsplantoelichting is uiteengezet dat er geen reden 
noch verplichting is om voor dit bestemmingsplan een exploitatieplan vast te stellen. 

nvt 

    
30 Het plan tast het open karakter van het 

stationsgebied aan 
Geconstateerd is dat het huidig karakter juist als té open werd ervaren. De huidige 
plannen gaan er vanuit zowel voor de reiziger, de bezoeker als de bewoner een prettige, 
beschutte en aantrekkelijke openbare ruimte te creëren. 

nee 

    
31 Fietspad toevoegen aan zuidzijde 

Middenweg (voorzijde stadhuis) 
De infrastructurele ingrepen zijn nader bestudeerd. Dit heeft ertoe geleid dat het realiseren 
van een extra fietspad/-strook langs het stadhuis een wenselijke toevoeging is. Zowel ten 
behoeve van de bereikbaarheid van het station en het stadhuis als voor de veiligheid. Het 
plan wordt hierop aangepast. 

ja 

    
32 Taxistandplaatsen bij voorkeur op 

busstation en niet aan stadspark 
Een taxistandplaats op het busstation is tijdens de planvorming onderzocht, maar behoort 
vanwege de benodigde buffercapaciteit voor bussen, het benodigd aantal bushaltes en de 

nee 
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noodzaak voor bussen om onafhankelijk alle bushaltes te kunnen bereiken niet tot de 
mogelijkheden. Andere opties, zoals de Boerhaavestraat en de Beatrixstraat zijn ook 
onderzocht, maar zijn vanwege de langere loopafstand en de beperkte zichtbaarheid voor 
de reiziger ongewenst. De beste mogelijkheid is daarom gevonden langs de Middenweg 
tussen het groen. Aangezien er lang niet altijd in grote getale taxi's staan te wachten zal 
dit beperkte hinder geven voor de omgeving. 

    
33 Entree fietsenstalling zoveel mogelijk 

oostelijk positioneren 
Hoewel de opmerking vanuit de bereikbaarheid van de Beatrixstraat wordt begrepen, zijn 
er bezwaren van zowel praktische en logistieke aard die het volledig naar het oosten 
verschuiven van de entree van de fietsenstalling onmogelijk maken. Het is niet mogelijk 
om op deze plek, naast de entree, ook de fysieke stalling te realiseren. Hiervoor is alleen 
ruimte in de driehoek tussen spoor en Boerhaavestraat. Daarnaast leidt het tussen de 
beide entrees van het station (stadpark en busstation) plaatsen van een fietsenstalling tot 
een hectisch en onoverzichtelijk verkeersbeeld. 

nee 

    
34 Verleggen van de oversteekplaats bij 

het stadspark richting Beatrixstraat 
(bestaande situatie) 

In de plannen is steeds uitgegaan van het maken van een directe relatie (visueel en 
fysiek) tussen het stationsgebied het nieuwe stadspark. De locatie van de 
voetgangersoversteekplaats (VOP)  is daarvan een logisch gevolg. Het is dan ook in het 
belang van de kwaliteit van het plan om deze positie te handhaven. 
Het verleggen van de VOP recht tegenover de entree van het station is bewust gekozen 
en dient meerdere doelen. In de eerste plaats is de looproute duidelijk herkenbaar voor 
zowel aankomende als vertrekkende reizigers. Dit bevordert de oriëntatie van de 
voetganger. Vanwege de verkeersveiligheid is ervoor gekozen de oversteek niet in een 
bocht en niet direct naast een kruising met gemotoriseerd verkeer te positioneren. Door 
voldoende ruimte op het trottoir aan de noordzijde van de Middenweg in te passen 
ontstaat hier een oriëntatiepunt, waar de gewenste route vervolgens kan worden bepaald. 

nee 

    
35 Niet meer parkeerplaatsen aanleggen 

dan strikt noodzakelijk 
De minimale norm volgens de gemeentelijke nota bouwen en parkeren voor een 
kantoorfunctie als een stadhuis van ca. 7.000 m2 bruto vloeroppervlak is ca. 100 
(werknemers en bezoekers). Die kunnen ook op maaiveld gerealiseerd worden. Dat kan 
op de ‘bouwlocatie’ achter het kantoorgebouw (en door benutting van het terrein achter 
het KPN gebouw. De opdracht van de gemeenteraadom in 200 parkeerplaatsen te 
voorzien is teruggebracht naar 150 op maaiveld en niet in een gebouwde voorziening, nog 
steeds een surplus ten opzichte van de minimale norm ten behoeve van (winkel-
)bezoekers van de binnenstad. 

ja 

    
36 Niet meer dan 5 – 10% ondergeschikte 

detailhandel toestaan bij het stadhuis, 
een horecafunctie niet opnemen en 

De toegelaten ondergeschikte detailhandel betreft uitsluitend de verkoop van fietsen. 
Fietsen nemen in de verkoop relatief veel ruimte in beslag, zodat in dit specifieke geval is 
gekozen voor een maximum van 25% tot ten hoogste 300 m2. Die maximale 300 m2 is 

nee 
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slechts de verkoop van 2
e
 hands fietsen 

toestaan 
overigens minder dan bijvoorbeeld 5-10% van 7.000 m2 bruto vloeroppervlak voor het 
stadhuis. 
De fietsenwinkel wordt uitsluitend toegelaten als aan (het beheer van) de fietsenstalling 
ondergeschikte functie met als doel een rendabele fietsenstalling met toezicht mogelijk te 
maken. Ook de door de inspreker geopperde mogelijkheid van verkoop van 2e 
handsfietsen is alleen mogelijk indien het bestemmingsplan enige detailhandel toestaat. 

