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Dura Vermeer heeft in 2015 het nieuwe kantoor voor Fluor opgeleverd en het voormalige kan-

toor aan de Surinameweg 17 overgenomen voor (her)ontwikkeling. Het pand is gelegen in de 

wijk Schalkwijk te Haarlem tussen de Europaweg en Amerikaweg en maakt onderdeel uit van 

de grotere gebiedsontwikkeling Schalkwijk Midden. Hier worden de komende jaren circa 1.000 

woningen gebouwd. De locatie is circa 2 hectare groot en heeft de bestemming kantoor. Het 

voormalige kantoor van Fluor staat sinds 2015 leeg en het pand wordt momenteel tijdelijk be-

heerd door Camelot. Dura Vermeer heeft het voormalige bedrijfsrestaurant in gebruik als tijde-

lijke showroom. De eigenaren van bestaande bedrijfspanden en gronden in Schalkwijk Midden 

en de Gemeente Haarlem werken actief samen aan een visie en de planvorming voor de her-

ontwikkeling van het gebied naar een gemengd woon- werkgebied. 20 juli 2017 heeft 

de Gemeenteraad het zogenaamde ontwikkelkader vastgesteld dat op 4 oktober 2017 door 

Dura Vermeer en de Gemeente is ondertekent. Met het ontwikkelkader als uitgangspunt is er 

een Stedenbouwkundig Plan gemaakt dat als basis dient voor de verdere uitontwikkeling van 

het terrein. 

 

Omdat deze ontwikkeling niet past binnen het ter plaatse geldende bestemmingsplan wordt 

middels een uitgebreide Wabo-procedure afgeweken van het bestemmingsplan. Ten behoeve 

van de Wabo-procedure dient een ruimtelijke onderbouwing opgesteld te worden zoals bedoeld 

in artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). 

Voorliggend document vormt deze ruimtelijke onderbouwing. 

 

De locatie is 2 hectare groot en ligt aan de Surinameweg 17. Aan de westzijde wordt het omslo-

ten door de Europaweg, aan de oostzijde door de Amerikaweg en aan de zuidkant ligt de ver-

lengde Aziëweg. 

 

 
Afbeelding: weergave luchtfoto 



 

 

 

DNS Planvorming BV  3/29 

 

 

 

Ter plaatse van het projectgebied zijn twee bestemmingsplan van kracht. Het bestemmingsplan 

‘Parapluplan parkeernormen Haarlem 2018’ (vastgesteld op 17 mei 2017) geldt voor het gehele 

grondgebied van de gemeente en betreft een regeling voor parkeren, stallen, laden en lossen 

zoals die voorheen in de bouwverordening was voorzien. 

 
 

Op de projectlocatie is het bestemmingsplan “Schalkwijk Midden” van kracht (vastgesteld op 6 

juni 2013). In dit bestemmingsplan is het perceel Surinameweg 17 voorzien van de bestemming 

“Kantoor”. Deze gronden zijn bestemd voor kantoren en daarbij behorende ‘andere bouwwer-

ken, groenvoorzieningen, wegen en paden, (ondergrondse)parkeervoorzieningen etc. Het reali-

seren van woningen, horeca en commerciële voorzieningen is op basis van deze bestemming 

niet toegestaan. Op de verbeelding zijn twee bouwvlakken opgenomen waarbinnen bebouwing 

is toegestaan. Voor het hoofdgebouw is een bouwhoogte opgenomen van 27 meter. Verder zijn 

er nog twee gebouwen toegestaan met hoogtes van respectievelijk 6 meter (tegen het hoofdge-

bouw aan) en 3 meter. 

 

 
Afbeelding: weergave projectlocatie op www.ruimtelijkeplannen.nl met de projectlocatie binnen rode lijn. 

 

In deze ruimtelijke onderbouwing wordt onder meer ingegaan op de onderstaande aspecten: 

• In hoofdstuk 2: het project 

• In hoofdstuk 3: beleid 

• In hoofdstuk 4: milieu- en omgevingsfactoren 

• In hoofdstuk 5: uitvoerbaarheid 

 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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De kantorenwijk Schalkwijk Midden (het gebied tussen de Europaweg, Kennedylaan en Ameri-

kaweg) ligt tussen de woonwijken van Schalkwijk en bestaat voornamelijk uit kantoorgebouwen 

en parkeerplaatsen. Het gebruik als kantorenzone sluit al geruime tijd niet meer aan bij de eisen 

van bedrijven, de stad en de omwonenden. Een aantal kantoorgebouwen staat leeg of is tijdelijk 

in gebruik. Onderdeel van Schalkwijk Midden is het Fluor terrein. De locatie is 2 hectare groot 

en ligt aan de Surinameweg 17. Op de locatie is op dit moment een verouderd kantoorgebouw 

aanwezig met daaromheen een grotendeels verhard terrein dat is ingericht met parkeerplaat-

sen. De buitenranden van het terrein zijn ingericht met grasperken, hagen en bomenrijen.  

 

 
afbeelding: het bestaande kantoorgebouw 

 

 

In groter verband maakt de ontwikkeling Fluor onderdeel uit van de gebiedstransformatie van 

geheel Schalkwijk - Midden. Dit gebied transformeert naar een intensief, hoogstedelijk woon 

werkgebied, dat wordt gekenmerkt door een groene buitenruimte met veel bomen.  

 

De transformaties in Schalkwijk midden leiden samen tot een metamorfose van het gebied: de 

kleur verloopt van een zakelijke, ietwat verouderde kantorenlocatie naar een aantrekkelijk, le-

vendig woonwerkgebied. In het gebied wordt ingespeeld op nieuwe vormen van mobiliteit, 

waardoor de auto grotendeels uit het zicht is en betaalbare woningen voor doelgroepen die voor 

Schalkwijk een meerwaarde bieden. Daarnaast wordt er ruimte geboden voor werken, bij voor-

keur op manieren die passen bij deze tijd zoals genoeg ruimte voor zzp-ers en woonwerkwonin-

gen. De mix van wonen en werken levert een levendige wijk op, die door de centrale positie in 

Schalkwijk een belangrijke rol kan gaan spelen. 
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Dura Vermeer is eigenaar van het voormalige Fluor terrein. Het plan van Dura Vermeer betreft 

de duurzame transformatie van het bestaande kantoorpand van circa 20.000m² naar een nieuw 

icoon voor Haarlem. Daaromheen komt nieuwbouw bestaande uit koop- en huurappartementen 

en ook zogenaamde townhouses (grondgebonden) om in te wonen en te werken.Parkeren kun-

nen gebruikers en bezoekers straks voornamelijk in een gebouw met innovatieve mobiliteitsop-

lossingen (Multiflex). In de Multiflex is plek om de (deel)fiets en (deel)auto te stallen, andere be-

woners te ontmoeten en bijvoorbeeld pakketpost kan worden opgehaald.  

 

 
 

Minimaal 60% van de nieuwe bebouwing moet in de rooilijn aan de Europaweg en Amerikaweg 

gebouwd worden. De verscheidenheid aan bebouwing wordt verbonden door een 

aaneengesloten, parkachtig landschap tussen de rooilijnen van de Amerikaweg, Verlengde-

Aziëweg, Europaweg en de Kennedylaan. Door aan de corridor verschillende soorten functies 

te realiseren wordt de levendigheid vergroot. De plinten langs de corridor zijn zo veel mogelijk 

transparant en er wordt een passend stedelijk programma gehuisvest zoals: werken en horeca. 

 

 
afbeelding: bovenaanzicht van de ontwikkeling. 

 

N 
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Het plan kent een diverse programmatische invulling. Werken en publieke functies worden ge-

concentreerd aan de corridor en de verblijfsplek. Het Europawegblok en de westzijde van Fluor 

is een mix van wonen en werken. Naast dat er weer nieuwe bedrijven komen, zijn er lofts ge-

pland en komt er horeca aan het plein aan de noordkant. 

Het programma bestaat per blok uit de volgende invulling: 

 

Surinametoren: 

• 41 huurappartementen 

• 83 m2 bvo kantoorfunctie (zonder balie) 

 

 

Fluor: 

• 96 koopappartementen 

• 1.114 m2 bvo kantoorfunctie (zonder 

balie) 

 

Townhouses: 

• 10 koopwoningen (woon-werk) 

 

Amerikawegblok: 

• 149 huurappartementen 

• 56 parkeerplaatsen  

 

Kopblok: 

• 8 koopappartementen 

• 169 m2 bvo kantoorfunctie (zonder balie) 

Multiflex: 

• 283 parkeerplaatsen, (zie ook § 4.8.2) 

• 380 m2 bvo bijeenkomstfunctie 

(buurtcafé) 

 

Deelplan aantal woningen aantal pp m² BVO COG Totaal m² BVO 

Europaweg  12   

Surinametoren 41  83 4.546 

Amerikawegblok 149 56  20.403 

Fluor 96  1.114 18.197 

Townhouses 10   1.806 

Kopblok 8  159 1.323 

Multiflex  283 380 9.620 

Totaal 304 351 1.736 55.895 

 

 
 

De ruggengraat van het plan Schalkwijk-Midden is de corridor die centraal door het gebied gaat. 

De corridor is een zone van minimaal 15 meter bebouwingsvrije ruimte waar een minimaal een 

4.5 meter breed voetpad/fietspad doorheen gaat. Langs de corridor wordt publieke activiteit ge-

concentreerd in de vorm van ‘plekken’ in de openbare ruimte. Om de interactie tussen corridor 

en gebouw te maximaliseren, worden de adressen en woningtoegangen voornamelijk aan de 

corridor en de Europaweg, Amerikaweg en Aziëweg geconcentreerd. 

 

Afgezien van de hoofdroute, is het merendeel van de buitenruimte toegankelijk voor fietsers en 

voetgangers. Op de plots worden de opties qua wandelroutes vergroot door het introduceren 

van secundaire routes. 

 

Er is gekozen voor een variëteit aan bomen in een uitgesproken kleurpalet. Het kleurpalet vormt 

een gradiënt dat verandert in de noord-zuid richting van het plan. De soorten zullen aan de bui-

tenranden bestaan uit inheemse soorten en langs de corridor uit exoten. Door de seizoenen 

heen ontstaat een veranderend kleurenpalet. Bestaande bomen worden waar kan zo veel mo-

gelijk gerespecteerd en behouden. 
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Het kader voor een ruimtelijke onderbouwing wordt gevormd door diverse nationale, provinciale, 

regionale, en (deel)gemeentelijke nota's. Dit beleid stelt planologische en bestuurlijke beleidska-

ders (randvoorwaarden) aan de ruimtelijke (on)mogelijkheden voor het project waarmee reke-

ning moet worden gehouden. In dit hoofdstuk wordt voor het project het relevante algemene be-

leid beknopt samengevat. 

 

Op het schaalniveau van deze omgevingsvergunning is geen specifiek beleid van Europa van 

toepassing. 

 

 

In 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) in werking getreden. Hierin heeft 

het Rijk drie doelstellingen voor het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid voor Nederland verwoord. 

Deze zijn als volgt samengevat: 

• Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimte-

lijk-economische structuur van Nederland; 

• Het verbeteren en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker voorop 

staat; 

• Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en cultuur-

historische waarden behouden zijn. 

 

Structuurvisies hebben geen bindende werking voor andere overheden dan de overheid die de 

visie heeft vastgesteld. In de structuurvisie is een aantal ontwikkelingen van nationaal belang 

aangewezen. Het gaat om de volgende nationale belangen: Rijksvaarwegen, Project Mainport-

ontwikkeling Rotterdam, Kustfundament, Grote rivieren, Waddenzee en waddengebied, Defen-

sie, Ecologische hoofdstructuur, Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde, Hoofdwe-

gen en hoofdspoorwegen, Elektriciteitsvoorziening, Buisleidingen van nationaal belang voor 

vervoer van gevaarlijke stoffen, Primaire waterkeringen buiten het kustfundament en IJssel-

meergebied (uitbreidingsruimte). 

 

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte leidt ertoe dat provincies en gemeenten in het ruim-

telijke beleid meer bevoegdheden krijgen. Bijvoorbeeld op het gebied van landschappen, ver-

stedelijking en het behoud van groene ruimte. Provincies en gemeenten zijn volgens het kabinet 

beter op de hoogte van de situatie in de regio en de vraag van bewoners, bedrijven en organi-

saties. Daardoor kunnen zij beter afwegen wat er in een gebied moet gebeuren. Het opstellen 

van deze onderbouwing past in die lijn. 

 
 

Zoals beschreven, is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte de Ladder voor duurzame 

verstedelijking geïntroduceerd. Deze ladder is per 1 oktober 2012 als motiveringseis in het Be-

sluit ruimtelijke ordening (hierna: Bro) opgenomen. Op 1 juli 2017 is het Besluit ruimtelijke orde-

ning gewijzigd, waarbij een nieuwe vereenvoudigde laddersystematiek geldt. Met de Ladder 

voor duurzame verstedelijking wordt een optimale en zorgvuldige benutting van de ruimte 
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nagestreefd. Gemotiveerd dient te worden hoe een zorgvuldige afweging is gemaakt ten aan-

zien van het ruimtegebruik. Deze motiveringsplicht is in artikel 3.1.6, lid 2, Bro als volgt gefor-

muleerd: "De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling moge-

lijk maakt, bevat een beschrijving van de behoefte aan die ontwikkeling, en, indien het bestem-

mingsplan die ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, een motivering 

waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien." 

 

Het plangebied ligt binnen het bestaand stedelijk gebied van Haarlem. In artikel 1.1.1 lid 1 on-

der het Besluit ruimtelijke ordening is de definitie van bestaand stedelijk gebied gegeven: "be-

staand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, dienstverlening, 

bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal cultu-

rele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur". Het project voorziet in de herontwikkeling 

van (en woninginbreiding op) een voormalige kantoorlocatie.  

 

De eerste trede van de Ladder strekt tot het vaststellen van de behoefte aan een bouwplan. 

Wanneer voorzien wordt in verstedelijking, dient hier wel behoefte aan te zijn. In het kader hier-

van is met name het regionale beleid van belang voor de bepaling van de regionale behoefte. 

Uit paragraaf 3.5.1 blijkt dat binnen de regio Kennemerland-Zuid/IJmond, waar het plangebied 

onder valt, behoefte is aan de voorgenomen ontwikkeling. Uit het Regionaal Actie Programma 

Wonen (RAP) blijkt namelijk dat in Haarlem behoefte is aan een kwantitatieve toename van de 

woningvoorraad in de periode tot 2020, maar vooral ook op de langere termijn vanwege de ver-

wachtte bevolkingsgroei en de huidige plancapaciteit. Daarbij is tevens behoefte aan een kwali-

tatieve toename van de woningvoorraad in elk segment. De behoefte aan woningen in het mid-

denhuur-segment is het grootst, maar in elk segment is behoefte aan extra woonruimten. De 

voorgenomen ontwikkeling is daarmee in lijn met het RAP. Ook uit andere (gemeentelijke) be-

leidsstukken en voornemens blijkt dat behoefte bestaat aan de voorgenomen ontwikkeling.  

 

De vraag naar woningen maakt dat er veel nieuwe woningen aan de voorraad moeten worden 

toegevoegd. De inzet is om 4.300 woningen toe te voegen t/m 2020 en 7.500 woningen t/m 

2025, maar daarvoor moet het tempo omhoog 

 

 

Op 19 november 2018 is de Omgevingsvisie 2050 vastgesteld door Provinciale Staten, deze 

heeft de Structuurvisie Noord-Holland 2040 vervangen. De hoofdambitie in de Omgevingsvisie 

NH2050 is de balans tussen economische groei en leefbaarheid. Een gezonde en veilige leef-

omgeving, die goed is voor mens, plant én dier, is een voorwaarde voor een goed economisch 

vestigingsklimaat. Tegelijkertijd is duurzame economische ontwikkeling een voorwaarde voor 

het kúnnen investeren in een prettige leefomgeving. 

 
 

De doorwerking van de structuurvisie in bestemmingsplannen vindt plaats door middel van de 

provinciale ruimtelijke verordening. In de Provinciale Ruimtelijke Verordening is de doorwerking 

van de Structuurvisie Noord-Holland 2040 in bestemmingsplannen nader uitgewerkt. In de ver-

ordening zijn verschillende regels opgenomen. Er zijn regels voor het zowel het bestaand be-

bouwd gebied (BBG) als het landelijk gebied, regels voor uitsluitend het bestaand bebouwd ge-

bied en regels voor uitsluitend het landelijk gebied. Op verschillende regels die van belang zijn 

voor het plangebied wordt in het navolgende ingegaan. 

 

De ontwikkeling die door het voorliggende Wabo afwijkingsvergunning mogelijk gemaakt wordt, 

ligt binnen het bestaand bebouwd gebied en leidt daarmee niet tot een onwenselijke verdichting 

van stedelijke functies in het landelijk gebied. 

 

Haarlem is centrumgemeente in de samenwerking met Zuid-Kennemer land, IJmond en Haar-

lemmermeer op het gebied van onder meer beschermd wonen en maatschappelijke opvang. 
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De beleidskaders hierin, worden regionaal opgesteld en uitgevoerd. Op woongebied werkt 

Haarlem ook samen met de regiogemeenten Zuid-Kennemerland en IJmond, de provincie 

Noord-Holland en met de Metropoolregio Amsterdam. 

 
 

Als uitvoeringsinstrument van de provinciale woonvisie 2010.2020 stelt elke regio in Noord-Hol-

land twee Regionale Actieprogramma's Wonen (RAP) vast. Zo heeft de regio Zuid-Kennemer-

land-IJmond een eerste RAP 2012 tot en met 2015 vastgesteld. De regionale samenwerking is 

opnieuw bekrachtigd door vaststelling van het RAP 2016 tot en met 2020, dat als motto heeft: 

'De regio Zuid-Kennemerland en IJmond geeft thuis! Dit tweede RAP draagt bij aan een zo 

goed mogelijke afstemming van vraag en aanbod op de regionale woningmarkt in Zuid-Kenne-

merland en IJmond met bijzondere aandacht voor groepen die in de verdrukking dreigen te ko-

men, zoals inwoners met lagere inkomens. 

 

Gemeenten werken via het RAP samen om de regio prettig leefbaar te houden voor (toekom-

stige) bewoners. Ze bundelen kennis en besparen (onderzoeks-)kosten door samen te werken. 

De provincie heeft een belangrijk aandeel in de financiering van projecten en onderzoek. De in-

spanningen in het RAP maken deel uit van gezamenlijk regionaal volkshuisvestingsbeleid en 

vormen een kader voor onderlinge afstemming. Daarmee voldoet de regio aan de wettelijke ver-

plichting uit de Woningwet om met buurgemeenten het volkshuisvestingsbeleid af te stemmen. 

Om in de woningbehoefte te kunnen voorzien, is een woningbouwprogramma van 8.100 wonin-

gen met een bandbreedte van 20 procent gewenst voor de periode 2016 tot en met 2020. Voor 

Haarlem zijn dit 4.133 woningen. Omdat op de korte en de lange termijn een tekort dreigt aan 

woningbouwplannen in de regio, wordt in de komende RAP-periode gezocht naar extra locaties. 

Primair wordt ingezet op bebouwing binnen bestaand stedelijk gebied, met prioriteit voor loca-

ties rondom OV-knooppunten en door transformatie van leegstaande bedrijfspanden naar wo-

ningbouw. Omdat er veel vraag is naar betaalbare huurwoningen en er sprake is van nieuwe 

doelgroepen hebben de gemeenten in het RAP afgesproken de voorraad sociale huurwoningen 

in de regio te handhaven op het niveau van 2015. Ook wordt gewerkt aan verduurzaming van 

de bestaande woningvoorraad, wordt de doorstroming gestimuleerd en wordt een woonzorg-

agenda voor de hele regio opgesteld. 

 

 
Tabel: Woningbehoefte 2015 – 2025, Zuid-Kennemerland / IJmond (bron: Actualisatie woningbehoefte 2015, Rigo 

2016) 

 
3.5.2 Conclusie  

De voorgenomen ontwikkeling is in overeenstemming met het RAP en voorziet - op basis van 

het RAP - in zowel de lokale als de regionale behoefte. 

 

 

 

3.6 Gemeentelijk beleid 

 
 

Het Structuurplan geeft op hoofdlijnen de ruimtelijke ambities en wensen voor de stad voor de 

periode 2005-2020. In de toekomst wil Haarlem de bestaande aantrekkelijkheid behouden en 
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verder uitbouwen. Haarlem wil voor zijn inwoners een levendige en veilige stad zijn met veel 

aandacht voor een leefbare woonomgeving en voldoende voorzieningen voor alle leeftijdsgroe-

pen. Voor bedrijven moet Haarlem nog interessanter worden als vestigingsplaats. De strategi-

sche ligging vlakbij Schiphol, Amsterdam en IJmond, de goede bereikbaarheid over de weg en 

per openbaar vervoer, en de aanwezigheid van een hoogopgeleide beroepsbevolking spelen 

daarbij een cruciale rol. De speerpunten van beleid zijn profilering op een duurzaam goed 

woonklimaat, versterking van de zakelijke dienstverlening en versterking van de culturele en 

toeristische wervingskracht. Uitgangspunt voor de ruimtelijke ontwikkeling van Haarlem is dat 

bewust met schaarse ruimte wordt omgegaan en dat er contrasten in de stad zijn. Naast plek-

ken waar dynamiek wordt voorgestaan (in herstructureringsgebieden, op knooppunten van 

openbaar vervoer en in veranderzones) zijn er ook rustige woonwijken waar plaats is voor on-

dersteunende wijkvoorzieningen. 

 
3.6.2 Structuurvisie Openbare Ruimte ‘Groen en bereikbaar’ 

Op 21 december 2017 stelde het college van burgemeester en wethouders van Haarlem de 

Structuurvisie Openbare Ruimte 'Groen en bereikbaar' (SOR) vast. Deze structuurvisie is een 

deelherziening van het Structuurplan Haarlem 2020 en biedt het kader voor de openbare ruimte 

en het buitengebied. Doel van de Structuurvisie is het nastreven van een aantrekkelijke stad, 

een gezonde stad, een metropolitane economie en een bereikbare stad. 

Haarlem wil een openbare ruimte die aansluit bij een stedelijk en hoogwaardig woonmilieu. In 
de Structuurvisie openbare ruimte wordt een zonering van de stad en een twaalftal hoofdkeuzes 
voorgesteld. Deze zijn vertaald naar ruimtelijke ingrepen in de stad in de vorm van sleutelpro-
jecten en themakaarten voor ecologie, groen, bomen, water, hitte, voetganger, fiets, recreatie, 
erfgoed, openbaar vervoer en gemotoriseerd verkeer. Deze zijn samengevat op de visiekaart. 
Het plangebied is op de Visiekaart aangeduid als 'stedelijk gebied'. Voorts zijn voor onderhavig 
plan de volgende thema's relevant: 

Groenstructuur 
Buitengebied Haarlem ligt in een landschappelijk rijke omgeving, met aan de westkant duinen 
en bos en aan de oostkant veenweide en grootschalig polderlandschap. Met een goede recrea-
tieve verbinding van de woonwijken naar het groene buitengebied neemt de belevingswaarde 
toe. 
 