    
37 Privaatrechtelijke eisen aan 

bouwplanontwikkelingen 
De gemeente heeft geen taak of bevoegdheid om aanvullende beperkingen of 
randvoorwaarden op te leggen aan eigenaren met betrekking tot privaatrechtelijke zaken 
als  bijvoorbeeld verhuring of het opzeggen van de huur. 

nee 

    
38 Stadhuis levert geen bijdrage aan de 

binnenstad van Den Helder 
De investeringen die zullen worden gepleegd zijn de uitkomst van democratische 
besluitvorming door de gemeenteraad van de afgelopen jaren om de binnenstad 
structureel en duurzaam te verbeteren. De unieke ligging van Den Helder moet in de 
komende jaren worden gebruikt om de aantrekkelijkheid als stad om te wonen en te 
werken te vergroten. Daarvoor zijn diverse maatregelen nodig die de identiteit en het 
imago van de stad versterken. De ontwikkeling van de haven biedt kansen om 
werkgelegenheid en nieuwe marktpartijen aan te trekken. De realisatie van het 
Uitwerkingsplan Stadshart zal de woon- en leef kwaliteit van de stad versterken. Het 
gemeentebestuur wil daarom investeren in het versterken van het stadshart en kiest er 
onder andere voor om een nieuw stadhuis te bouwen op de stationslocatie om de 
aantrekkelijkheid van de entree van dit deel van de binnenstad te vergroten. 

nvt 

    
39 Stationslocatie geografisch gezien niet 

de centrale plek voor een stadhuis en 
slecht bereikbaar 

De centrale plek van een stad wordt niet slechts door de geografische positie bepaald. Het 
stadscentrum van Den Helder is de binnenstad. Het gemeentebestuur is van mening dat 
op die centrale plek een nieuw stadhuis thuishoort. 
Het gevolg van de verplaatsing is dat voor de inwoners het stadhuis dichterbij of verderaf 
komt te liggen. De verplaatsing bedraagt ca. 3,1 km met een reisafstand korter of langer 
(afhankelijk van het vertrekpunt) van maximaal 7 minuten met de auto. 
De ligging van de locatie van het stadhuis direct naast het trein- en busstation maakt de 
locatie uitermate goed bereikbaar met het openbaar vervoer. De locatie is voor fietsers uit 
heel Den Helder binnen een afstand van 5 km. te bereiken. Voor reizigers vanuit kernen 
uit de omgeving is rekening gehouden met voldoende parkeerplaatsen en de huidige 
lijnvoering van het openbaar vervoer. 

nvt 

    
40 Financiering en 

aanbestedingsconstructie stadhuis 
Dit is in het kader van het stedenbouwkundig plan en bestemmingsplan niet relevant. Voor 
de financiering, aanbesteding en bouw stadhuis vindt separate (en parallelle) 
besluitvorming binnen de gemeenteraad plaats. 

nvt 
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41 Systematiek grondexploitatie versus 
vastgoedexploitatie 

Bij iedere (willekeurige) locatieontwikkeling is het gebruikelijk dat via de grondexploitatie 
kavels bouwrijp worden gemaakt en geleverd, in zo’n grondexploitatie valt ook de 
inrichting en/of aanpassing van de infrastructuur, verwerving, sloopkosten enz.; vanuit een 
grondexploitatie worden vervolgens die kavels geleverd aan ontwikkelaars of andere 
initiatiefnemers die daarop vastgoed realiseren tegen bouw- en bijkomende kosten. 
Kavels worden tegen een marktconforme grondwaarde geleverd. Die waarde kent geen 
relatie met de benodigde investeringen vanuit de grondexploitatie. 
Het saldo van de grondexploitatie voor de stationslocatie wordt afgedekt binnen de reeds 
door de gemeente en provincie beschikbaar gestelde middelen voor de stedelijke 
vernieuwing en hebben geen consequenties voor de reguliere gemeentelijke begroting en 
belastingtarieven 

nvt 

    
42 Suggesties voor veilig en optimaal 

gebruik en positionering van fietsroutes, 
oversteekplaatsen en overige 
fietsvoorzieningen 

De snelheden van het verkeer op de Vijfsprong blijven beperkt vanwege de inrichting van 
de toe- en afritten op de rotonde. De aansluitingen zijn uitgevoerd met een duidelijke 
bocht, waardoor aankomend en afrijdend verkeer met beperkte snelheid de rotonde 
berijdt. De aansluiting van de Boerhaavestraat op de Vijfsprong wordt uitgevoerd met een 
inritconstructie, conform de huidige aansluiting van de Boerhaavestraat.  
Bij het opstellen van het stedenbouwkundig plan zijn meerdere alternatieven voor de 
rotonde en de aansluiting met de Boerhaavestraat onderzocht, waarbij geen goede 
oplossing is gevonden waarbij minder ruimte wordt gebruikt. 
De inrichting van de oversteek van het stadspark richting station dient nader te worden 
uitgewerkt in een volgende fase. 
(voetgangers dienen direct en veilig richting de stationshal en fietsers richting de 
fietsenstallingen worden geleid). 

ja 
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