Ecologische structuur 
Vanuit ecologisch oogpunt ligt Haarlem op een bijzondere locatie vanwege de drie verschillende 
ondergronden: open strandvlakte met land en tuinbouwgrond, strandwal met bebouwing en 
veenweidegebied. De Haarlemse de ecologische structuur bestaat vooral uit losse waardevolle 
plekken en routes. De inrichting en het beheer van plekken en routes wordt afgestemd op men-
sen en op de leefvoorwaarden voor flora en fauna. Ecologisch waardevolle gebieden worden 
beschermd en behouden. Waar mogelijk worden groene structuren op elkaar aangesloten om 
ecologische routes te creëren om natuur de stad in te brengen. Zuid Schalkwijkerweg vormt een 
waardevol gebied en een ecologische route. 
 
Recreatiestructuur (routes) 
Haarlem wil bewoners op twee wijzen toegang geven tot groen: door recreatieve routes te ma-
ken naar het buitengebied en door kleine plantsoenen in de wijk. Het buitengebied, de parken 
en het Spaarne zijn de belangrijkste recreatieve voorzieningen van de stad. Recreatieve routes 
volgen zoveel mogelijk de bestaande groenplekken en waterwegen en hebben een groene in-
richting. Zuid Schalkwijkerweg vormt een recreatieroute naar het buitengebied. 
 
Recreatiestructuur (water) 
De watergangen van Haarlem spelen voor bewoners en bezoekers een belangrijke rol voor het 
recreëren. Die rol kan verder worden ontwikkeld door het volledige waternetwerk bevaarbaar te 
maken en de oevers aantrekkelijker. Voor de waterrecreatie zijn goede havenvoorzieningen, 
opstapplekken en verblijfsplekken nodig. 
 
Fietsnetwerk 
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Het fietsnetwerk bestaat uit alle fietsroutes die bijdragen aan een goede bereikbaarheid in, naar 
en vanuit Haarlem. Prettige fietsroutes worden 'ontvlochten fietsroutes' genoemd. Zuid 
Schalkwijkerweg is een ontvlochten fietsroute. 
 
Cultuurhistorie 
Als historische stad herbergt Haarlem een aantal belangrijke waarden in het gebouwde en het 
ongebouwde. Lange lijnen als het Spaarne zijn historische lijnen waarlangs de stad op natuur-
lijke wijze is gegroeid. Voor de inrichting van de lange lijnen wordt vooral gekeken naar de con-
tinuïteit van het profiel, verhoging van de belevingswaarde, historische leesbaarheid, een ste-
vige bomenstructuur en goede voetgangersvoorzieningen. Het Spaarne en Zuid Schalkwijker-
weg vormen lange lijnen in het landschap. 
 

 

 

Handboek Inrichting Openbare Ruimte 2015 

In het Handboek Inrichting Openbare Ruimte 2015 (HIOR) vormt de verdere uitwerking en ma-

terialisering van de structuurvisie openbare ruimte. In de HIOR is de uitstraling van de zuid oost 

Haarlem voor een groot deel vastgelegd. Opgenomen is een visie op de inrichting van de open-

bare ruimte (inclusief groen) en richtlijnen voor de toe te passen materialen, profielen, details en 

objecten, waarmee bij ontwerp, inrichting, uitvoering en beheer rekening moet worden gehou-

den. Het HIOR kan als instrument gebruikt worden bij kwaliteitsverbetering van vooral bestaand 

groen. Het doel van de HIOR is te komen tot een kaderstellende en samenhangende visie op 

de openbare ruimte, die bovendien is uitgewerkt in concrete voorschriften voor de inrichtingen 

van de openbare ruimte van de binnenstad, gericht op een beheerbaar en uitvoerbaar straat-

beeld van goede ruimtelijke kwaliteit. 

 

Nota Ruimtelijke Kwaliteit 

In de Nota Ruimtelijke Kwaliteit wordt een integrale stadsbrede visie gegeven op ruimtelijke 

kwaliteit die voor ieder nieuw ruimtelijk plan de basis vormt. Met de visie wil Haarlem kernachtig 

uitdragen waar haar kracht en haar ambitie ligt. De relatie tussen duurzaamheid, in de zin van 

toekomstbestendigheid en de kwaliteit van de leefomgeving, cultuurhistorie en ruimtelijke kwali-

teit is een belangrijk thema van de visie. Er zijn tien gouden regels geformuleerd die een priori-

teit voor ruimtelijke ontwikkeling in Haarlem uitspreken. 

 

Onderhavig plan maakt door zijn ligging nabij het Spaarne onderdeel uit van De lange lijnen. De 

lange lijnen in de stad zijn gebiedsoverschrijdend. Deze lijnen verbinden, begrenzen woonwij-

ken of snijden stukken stad voor het oog af. De allerbelangrijkste dragende structuurlijn is het 

Spaarne. De groene randen om de stad vormen daarnaast de overgang naar het omliggende 

veenweidelandschap. Prioriteit ligt bij het zorgvuldig omgaan met structurerende lange lijnen 

(Spaarne, oude routes, groen, zichtlijnen, verbindingen). Deze zorgen, samen met de be-

schermde stadsgezichten, voor de samenhang en de herkenbaarheid van Haarlem. 

 

Onderhavig plan gaat uit van een goede landschappelijke inpassing waarbij nadrukkelijk reke-

ning is gehouden met de structuurbepalende elementen in het landschap. Het stedenbouwkun-

dig plan voorziet op diverse plaatsen in doorzichten door het plangebied naar het omringende 

gebied. Ook draagt de ontwikkeling van het plangebied bij aan het verbeteren van de ruimtelijke 

kwaliteit op deze entree naar Haarlem doordat een verpauperd voormalig bedrijventerrein wordt 

herontwikkeld tot aantrekkelijk woongebied. 

 

Nota Dak 

De gemeenteraad heeft op 28 juni 2012 de nota Dak vastgesteld. Deze nota is een bijlage van 

de Nota Ruimtelijke Kwaliteit. In de nota Dak is vastgelegd hoe het Haarlemse daklandschap op 

een duurzame manier kan bijdragen aan enerzijds het behouden en vergroten van de ruimte-

lijke kwaliteit en anderzijds aan een intensiever ruimtegebruik. De duurzaamheidsmaatregelen 

die voor onderhavig plan relevant zijn, zijn uitgewerkt in paragraaf 4.10. 

 
 

Haarlem is een aantrekkelijke stad om in te wonen. De vraag naar woningen in Haarlem blijft 

onverminderd hoog. De woonvisie Haarlem 2017-2020: “Doorbouwen aan een (t)huis” benoemt 
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drie hoofddoelen. Dat zijn het verbeteren van de beschikbaarheid van woningen voor verschil-

lende doelgroepen, het voorkomen van een tweedeling in de stad en het werken aan een ener-

gie-neutrale stad. 

 

Door de populariteit van Haarlem als stad om in te wonen staan de betaalbaarheid en beschik-

baarheid van woningen onder druk, vooral van sociale huurwoningen. De woonvisie zet daarom 

in op het vergroten en versnellen van de woningproductie. Door de grote opgave om woningen 

te realiseren en de ruimtelijke beperking die Haarlem heeft, moet het toevoegen van extra wo-

ningen binnen het bestaand stedelijk gebied gebeuren. De prioriteit ligt daarbij op locaties 

rondom OV-knooppunten en door transformatie van leegstaande panden naar woningbouw. De 

ambitie is om tot en met 2025 7.500 extra woningen toe te voegen. Hiermee voert Haarlem de 

afspraken die gemaakt zijn over de regionale woningbouwopgave in het Regionaal Actiepro-

gramma Wonen (RAP) 2016-2020 en de Actie-Agenda 2016-2020 Metropoolregio Amsterdam 

uit. 

 

De woonvisie zet ook in op de ambitie om Haarlem een ongedeelde stad te laten zijn, met ge-

mengde wijken waar plaats is voor iedereen. Dat gebeurt vooral door het stimuleren van een 

divers woningaanbod en door ervoor te zorgen dat er verschillende soorten huishoudens (rijk, 

arm, jong, oud, etc.) samen in dezelfde wijk kunnen (blijven) wonen. Om dat te bereiken is het 

voornemen om sociale huurwoningen bij te bouwen aan met name de westkant van de stad. 

Aan de oostkant komen naast sociale huurwoningen ook duurdere woningen ter bevordering 

van de gewenste gemengde wijken. De opgave geformuleerd in de woonvisie bedraagt 1.200 

sociale huurwoningen voor het westelijke deel van de stad en 700 voor het oostelijke deel. 

 

Ook het verduurzamen van zowel de bestaande als de nieuwe woningvoorraad heeft hoge prio-

riteit in Haarlem. Uitgangspunten daarbij zijn onder andere levensloopbestendig bouwen, flexibi-

liteit en bij voorkeur aardgasvrij wonen. 

 

Stadsdeel Schalkwijk is ruim en groen van opzet en de verschillende functies (wonen, werken, 

winkelen, verkeer en recreëren) zijn van elkaar gescheiden. Doordat veel woningen in een korte 

tijd zijn gebouwd (46 % is gebouwd in de jaren '60) is er weinig differentiatie in woonmilieus, zo-

wel in type als in prijssegment. In Schalkwijk zijn veel sociale huurwoningen en er is veel hoog-

bouw. Het gevolg is een nogal eenzijdige samenstelling van de bevolking. Voor onderhavig 

plangebied is relevant dat als opgave voor dit stadsdeel wordt gezien om differentiatie te berei-

ken door toevoeging van (middel)dure woningen (koop en huur). Onderhavig plan speelt daarop 

in door de ontwikkeling van 114 koopwoningen en 190 vrije sector huurwoningen in een bijzon-

dere landschappelijke en kwalitatief hoogwaardige setting. 

 

Op 28 augustus 2018 heeft het college ter uitwerking van het coalitieakkoord met betrekking tot 

het woningbouwprogramma uitgangspunten vastgesteld welke zijn besproken in de commissie 

ontwikkeling van 20 september 2018. Projecten die onder één van de genoemde uitgangspun-

ten vallen, hoeven niet programmatisch te worden aangepast aan de in het coalitieprogramma 

genoemde 40% - 40% - 20% verdeling. In het project Fluor is genoemde verdeling niet van toe-

passing. Dit vanwege het feit dat er al vergaande privaatrechtelijke afspraken zijn gemaakt. 

 
 

Het projectgebied van Fluor maakt onderdeel uit van de gebiedsontwikkeling Schalkwijk-Mid-

den. In samenspraak met de eigenaren is het ontwikkelkader ‘Schalkwijk-Midden, stad tussen 

de bomen’ opgesteld, dat de raad op 8 juli 2017 heeft vastgesteld. Dit ontwikkelkader gaat uit 

van een transitie van het gebied naar een intensief, hoog stedelijk woon-werkgebied, dat wordt 

gekenmerkt door een groene buitenruimte met veel bomen. Uitgangspunt voor Schalkwijk-Mid-

den is dat zoveel mogelijk van de huidige behoudenswaardige bomen blijven staan of worden 

verplaatst en nieuwe bomen worden aangeplant. 

Iedere eigenaar van een plot kan aan de hand van het ontwikkelkader in eigen tempo het eigen-

dom transformeren waarbij een deel van het eigendom aan de gemeente wordt overgedragen 

om de openbare groene buitenruimte te kunnen aanleggen. Bovendien dragen zij financieel bij, 

in ruil voor mogelijkheden om te transformeren. 
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Het stedenbouwkundig plan is een concrete uitwerking van de kaders door raad vastgelegd in 

het ‘Ontwikkelkader Schalkwijk-Midden’ (Stad tussen de bomen). Het stedenbouwkundig plan 

voor het Fluorterrein heeft ter inzage gelegen van 17 juni tot en met 29 juli 2019. In deze peri-

ode zijn twee inspraakreacties ontvangen van de werkgroep Verkeer en Vervoer Schalkwijk en 

de vier wijkraden van Schalkwijk. Deze reacties hebben niet geleid tot het aanpassen van het 

stedenbouwkundig plan. 

Het stedenbouwkundig plan biedt inzicht in de stedenbouwkundige opzet bij de herontwikkeling 

van het terrein: verkaveling en situering van de bebouwing, de volumes, programma, parkeren 

en het groen. Het plan voldoet aan de door de raad vastgestelde ruimtelijke kaders, het Ontwik-

kelkader (met de plotregels) Schalkwijk-Midden. Het Regieteam en de commissie ruimtelijke 

kwaliteit hebben het plan positief beoordeeld, ook de commissie ruimtelijke kwaliteit heeft het 

positief beoordeeld. Het stedenbouwkundig plan laat de samenhang zien tussen de gebouwen 

en het programma en dient als basis voor de ontwerpen van de gebouwen en buitenruimte en 

uiteindelijk de aanvraag van de omgevingsvergunning. 

Het college heeft het stedenbouwkundig plan 17 september 2019 ongewijzigd vastgesteld. Ver-

volgens heeft de commissie ontwikkeling het stedenbouwkundig plan op 16 oktober ter kennis-

geving aangenomen waarmee het plan zijn definitieve status heeft bereikt.  
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In het kader van een goede ruimtelijke ordening dienen de effecten van het initiatief op een aan-

tal milieu- en omgevingsfactoren te worden getoetst.  

 

 

In het kader van goede ruimtelijke ordening dient in een ruimtelijk plan aandacht te worden be-

steed aan de bodemkwaliteit en de betekenis voor de haalbaarheid van het plan. Daarbij kan 

onderzoek van de bodem nodig zijn om te weten welke kosten mogelijk met een sanering zijn 

gemoeid. Een verplichting daartoe is er niet voor een ruimtelijk plan. De verplichting is er wel bij 

de aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen. Dan dient een onderzoeksrapport 

betreffende de bodemgesteldheid te worden overgelegd (conform artikel 2.4 onder d. van de 

Regeling omgevingsrecht). 

 
 

Voor het plangebied is door BK Ingenieurs het ‘Actualiserend bodem- en verkennend asbest-in-

grondonderzoek Surinameweg 17 te Haarlem’ uitgevoerd (projectnummer 172502, 12 decem-

ber 2017). 

Het rapport van het onderzoek is opgenomen als Bijlage 1 bij deze ruimtelijke onderbouwing. 

Uit het uitgevoerde bodemonderzoek is gebleken dat de bodem vrij is van verontreiniging.  

De hypothese 'onverdacht op het voorkomen van verontreinigingen anders dan op basis van de 

Bodemkwaliteitskaart worden verwacht' is juist gebleken. De hypothese ‘locatie verdacht op het 

voorkomen van asbest in de bovengrond’ is onjuist gebleken. Het uitvoeren van nader bodem-

onderzoek is niet noodzakelijk.  

 
 

Op grond van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem bestaat geen bezwaar voor de voor-

genomen locatieontwikkeling. De rapportage kan gebruikt worden voor een omgevingsvergun-

ningaanvraag.  

 

 

Een watertoets is een essentieel onderdeel van ieder ruimtelijk plan. Hierbij wordt ingegaan op 

onder andere de beleidsuitgangspunten van het waterschap, de huidige en de toekomstige wa-

terhuishouding in het plangebied. De planontwikkeling kan effecten hebben op de hoeveelheid 

verharding en het waterschap zal het plan beoordelen op haar effecten. 

 
 

Het doel van de watertoets is waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en 

op evenwichtige wijze in beschouwing worden genomen bij alle waterhuishoudkundig relevante 

ruimtelijke plannen en besluiten van Rijk, provincies en gemeenten. Het Waterschap eist com-

penserende waterberging als er meer dan 500 m2 extra verharding gerealiseerd wordt. In het 

project vindt er geen toename van verharding plaats. Het plan voorziet juist in een afname van 

de verharding. Het regenwater wordt ter hoogte van het plangebied beter geïnfiltreerd in de 
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bodem. Er vinden geen werkzaamheden plaats aan watergangen in de directe nabijheid van de 

planlocatie. Een watertoets is daarom niet noodzakelijk. 

 
 

Conform plotregels geldt voor 30% van de plot als (semi-)openbaar gebied de eis om 70mm re-

genwater per vierkante meter op verhard oppervlak vertraagd af te voeren. Voor de overige 

(openbare) gebieden en privé daken met buitenruimten is de eis om 29,4mm regenwater per 

vierkante meter verhard oppervlak vertraagd af te voeren. 

 

In het buitenruimte ontwerp gemaakt door bureau ZUS zijn maatregelen opgenomen om regen-

water vertraagd af te voeren. Ter onderbouwing van de maatregelen zijn berekeningen gemaakt 

door bureau Waterpas en inmiddels goedgekeurd door de gemeente Haarlem. De maatregelen 

betreffen geulen met een grondkoffer langs de corridor en secundaire route en ter plaatse van 

het bosplein middels ene wadi en grondkoffers.  

 

 

Nieuwe ontwikkelingen kunnen archeologische waarden aantasten. In het kader van het bouw-

plan dienen dan ook de aanwezige of verwachte waarden te worden beschouwd. In de Monu-

mentenwet 1988 is de bescherming van het archeologisch erfgoed geregeld, dit conform het 

Verdrag van Malta. Deze wet verplicht om bij het bouwplan rekening te houden met de in de bo-

dem aanwezige, dan wel te verachten archeologische waarden.  

 
 

Door bureau The Missing Link is archeologisch bureau-onderzoek uitgevoerd (rapport 371, pro-

ject 2086, d.d. 09 september 2018). Het onderzoek is als bijlage 2 bij deze onderbouwing opge-

nomen. Uit het bureauonderzoek is gebleken dat er voor het plangebied geen archeologische 

resten ouder dan het Neolithicum worden verwacht. In de top van de strandzanden kunnen ar-

cheologische resten aanwezig zijn uit het Neolithicum - Bronstijd. Voor het plangebied geldt een 

hoge archeologische verwachting voor vindplaatsen uit het Laat Neolithicum - Bronstijd. In het 

plangebied kunnen nog niet gekarteerde strandwallen (duin en strandafzettingen) aanwezig 

zijn. In de top van het veenpakket kunnen resten voorkomen uit de periode (Midden) Bronstijd 

t/m Romeinse tijd. Hiervoor geldt een middellage archeologische verwachting. 

Gelet op de historisch geografische gegevens geldt voor het gehele plangebied een lage ver-

wachting voor vindplaatsen uit de Middeleeuwen en Nieuwe tijd. In deze periode was het plan-

gebied alleen in gebruik als agrarisch gebied. vanaf de jaren 70 was er bebouwing aanwezig. 

 

Als vervolg op het bureau-onderzoek is door ArcheoPro een inventariserend veldonderzoek 

(booronderzoek) uitgevoerd (projectcode 18-187, ArcheoPro rapport Fluor, Haarlem 2018 04 

09, archis melding 4630149100). Het onderzoek is als bijlage 3 bij deze onderbouwing opgeno-

men. Hieronder volgt de conclusie: 

 

‘In verband met het overwegend ontbreken van strandwalafzettingen, het verloren gaan van 

de top van het veen en het ontbreken van archeologische indicatoren en sporen van 

bodemvorming in het in de noordwesthoek aangetroffen duin- of strandwalzand, geven de 

resultaten van het onderzoek geen aanleiding om archeologisch vervolgonderzoek te 

adviseren. Evenmin zijn tijdens het onderzoek archeologische resten aangetroffen waarmee 

tijdens de verdere planvorming of bij de uitvoering van de geplande werkzaamheden 

rekening zou moeten worden gehouden’. 

 
 

Het onderdeel archeologie vormt geen belemmering voor de ontwikkeling. Nader onderzoek is 

niet nodig. 
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Binnen de Nederlandse natuurwetgeving wordt onderscheid gemaakt in de bescherming van 

soorten en gebieden. De soortenbescherming is geregeld in de Flora- en faunawet, terwijl ge-

bieden worden beschermd door middel van de Natuurbeschermingswet 1998. In deze wetten 

zijn, naast het nationaal natuurbeschermingsbeleid, ook tal van internationale verdragen en 

richtlijnen verankerd, zoals de Vogel- en Habitatrichtlijn, de Wetlands Conventie, Conventie van 

Bonn en CITES. Een belangrijk speerpunt in het Nederlandse natuurbeleid vormt daarnaast het 

Natuur-netwerk Nederland (NNN, in de wet wordt nog gesproken over EHS).  

 
 

Door bureau Groenteam is natuuronderzoek uitgevoerd op de Fluorlocatie (29 mei 2017). Het 

rapport van het onderzoek is opgenomen als bijlage 4 bij deze ruimtelijke onderbouwing.  

 

Gebiedsbescherming 

Het plangebied ligt niet in een Natura2000 gebied en/of Natuur Netwerk Nederland. Als gevolg 

van de recente jurisprudentie met betrekking tot stikstof is door IDDS een stikstofberekening uit-

gevoerd. Het rapport is opgenomen als bijlage 5 bij deze ruimtelijke onderbouwing. Zowel voor 

de aanlegfase als voor de gebruiksfase geldt dat de depositiewaarde 0,00 mol/ha/jaar betreft. 

Er is geen sprake van negatieve effecten door stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. 

 

Soortenbescherming 

 

Uit het uitgevoerde onderzoek van Groenteam komen de volgende bevindingen m.b.t. vogels: 

• Er zijn géén nesten van of condities voor jaarrond beschermde nesten aangetroffen. 

• Indien werkzaamheden aan het platte dak moeten worden verricht vergt dit tijdig controle op 

aanwezigheid van een nesten-kolonie van mantelmeeuwen, of wellicht andere broedvogels. 

Deze dienen tijdens het broedgebruik te worden ontzien. Eventueel kunnen vóór maart pre-

ventieve maatregelen worden genomen, waartoe een ongedierte-bestrijdend bedrijf kan 

worden ingeschakeld. 

• Ook in bomen en struiken zijn mogelijk broedvogels te verwachten, die tijdens het broedge-

bruik evenmin mogen worden verstoord. 

 

Bevindingen m.b.t. overige geregistreerde soorten: 

Er zijn geheel géén vestigingscondities aangetroffen voor in deze regio geregistreerde onthef-

fingsplichtige planten, zoogdieren inclusief vleermuizen, en Rugstreeppad zodat deze op basis 

van habitatbeoordeling geheel kunnen worden uitgesloten. Nader veldonderzoek kan dus ge-

heel achterwege worden gelaten. 

 

Overige soorten: 

Wellicht kunnen enkele algemeen voorkomende soorten als Egel, muizen en/of Gewone pad 

worden aangetroffen: deze vergen toepassing van de wettelijke zorgplicht. Overige zwaarder 

beschermde soorten kunnen op basis van verspreiding op voorhand worden uitgesloten. 

 
 

Het onderdeel natuurwetgeving vormt geen belemmering voor de ontwikkeling. Nader onder-

zoek is niet nodig. 

 

 

De Wabo afwijkingsvergunning biedt de mogelijkheid tot het realiseren van woningen. De Wet 

geluidhinder (Wgh) beschouwt dergelijke gebouwen als geluidsgevoelig. Onderzocht dient te 

worden of wordt voldaan aan de voorwaarden van de Wgh. In en in de omgeving van het pro-

jectgebied is geen sprake van spoorweg- of industrielawaai. Om deze reden wordt hierop niet 

verder ingegaan. 

 

De Wet geluidhinder (Wgh) richt zich wat betreft wegverkeerslawaai op de zogenaamde zone-

ringsplichtige wegen. In principe zijn alle wegen zoneringsplichtig, behalve: 
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• wegen die deel uitmaken van een woonerf (art. 74.2a); 

• wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt (art. 74. 2b). 

 

Langs zoneringsplichtige wegen is een geluidszone gelegen waarvan de breedte wordt bepaald 

door het aantal rijstroken alsmede de ligging in stedelijk of buitenstedelijk gebied conform artikel 

74 van de Wet geluidhinder. Indien wordt gebouwd binnen de geluidszone, verplicht de Wet ge-

luidhinder door middel van akoestisch onderzoek aandacht te besteden aan de geluidssituatie. 

De wettelijke zone voor de hier te beschouwen wegen bedraagt 200 meter. 

 
 

Door Bureau Bouwfysica is akoestisch onderzoek uitgevoerd (documentnummer 16310.08 van 

15 februari 2018), zie bijlage 6. 

Door Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V. is de ‘Notitie visiedocument beleidsregel hogere 

waarden wet geluidhinder’ opgesteld (referentie 20171908 / 13900 d.d. 27 september 2019), zie 

bijlage 7. 

 

De locatie is ingesloten tussen de Europaweg en de Amerikaweg in Haarlem. Uit het verken-

nend onderzoek van Buro Bouwfysica blijkt dat de geluidbelasting op een aantal gevels hoger is 

dan de voorkeursgrenswaarde, maar niet hoger dan de maximale ontheffingswaarde uit de Wet 

Geluidhinder (Wgh). Bij een aantal gevels wordt de voorkeursgrenswaarde uit de Wgh niet 

overschreden.  

 

De gemeente Haarlem heeft een geluidbeleid voor gebouwen met een verhoogde geluidbelas-

ting. Het beleid is in de hoofdopzet vrij algemeen en is niet volledig toegespitst op de situatie die 

zich op de projectsituatie voordoet. Er is sprake van een uitzonderlijke situatie waarvoor maat-

werk nodig is. Een Hogere Waarde wordt alleen vastgesteld indien ten minste aan één van de 

volgende criteria wordt voldaan: 

1. De geluidgevoelige bestemming wordt gesitueerd als vervanging van bestaande bebou-

wing; 

2. De gekozen bouwvorm of situering vervult een doelmatige functie als akoestische afscher-

ming voor bestaande of nieuw te bouwen geluidgevoelige bestemmingen; 

3. De geluidgevoelige bestemming vult een open plaats tussen bestaande bebouwing; 

4. Het betreft een grond- of bedrijfsgebonden geluidgevoelige bestemming. 

 

Bij de wooneenheden in het Amerikablok, het plandeel Europaweg en de Surinametoren liggen 

aan wijkontsluitingswegen in Haarlem. De locaties liggen ingeklemd tussen twee wegen die een 

verhoogde geluidbelasting genereren. Hierdoor is het niet mogelijk om bij alle wooneenheden 

rechtstreeks invulling te geven aan het gemeentelijk geluidbeleid. Op de hoeken van de locatie 

en bij eenzijdig georiënteerde wooneenheden is het niet mogelijk om de vereiste geluidluwe 

zijde te realiseren. Deze wooneenheden zijn onderdelen van nieuwe gebouwen die ten eerste 

een doelmatige afscherming realiseren voor het bestaande Fluorgebouw en ten tweede open 

plaatsen tussen bebouwing opvullen. Daarmee wordt voldaan aan het hoofdcriterium dat de ge-

meente stelt aan de procedure hogere waarden op verzoek. 

 

In de betreffende wooneenheden is het niet mogelijk om een geluidluwe zijde te realiseren die 

voldoet aan de voorkeursgrenswaarde uit de Wgh. Dat is mede ingegeven door de bouwopgave 

voor veel, relatief kleine wooneenheden.  

 

In de ‘Notitie visiedocument beleidsregel hogere waarden wet geluidhinder’ staan per blok de 

maatregelen beschreven die worden getroffen om te komen tot een aanvaardbaar woon- en 

leefklimaat. De maatregelen bestaan onder meer uit het toepassen van dichte balustrades, 

akoestische balkonplafonds, Hafencity fensters en ‘silent air’ schermen. 

 
 

Uit het verkennend onderzoek van Buro Bouwfysica blijkt dat de geluidbelasting op een aantal 

gevels hoger is dan de voorkeursgrenswaarde, maar niet hoger dan de maximale ontheffings-

waarde uit de Wet Geluidhinder (Wgh). Er is geen Hogere Waardebesluit nodig. 
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De ruimtelijke ordening stelt zich tot doel een goede kwaliteit van leefomgeving te handhaven 

en te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door milieuzonering. Onder milieuzonering verstaan 

we het aanbrengen van voldoende afstand tussen milieubelastende bedrijven of inrichtingen 

enerzijds en milieugevoelige functies als wonen anderzijds.  

 

Voor het bepalen van de aan te houden afstanden gebruikt de gemeente de daarvoor algemeen 

aanvaarde VNG-uitgave 'Bedrijven en Milieuzonering' uit 2009. Deze uitgave bevat een lijst van 

milieubelastende activiteiten met richtafstanden ten opzichte van milieugevoelige functies. De 

lijst geeft richtafstanden voor de ruimtelijk relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. 

De grootste van de vier richtafstanden is bepalend voor de indeling van een milieubelastende 

activiteit in een milieucategorie. 

 

De aan te houden richtafstand hangt tevens samen met het omgevingstype waar het project 

zich in bevindt. In een rustige omgeving is een grotere richtafstand genoemd dan in een ge-

mengd gebied.  

 

In de omgeving van het plangebied zijn, naast woningen, verschillende bedrijven/inrichtingen 

aanwezig en/of bestemd in het vigerende bestemmingsplan. Bovendien is het plangebied gele-

gen aan de Europaweg en de Amerikaweg. Deze wegen behoren tot de hoofdinfrastructuur. 

Daardoor is het gebied aan te merken als ‘gemengd gebied’. Voor een dergelijk gebied mogen 

de VNG-richtafstanden, zoals genoemd in de VNG-publicatie, worden gereduceerd (dat wil 

zeggen: één stap terug in de oorspronkelijke richtafstand) 

 

Onderstaande tabel geeft de relatie weer tussen milieucategorie, richtafstanden en omgevings-

type.  

 

Milieu- 

categorie 

Richtafstand bij omgevingstype 

rustige woonwijk 

Richtafstand bij omgevingstype 

gemengd gebied 

1 10 m 0 m 

2 30 m 10 m 

3.1 50 m 30 m 

3.2 100 m 50 m 

4.1 200 m 100 m 

4.2 300 m 200 m 

Tabel 1: Bedrijven en milieuzonering (bron: VNG, Brochure Bedrijven en milieuzonering, 2009) 

 

 

Bestaande bedrijven 

Op een afstand van ruim 120 m van de projectlocatie ligt aan de Europaweg een tankstation. 

Voorts bevindt zich op een afstand van 70 meter aan de Amerikaweg een (onbemand) tanksta-

tion. Het gaat om stations zonder LPG. Benzineservicestations zonder LPG vallen in milieucate-

gorie 2 . De richtafstand tot gevoelige functies in een rustige woonwijk is 30 m. Aan deze richt-

afstand wordt ruimschoots voldaan. Ten zuiden van het plangebied bevinden zich winkels en 

kantoren op een afstand van ca. 40 meter. Deze vallen in milieucategorie 1. Hiervoor geldt geen 

richtafstand. 
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Nieuwe functies 

De voorgenomen ontwikkeling voorziet in een gemengd programma met op een aantal plaatsen 

ruimte voor andere functies dan woningen. Deze andere functies laten zich goed mengen met 

de nieuw te realiseren woningen. Bij de uitwerking van de plannen wordt rekening gehouden 

met het woon- en leefklimaat zoals bij de positie van de in- en uitgang van de parkeergarage 

ten opzichte van de nieuwe woningen. 

 
 

De vestiging van woningen en de commerciële functies op de projectlocatie voldoet aan de 

richtlijnen uit de VNG-Publicatie Bedrijven en Milieuzonering (2009). Het voorgenomen project 

zal geen belemmeringen opleveren voor het omliggende bedrijven en er zal ter plaatse van de 

nieuwe woningen sprake zijn van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. 

 

 

Voor een ruimtelijk plan geldt dat de verkeerseffecten die optreden als gevolg van een plan-

voornemen in het kader van een goede ruimtelijke ordening moeten worden onderbouwd. De 

nadruk ligt daarbij op de effecten van de ontwikkeling op de verkeersafwikkeling en parkeren 

(bereikbaarheid), de verkeersveiligheid en de verkeershinder (leefbaarheid). 

 

In de bestaande situatie is er op de projectlocatie een kantoor gevestigd. Dit kantoor creëert 

verkeersbewegingen.  

 
4.8.1.1 Betekenis voor het plan 

Op basis van werkdagintensiteiten zoals opgenomen in het ASVV 2012 bedraagt de verkeers-

generatie van het plangebied circa 1.900 motorvoertuigen op een gemiddelde werkdag. Uit de 

prognosesituatie 2030 van het verkeersmodel is af te leiden dat voor het gehele plangebied van 

Schalkwijk-Midden rekening is gehouden met een verkeersgeneratie van 7.800 motorvoertuig-

bewegingen per etmaal. Dit betreft echter het gehele Schalkwijk-Midden gebied. Het plangebied 

van het Fluorterrein is kleiner (circa 35% van de totale oppervlakte). Indien het gehele Schal-

wijk-Midden terrein met vergelijkbare functies en aantallen eenheden ontwikkeld zal worden, 

dan bedraagt de verkeersgeneratie van het gehele plangebied circa 5.500 motorvoertuigen per 
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etmaal. In het verkeersmodel wordt zoals beschreven rekening gehouden met 7.800 motorvoer-

tuigen.  

 
4.8.1.2 Conclusie 

Er is geen reden om aan te nemen dat de verkeersgeneratie van het plangebied hoger uitvalt 

dan waar in het verkeersmodel van Haarlem rekening mee is gehouden. 

 
 

Het realiseren van nieuwe woningen en commerciële functies heeft ook gevolgen voor de par-

keersituatie. De van toepassing zijnde Haarlemse parkeernormen zijn benoemd in het Paraplu-

plan Parkeernormen Haarlem 2018 met een verwijzing voor de te hanteren normen voor parke-

ren, stallen, laden en lossen naar de beleidsregels voor het parkeren van de gemeente Haar-

lem: de 'Beleidsregels parkeernormen 2015'. Alsmede de gewijzigde parkeernormen zoals be-

neoemd in de 2e Wijziging Beleidsregels Parkeernormen Haarlem, vastgesteld op 31 januari 

2019. 

. 

 
4.8.2.1 Betekenis voor het plan 

Door bureau Spark zijn berekeningen gemaakt met betrekking tot het benodigd aantal parkeer-

plaatsen. Als eerste is berekend wat de parkeerbehoefte is van het te realiseren programma als 

daartoe de parkeernormen van de gemeente Haarlem worden gevolgd. Deze parkeernormen 

zijn respectievelijk 1,5 parkeerplaats voor dure woningen, 1,3 parkeerplaats voor middeldure 

huurwoningen en 1,0 parkeerplaats per 100 m2 bvo voor de kantoorruimte (zonder balie) en 4,0 

parkeerplaats per 100 m2 bvo voor de horeca (buurtcafé). Voor beide woningtypen is van de 

genoemde parkeernorm 0,3 parkeerplaats per woning bestemd voor bezoekers. Bij de commer-

ciële ruimte is dat 0,05 parkeerplaats per 100 m2 bvo voor de kantoorfunctie zonder balie en 

3,6 parkeerplaats per 100 m2 bvo voor het buurtcafé. 

 

Op basis van deze parkeernormen en de verdeling daarvan over vast gebruik (bewoners, per-

soneel) en bezoek (van bewoners en kantoren/horeca) bedraagt de totale normatieve parkeer-

behoefte van het te realiseren programma (naar boven afgerond) 447 parkeerplaatsen, waar-

van 341 plaatsen voor vaste gebruikers en 106 plaatsen voor bezoekers. 

Deze som houdt nog geen rekening met de mogelijkheid van dubbelgebruik van parkeerplaat-

sen. Met dubbelgebruik bedraagt de maximale gelijktijdige parkeerbehoefte 381 parkeerplaat-

sen. Het plan voorziet in voldoende parkeerplaatsen conform de norm. 

 

Dura Vermeer heeft een alternatief ontwikkeld dat inzet op een duurzame mobiliteitsoplossing 

met onder meer de inzet van voor de toekomstige bewoners beschikbare deelauto’s en -fietsen. 

Hierbij wordt getracht om met name het aandeel 2e/3e auto van de te vestigen huishoudens om 

te zetten naar deelauto’s. 

Dura Vermeer heeft da ambitie om in totaal 20 deelauto’s in te zetten en gaat er daarbij van uit 

dat 1 deelauto gemiddeld 4 auto’s in eigendom kan vervangen. Met de inzet van 20 deelauto’s 

daalt de normatieve parkeerbehoefte naar in totaal 390 parkeerplaatsen.  

 

Deze normatieve parkeerbehoefte kan worden gefaciliteerd op in totaal 351 parkeerplaatsen, 

verdeeld over de volgende parkeeroplossingen: 

• 56 (exclusieve) parkeerplaatsen in een parkeergarage onder de woningen aan de Amerika-

weg; 

• 12 openbare parkeerplaatsen aan de Europaweg; 

• 283 parkeerplaatsen in de Multiflex, waarvan 20 exclusief voor deelauto’s. 

 

De 12 parkeerplaatsen langs de Europaweg zijn primair bedoeld voor bezoekers van de com-

merciële ruimten en de bezoekers van de bewoners. De parkeerplaatsen in de parkeergarage 

aan de Amerikaweg staan ter beschikking van de bewoners (exclusief gebruik). De parkeer-

plaatsen in de Multiflex zijn bedoeld voor de deelauto’s (20 stuks), bewoners (huurplaatsen) en 

de bezoekers van bewoners en het personeel en de bezoekers van de commerciële ruimten. 
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Rekening houdend met genoemd exclusief gebruik (van 56 + 20 plaatsen) bedaagt de maxi-

maal gelijktijdige behoefte van het totale programma 340 plaatsen (maatgevend moment: week-

dag avond)  

 

 
4.8.2.2 Conclusie 

Uitgangspunt van de ontwikkeling is een ambitieus en innovatief mobiliteitsplan met onder meer 

de inzet van 20 deelauto’s. De ontwikkeling leidt tot een parkeeropgave van maximaal 340 par-

keerplaatsen. Deze parkeerbehoefte kan worden gefaciliteerd op 351 parkeerplaatsen. Het aan-

bod aan parkeerplaatsen is daarmee ruimschoots voldoende. Mocht de inzet van deelauto’s 

niet of deels niet slagen, dan bestaat de mogelijkheid om het aantal parkeerplaatsen in de Mul-

tiflex ter vergroten, zodanig dat per saldo volledig aan de parkeerbehoefte volgens de vigerende 

gemeentelijke parkeernormen kan worden voldaan.  

 

 

 

De overheid heeft de afgelopen jaren veiligheidsnormen vastgelegd die in acht moeten worden 

genomen en waarmee zowel op het gebied van milieu als op het gebied van de ruimtelijke orde-

ning rekening moet worden gehouden. Onderdeel van het veiligheidsbeleid is dat de afwegin-

gen, ten aanzien van risico's op ongevallen die doden en gewonden tot gevolg kunnen hebben, 

duidelijk zichtbaar moeten worden gemaakt en niet langer onbewust of impliciet plaatsvinden. 

 

In het kader van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gelezen in samenhang met de regels 

omtrent externe veiligheid moet worden onderzocht of er sprake is van aanwezigheid van 

risicobronnen in de nabijheid van de locatie waarop het Wro besluit betrekking heeft en dienen 

het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR), en de eventuele toename hiervan, 

berekend te worden. 

 

Plaatsgebonden risico 

Het PR is de kans per jaar dat een persoon op een bepaalde plaats overlijdt als rechtstreeks 

gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen, indien hij onafgebroken en onbeschermd op die 

plaats zou verblijven. Het PR wordt weergegeven met risicocontouren rondom een inrichting of 

langs een vervoersas. De normstelling heeft de status van een grenswaarde die niet overschre-

den mag worden. Voor kwetsbare objecten wordt in zowel bestaande als nieuwe situaties het 

niveau van 10ˉ⁶ per jaar als grenswaarde gehanteerd. Nieuwe beperkt kwetsbare objecten zijn 

alleen toegestaan onder een gewichtige motivering. Bestaande beperkt kwetsbare objecten zijn 

toegestaan binnen de10ˉ⁶ PR contour. 

 

Groepsrisico 

Het GR kan worden beschouwd als de maat van maatschappelijke ontwrichting in geval van 

een calamiteit (en drukt dus de kans per jaar uit dat een groep mensen van minimaal 10 perso-

nen overlijdt als rechtstreeks gevolg van een calamiteit). De normstelling heeft de status van 

een oriënterende waarde. Deze waarde is geen vastgestelde wettelijke norm. Voor het bevoegd 

gezag geldt met betrekking tot het GR wel een verantwoordingsverplichting. 

 
 

Door Kuiper Compagnons is onderzoek uitgevoerd naar Externe Veiligheid (werknummer 

617.124.81 d.d. 22 oktober 2019). Het onderzoek is als bijlage 9 opgenomen bij deze onder-

bouwing. 

Met de voorgenomen ontwikkeling wordt de realisatie van nieuwe kwetsbare objecten mogelijk 

gemaakt, zoals woningen. In de omgeving van de locatie zijn twee verschillende risicobronnen 

aanwezig. Het betreft de risicobronnen: 

• hogedruk aardgastransportleiding W-532-01; 

• transportroute gevaarlijke stoffen over de Europaweg/Amerikaweg (aflevering voor 

Schouwbroekerbrug) en afrijden via Heemstede. 
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Gebiedsvisie en ontwikkelkader 
De ontwikkeling van het Fluorterrein past binnen de ambitie van de gemeente Haarlem om een 
aanzienlijke verstedelijkingsopgave te realiseren in Schalkwijk. Juist vanwege deze ambitie zijn 
er weinig tot geen mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen met een lager groepsrisico. De 
gebouwen die in het plangebied gerealiseerd gaan worden zullen zelf gasloos worden. Dit past 
binnen de ambitie van de gemeente Haarlem om in 2040 alle woningen binnen de gemeente 
aardgasvrij te maken. In 2009 is de gebiedsvisie Schalkwijk Midden door de Gemeenteraad 
vastgesteld om actief aan de slag te gaan met de transformatie van leegstaande kantoren. Het 
college heeft de Ontwikkelstrategie Schalkwijk Midden op 26 april 2016 vastgesteld met de 
daaraan gekoppelde plotregels. De beleidsdocumenten “Werkwijze ontwikkelaar” en “Plotregels 
Schalkwijk Midden” vormen de kaders voor de planontwikkeling van Dura Vermeer m.b.t. de 
plots 10a en b. 
 
Voorwaarden: 

• Minimale Floor Space Index (FSI) van 2. 

• Minimaal bouwvolume van 31.320 m2. 

• De belemmeringstrook van 8 meter vrijhouden. 

• Hoogte accenten tot maximaal 41 meter. 

• 50% van de plotoppervlakte als groen ingericht. 

• “Stad tussen de bomen” van landschapsarchitect ZUS. 
 
Stedenbouwkundige afwegingen 
Vanwege de reden dat de kans op overlijden aanzienlijk groter is als men zich dichterbij de gas-
leiding bevindt, wordt aanbevolen om op stedenbouwkundig niveau rekening te houden met de 
hierboven beschreven verschillende zones en, indien mogelijk, meer aanwezigen te plaatsen op 
een grotere afstand van de aardgastransportleiding. Om op de locatie van plot 10a (het gebied 
ten noorden van de gasleiding) een woontoren te ontwikkelen is onder andere door de ligging 
van het gastrace niet verder uitgewerkt. Er is bewust gekozen om een mobiliteitshub/parkeerga-
rage (Multiflex) te ontwikkelen op deze plot om het groepsrisico te verkleinen. Hier kunnen deel-
auto’s en auto’s van bewoners en bezoekers geparkeerd worden en zich tevens bevindt zich 
hier een kleine horeca unit. In een parkeergarage verblijven minder mensen – en minder lang – 
dan in panden met een woonfunctie. De keuze om de mobiliteitshub op deze locatie te realise-
ren biedt dus voordelen op het gebied van externe veiligheid. Er was al vastgesteld om het be-
staande kantoorpand van Fluor te transformeren. Doordat in de toekomst over de Europaweg 
minder autoverkeer plaats gaat vinden en de Amerikaweg mogelijk meer verkeer te verwerken 
krijgt is gekozen om de hogere accenten aan de Amerikaweg te realiseren, zodat deze gebou-
wen het verkeersgeluid naar het binnenterrein kunnen reduceren. De oriëntatie van de gebou-
wen is loodrecht op het gastrace 
 
Vervolgens is er een studie gedaan naar gesloten bebouwing en open bebouwing. Er is in over-
leg met het Regieteam van de Gemeente gekozen voor de open variant. Met deze open variant 
is het binnenterrein zowel aan de Noord als de Zuidkant bereikbaar voor hulpdiensten. Deze 
bovenliggende argumenten zijn de belangrijkste stedenbouwkundige aspecten hoe het uiteinde-
lijke plan tot stand gekomen is. Tevens is een berekening van het GR uitgevoerd waarbij het 
bouwblok wat zich langs de Amerikaweg bevindt 20 meter richting het zuiden verplaatst is. De 
resultaten van deze berekening brachten echter geen significante verbetering van het GR met 
zich mee, waardoor ervoor gekozen is het bouwblok op de huidige locatie te houden. Aange-
zien de kans aanzienlijk groter is dat een incident overdag tijdens werkzaamheden plaatsvindt 
dan ’s nachts is het nieuwe plan een goede ontwikkeling in vergelijking met de huidige situatie. 
De huidige kantoorfunctie zorgt ervoor dat het aantal aanwezigen in het plangebied in de dag-
periode in de huidige situatie hoger is dan in de plansituatie. Door in het plangebied woningen 
te realiseren neemt het aantal personen wat zich in het plangebied bevindt tijdens de meest risi-
covolle periode van het etmaal dus af ten opzichte van de huidige situatie. Het bevoegd gezag 
zal het uitvoeren van werkzaamheden binnen de belemmeringenstrook van de gasleiding in de 
nachtperiode (van 19.00 uur tot 7.00 uur) verbieden in de gebruiksfase. In de bouwfase zijn er 
nog geen bewoners in het plangebied aanwezig, tenzij de werkzaamheden gefaseerd worden 
uitgevoerd. 
 
Bouwkundige afwegingen 
In het overleg tussen Dura Vermeer, de gemeente Haarlem, de Omgevingsdienst IJmond en de 
Brandweer Kennemerland dat heeft plaatsgevonden op 3 december 2019 is bevestigd dat er 
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geen extra constructieve of brandwerende voorzieningen toegepast hoeven te worden dan de 
eisen die vastgelegd zijn in het Bouwbesluit. In de eerste ring (<70 meter afstand van de lei-
dingbreuk) leiden de technische mogelijkheden die ervoor kunnen zorgen dat de aanwezigen in 
de gebouwen beter beschermd zijn tijdens een incident er toe dat de woningen die op deze ma-
nier gerealiseerd zouden worden onverkoopbaar zijn en het plan financieel onuitvoerbaar wordt. 
Om deze reden wordt daarom in overeenstemming met de Omgevingsdienst IJmond en 
Brandweer Kennemerland afgezien van het realiseren van versterkte gevels. In de memo opge-
steld door Dura Vermeer n.a.v. het overleg op 23 januari 2018 met de Omgevingsdienst IJmond 
en Brandweer Kennemerland (opgenomen in bijlage 4) is in paragraaf 5 gesteld dat er geen 
balkons aan de gevels aan de gasleidingzijde gerealiseerd worden. In het overleg van 1 novem-
ber 2018 is in overeenstemming met bovengenoemde partijen besloten dat hiermee balkons 
bedoeld worden die zich in de belemmeringsstrook van de gasleiding bevinden, vanwege het 
feit dat de kans bestaat dat een balkon naar beneden valt en vervolgens op de gasleiding te-
recht komt. Het realiseren van balkons aan gebouwen die zich verder van de aardgastransport-
leiding af bevinden, zodat de balkons niet binnen de belemmeringenstrook liggen, is wel toege-
staan aangezien dit geen verhoogde veiligheidsrisico’s tot gevolg heeft. 
 
Maatregelen 

1. In het gehele plangebied worden geen gebouwen gerealiseerd die specifiek bedoeld 

zijn voor personen met een beperkte zelfredzaamheid. 

2. De gebouwen die gerealiseerd gaan worden hebben aan meerdere zijdes entrees, zo-

dat er meerdere mogelijkheden zijn om het pand ‘van het gevaar af‘ te verlaten. 

3. In het stedenbouwkundig plan is er voor gekozen meer aanwezigen te plaatsen op een 

grotere afstand van de aardgastransportleiding door o.a. het vervangen van een woon-

toren door een mobiliteitshub/parkeergarage. 

4. De oriëntatie van de gebouwen is loodrecht op het gastracé. 

5. Er is gekozen voor een open variant, waarbij het binnenterrein zowel aan de noord als 

de zuidkant bereikbaar is voor hulpdiensten. 

6. Het verbieden van werkzaamheden in de gebruiksfase, in/boven de belemmeringen-

strook in de nachtperiode (19:00 – 07:00 uur) 

7. Geen balkons aan de gevels boven de belemmeringenstrook van de gasleiding. 

8. Er is een veiligheidsplan opgesteld samen met GasUnie 

9. In de gebruiksfase wordt de ligging de gasleiding gemarkeerd om mensen bewust te 

maken van de aanwezigheid van de leiding. 

10. Voor de effectieve bluswatervoorziening zijn er brandkranen bij de entrees van de ge-

bouwen en de opstelplaatsen gerealiseerd. 

11. In het kader van de risicocommunicatie worden bij aankoop van een woning of het af-

sluiten van een huurovereenkomst bewoners gewezen op de aanwezige externe veilig-

heidsrisico’s: 

a. er wordt verwezen naar de beschikbare rapporten; 

b. er wordt informatie verstrekt over de maatregelen die er zijn getroffen ter voorkoming en 

bestrijding van incidenten en de daarbij te volgen GEDRAGSLIJN; 

c. het externe veiligheidsaspect wordt vastgelegd in de koopakte/huurovereenkomst; 

d. In de gebouwen zijn de vluchtroutes duidelijk aangegeven. 

 

 
4.9.2.1 Hogedruk aardgastransportleiding 

 

Plaatsgebonden risico 

Langs de gasleiding is binnen het invloedsgebied geen PR 1010ˉ⁶ contour aanwezig. 

 

Groepsrisico 

Het groepsrisico is voor de aardgastransportleiding berekend en geïllustreerd met een 

groepsrisicocurve. Uit de berekeningen kan geconcludeerd worden dat het groepsrisico toe-

neemt met 0,206 (van 0,358 naar 0,564). Dit is een toename van 58%. De maatgevende kilo-

meter verschuift van stationing 5700.00 en stationing 6700.00 naar 5400.00 en stationing 

6400.00. Daarmee is nog steeds geen sprake van een overschrijding van de oriëntatiewaarde. 
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In de vergunning worden maatregelen voorgeschreven die betrekking hebben beheersing van 

veiligheidsrisico’s. Er worden geen gebouwen gerealiseerd die bedoeld zijn voor personen met 

een beperkte zelfredzaamheid. 

 
4.9.2.2 Transportroute gevaarlijke stoffen 

 

Plaatsgebonden risico 

Een weg binnen de bebouwde kom heeft volgens de Handleiding Risicoanalyse Transport geen 

PR 1010ˉ⁵ en PR 1010ˉ⁶ contour. 

 

Groepsrisico 

Aangezien het vervoer van LPG zowel via de Europalaan als de Amerikalaan vervoert mag 

worden, is voor beide routes een berekening opgesteld. Het groepsrisico is berekend in de 

huidige situatie en in de plansituatie. Het groepsrisico blijft zowel in de huidige als plansituatie 

ruim onder de oriëntatiewaarde. 

 
 

Het aspect Externe Veiligheid vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.  

 

 

Nederland heeft de Europese regels ten aanzien van luchtkwaliteit geïmplementeerd in de Wet 

milieubeheer. De in deze wet gehanteerde normen gelden overal, met uitzondering van een ar-

beidsplaats (hierop is de Arbeidsomstandighedenwet van toepassing) en locaties waartoe leden 

van het publiek gewoonlijk geen toegang hebben. 

 

Op 15 november 2007 is dit deel van de Wet milieubeheer in werking getreden. Kern van de 

wet is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Hierin staat wanneer en 

hoe overschrijdingen van de luchtkwaliteit moeten worden aangepakt. Het programma houdt re-

kening met nieuwe ontwikkelingen zoals bouwprojecten of de aanleg van infrastructuur. Pro-

jecten die passen in dit programma, hoeven niet meer te worden getoetst aan de normen 

(grenswaarden) voor luchtkwaliteit. 

 

De ministerraad heeft op voorstel van de minister van VROM ingestemd met het NSL. Het NSL 

is op 1 augustus 2009 in werking getreden. Ook projecten die 'niet in betekenende mate' (nibm) 

van invloed zijn op de luchtkwaliteit hoeven niet meer te worden getoetst aan de grenswaarden 

voor luchtkwaliteit. De criteria om te kunnen beoordelen of er voor een project sprake is van 

nibm, zijn vastgelegd in de AMvB-nibm. 

 

In de AMvB-nibm is vastgelegd dat na vaststelling van het NSL of een regionaal programma 

een grens van 3% verslechtering van de luchtkwaliteit (een toename van maximaal 1,2 µg/m3 

NO2 of PM10) als 'niet in betekenende mate' wordt beschouwd. 

 
 

In onderhavig geval is sprake van de realisatie van circa 304 nieuwe woningen. Dit ligt ver 

onder de grens van 1.500 woningen waarbij het project de 3%-norm overschrijdt. Derhalve 

kan geconcludeerd worden dat de grenswaarde van 3% niet wordt overschreden en de voorge-

nomen ontwikkeling daarmee niet in betekende mate bijdraagt aan de verslechtering van 

de luchtkwaliteit. 

 
 

In het kader van de herontwikkeling van de ‘Fluor-locatie’ in de gemeente Haarlem is een 

onderzoek naar de gevolgen voor de luchtkwaliteit uitgevoerd (Luchtkwaliteitsonderzoek heront-

wikkeling ‘Fluor-locatie’, Kuiper Compagnons d.d. 7 december 2017, werknummer 617.124.80). 

Het onderzoek is als bijlage 10 opgenomen bij deze onderbouwing. 
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Gezien de planontwikkeling van woningbouw en overige functies is met name onderzoek uitge-

voerd naar de voor deze situatie maatgevende stoffen NO2, PM10 en PM2,5. 

Uit het onderzoek blijkt dat op de rand van de beschouwde wegen concentraties optreden die 

ruimschoots lager zijn dan de grenswaarden. Omdat de ontwikkelingen in het plan niet leiden 

tot concentraties die de grenswaarden overschrijden leidt de Wet luchtkwaliteit niet tot belem-

meringen voor de ontwikkelingen in dit plan. 

 
 

Het onderdeel luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling. 

 

De projectlocatie ligt binnen het gebied waarin het Luchthavenindelingbesluit Schiphol van 

kracht is. In dit besluit, onderdeel van de gewijzigde Wet Luchtvaart (ofwel de 'Schipholwet'), is 

rond de luchthaven Schiphol een beperkingengebied aangewezen. Hierbinnen gelden regels 

omtrent beperkingen van de maximale hoogte van objecten en van vogelaantrekkende bestem-

mingen en vogelaantrekkend gebruik.  

Op de projectlocatie zijn de kaarten “Maatgevende kaart Toetshoogtes” en “toetshoogtes in ver-

band met radar” van toepassing. Voor Schalkwijk Midden geldt voor de toetshoogte een hoogte-

beperking 45 meter nabij de Amerikaweg, en in verband met radar van minimaal 60 m. De be-

bouwing in het plangebied zal niet hoger zijn dan 41 meter. De belangen van het vliegverkeer 

worden door de uitvoering van het plan niet geschaad. 

 

 

Doelstelling is Haarlem Klimaat neutraal in 2030. Duurzame ontwikkeling is één van de speer-

punten van gemeentelijk beleid. De praktijkrichtlijn Duurzame Stedenbouw geeft de uitwerking 

aan de uitgangspunten van het milieuprogramma. Het instrument GPR gebouw wordt toegepast 

in Haarlem www.gprgebouw.nl. Binnen voorliggend project wordt veel aandacht besteed aan 

duurzaamheid. Vertrekpunt voor de duurzaamheidskansen is een gebouw wat voldoet aan de 

fungerende regelgeving op het moment van realisatie.  

 
 

De duurzaamheidsambities in het plan bestaan uit een aantal verschillende elementen die hier-

onder per onderdeel aan de orde komen: 

 

Energie & elementen 

Trias energetica als uitgangspunt (energie vraag beperken, energie uit hernieuwbare bronnen, 

energie efficiënt benutten). 

 

Energie vraag beperken door: 

• Goede isolatie van de schil. 

• Leidinglengtes in de woningen. 

 

Energie uit hernieuwbare bronnen: 

• Gasloos bouwen is de norm dit betekent dat bij alle nieuwbouw woningen individuele 

WKO’s worden gemaakt met gesloten bronnen. Bij het transformatiegebouw wordt een 

HVRF systeem toegepast. Eveneens gasloos. 

• Zonnepanelen op alle woongebouwen om energie op te wekken. 

 

Energie efficiënt benutten 

• WTW (warmte terug win systeem) in de woning. 

• Lage temperatuur vloerverwarming in de gebouwen. 

• LED verlichting (in openbare ruimte en gebouwen). 

• Glasvezel tot in de woning (beheersbaarder energieverbruik). 

 

http://www.gprgebouw.nl/
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Mobiliteit 

• De ambitie van Haarlem is om de mogelijkheid van delen, nieuwe vervoersmiddelen 

en meer te omarmen. De locatie is multimodaal ontsloten. 

• Fietsgebruik wordt bevorderd door elektrische aansluitingen en stallingen op 

maaiveld. 

• Realisatie van een mobiliteitshub. 

• Overlast door (bouw)verkeer moet worden beperkt door management van 

bouwlogistieke stromen en bouwplaats inrichting. 

 

Klimaat & water 

Gebouwen, buitenruimten, watersystemen (we koppelen af) zijn bestand tegen klimaatverande-

ring. Reductie van CO2 uitstoot draagt bij aan beperking van klimaatverandering (zie Energie). 

Openbare ruimten en daken dragen bij aan het vertragen van regenwater-afvoer. Het watersys-

teem is robuust en bestand tegen klimaatverandering. Een uitgekiende buitenruimte met veel 

groen beperkt het urban heat island effect. 

 

Groen 

Een groenrijke omgeving met beplanting die bijdraagt aan CO2-reductie en gezonde lucht. 

 

Water 

• Een gesloten systeem met gezond water. Robuust en bestand tegen klimaatverandering. 

• Regenwater-opvang in de openbare ruimte & vertragen van afvoer. 

 

Welzijn 

• Het Stedenbouwkundige Plan en inrichting bevorderen prettige buitenruimten (voldoende 

zonlicht verblijfsruimten, schone lucht, beperking buitenlawaai en windhinder, bereikbare 

groene buitenruimten). Een levendige, veilige, gezonde en comfortabele leefomgeving voor 

allen, zeker ook tijdelijk ingerichte gebieden. 

• De (openbare) buiten ruimte is groen, aangenaam en (sociaal) veilig, daklandschappen 

worden waar mogelijk verblijfsruimten. Een schone openbare ruimte (geen afval o.a. door 

inpandige berging). 

• Sociaal Veilig Ontwerp, faciliteren van ontmoeting, sport en avontuur in ontwerp en 

programma. 

 

Materialen 

De ambitie is om slim gebruik te maken van grondstoffen, producten en materialen. Volgens de 

benadering van een gesloten kringloop wordt er gekeken naar de ontwikkelingen van de gebou-

wen. 

• Gebiedsgesloten & gezonde systemen (water, energie, mobiliteit, afval, services) 

• Voor alle materialen die reeds aanwezig zijn op de locatie geldt dat er in het ontwerp aan-

dacht is voor: 

o Slim hergebruik op de locatie 

o Hergebruik elders 

o Terugbrengen naar grondstoffen & afval minimaliseren 

• Voor alle nieuw te realiseren materialen en producten aandacht voor: 

o Ontwerpen met tweedehands materiaal waar mogelijk 

o Biobased producten & materialen waar mogelijk (ketenintegratie) 

o Demontabel & inzichtelijk voor flexibiliteit in de toekomst 

• Er is een plan voor materiaalvermindering, hergebruik en afvalvermindering. Vermindering 

van materiaalgebruik leidt tot reductie van transportbewegingen. 

• Gebouwontwerpen worden hierop afgestemd. Waar mogelijk kunnen prefab onderdelen el-

ders worden geproduceerd. 

• Dura gebruikt duurzame materialen in de openbare ruimte en gebouwen en houden hier-

mee rekening bij inkoop. 

• Door Fluor te handhaven worden er minder materialen gebruikt zowel in de afvoer bij de 

sloop als bij de aanvoer. 

• Gebouwen zijn flexibel door extra hoogte in plinten, slimme parkeeroplossingen waardoor 

minder plaatsen mogelijk zijn. Vrije vloervelden in de woongebouwen waardoor de gebou-

wen nieuwe woonwensen in de toekomst makkelijker kunnen verwerken en zich kunnen 



 

 

 

DNS Planvorming BV  27/29 

 

aanpassen aan hun bewoners. 

 

Samenleving 

• Geïntegreerde gemeenschappen, goede sociale aansluiting, een sterk ontwikkeld gevoel 

van thuishoren. Communities en andere fora worden georganiseerd. Goede informatie over 

aard en duur van werkzaamheden. Een kwalitatief hoogstaande en gedifferentieerde woon- 

en werkomgeving. Een afspiegeling van de maatschappij: betrokkenheid van burgers en 

bedrijven. 

• Lokale coalitie met bewoners en bedrijven gericht op delen, zorgen en eerlijkheid. 

 

Biodiversiteit 

• Water, bomen en groen zijn alom gewaardeerde dragers. De inrichting van buitenruimten 

maakt een grotere biodiversiteit mogelijk. Een omgeving met een groene, natuurlijke uitstra-

ling (verbetering natuurbeleving). Schoon en aantrekkelijk openbaar water waarin de condi-

ties goed zijn voor een grote rijkdom aan leven. 

• Uitgangspunt is dat bomenkap wordt zoveel mogelijk beperkt en een bomenplan zorgt 

voor maximaal groene buitenruimten. 

• Groen in openbare ruimte is ook om te eten en te gebruiken. 

 

Economie & technologie 

Een groeiende en gevarieerde werkgelegenheid, meer kansen en ambities voor de lokale ge-

meenschap. Grote dichtheden zorgen voor nabijheid en samenwerking. Kleinschaligheid, 

nieuwe initiatieven en innovatie worden bevorderd. Kennis en ervaringen op duurzaamheidsge-

bied worden uitgewisseld en bevorderd. Een digitale infrastructuur van kwaliteit die technologie 

van vandaag de dag faciliteert met bijvoorbeeld glasvezel tot in de woning. 

 

Door middel van een Klic-melding zijn de bestaande kabels en leidingen in kaart gebracht. Bij 

de uitvoering van het project wordt rekening gehouden met deze leidingen en wordt afstemming 

gezocht met de beheerders daarvan. 

 

Gelet op de begrenzing van het plangebied en de eigendomsverhoudingen in het plangebied en 

de directe omgeving zijn er geen privaatrechtelijke belemmeringen die een rol spelen bij de ont-

wikkeling. 

 

Een plan-m.e.r. is een in de Wet milieubeheer (Wm) vastgelegde procedure waarmee voor de 

m.e.r.-(beoordelings)plichtige onderdelen van een ruimtelijk plan de milieugevolgen op basis 

van een zekere bandbreedte worden beoordeeld. Op die manier krijgt milieu een volwaardige 

rol in de afweging van belangen. De drempelwaarden waarbij deze verplichting aan de orde is, 

zijn vastgelegd in de D-lijst van het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.). 

 

Op het planvoornemen is de drempelwaarde voor stedelijke ontwikkeling, D11.2 uit de D-lijst 

van het Besluit m.e.r., van toepassing: 

 

D 11.2: De aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip 

van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen. In gevallen waarin de activiteit betrekking 

heeft op: 

• een oppervlakte van 100 hectare of meer; 

• een aaneengesloten gebied en 2.000 of meer woningen omvat, of; 

• een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer. 
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Het project blijft onder de drempelwaarden die bij deze categorie in het Besluit mer is opgeno-

men. Op grond van het Besluit mer moet het bevoegd gezag nog wel een beslissing nemen 

over de vraag of er een milieueffectrapport nodig is voor deze ontwikkeling. De onderbouwing 

hiervoor is opgenomen in een Aanmeldnotitie m.e.r (Bijlage 11). De aanmeldnotitie is beoor-

deeld en hieruit blijkt dat er geen sprake is van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. 

Het bevoegd gezag, heeft besloten dat er geen m.e.r.-procedure hoeft te worden doorlopen en 

er geen milieueffectrapport opgesteld hoeft te worden. 
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Door initiatiefnemers wordt actief participatie georganiseerd. Omwonden zijn per brief uitgeno-

digd voor een inloopavond op 28 november 2018 en vervolgens op 3 april 2019. Tijdens de in-

loopavonden is over het algemeen positief gereageerd op de plannen. Na de eerste inloop-

avond zijn geen op- en aanmerkingen op het plan gemaakt die tot noemenswaardige aanpas-

singen van het plan hebben geleid. De verslaglegging van de inloopavonden is als bijlage 5 op-

genomen.  

 
 

 

Volgens artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening dient de gemeenteraad een grondexploita-

tieplan vast te stellen voor gronden waarop een bij algemene maatregel van bestuur aangewe-

zen bouwplan is voorgenomen. Volgens het tweede lid van dit artikel kan de gemeenteraad be-

sluiten af te wijken van het vaststellen van een exploitatieplan indien het verhaal van kosten van 

de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins is verzekerd of wanneer 

er geen kosten te verhalen zijn. 

 

Bij het voorliggende project zijn de kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen 

gronden anderszins verzekerd door middel van een anterieure overeenkomst. Ook ten behoeve 

het verhaal van eventuele planschade is een overeenkomst gesloten tussen gemeente en initia-

tiefnemer.  
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Bijlage 1  

 
Bodemonderzoek 
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1 Inleiding 

In opdracht van Dura Vermeer BV heeft BK Ingenieurs B.V. (BK) in november 2017 een actualiserend bodem- en 

verkennend asbest-in-grondonderzoek uitgevoerd op de locatie Surinameweg 17 te Haarlem. Het doel van het 

actualiserend bodem- en verkennend asbest-in-grondonderzoek is het vaststellen van de huidige milieuhygiëni-

sche bodemkwaliteit op de locatie. Het doel van het asbest-in-grondonderzoek is bepalen of op de locatie moge-

lijk sprake is van verontreiniging met asbest. 

 

Aanleiding voor de onderzoeken is de voorgenomen herontwikkeling en de daarvoor benodigde omgevingsver-

gunningaanvraag. 

 

Erkenning 

Conform het Besluit bodemkwaliteit (hoofdstuk 2) is erkenning verplicht voor personen of bedrijven die (kritische) 

werkzaamheden met verontreinigde grond en/of baggerspecie uitvoeren en begeleiden. De erkenning voor deze 

werkzaamheden wordt verleend aan een persoon of instelling door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. 

 

BK Ingenieurs B.V. is voor de BRL SIKB 2000 ‘Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek’ in 

het bezit van het procescertificaat met nummer VB-075 afgegeven door SGS INTRON Certificatie B.V. Voor het 

uitvoeren van (het milieuhygiënisch veldwerk bij) bodemonderzoek beschikt BK Ingenieurs B.V. over erkenning 

afgegeven door de afdeling Bodem+ van de directie RWS Leefomgeving. Deze erkenning is van toepassing op de 

BRL SIKB 2000 protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018. BK Ingenieurs B.V. beschikt over personeel dat geregistreerd 

staat onder deze erkenning.  

 

Onafhankelijkheid 

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

opdrachtgever.  

 

In bijlage 6 verklaren de veldwerkers, betrokken bij de uitvoering van het bodemonderzoek op de locatie, dat alle 

kritische functies onafhankelijk van de opdrachtgever zijn uitgevoerd conform de eisen van de BRL SIKB 2000 en 

de daarbij horende protocollen.  

1.1 Uitgangspunten van het bodemonderzoek 

• Hieronder zijn de uitgangspunten van het actualiserend bodem- en verkennend asbest-in-grondonderzoek 

genoemd. 

• Het vooronderzoek moet voldoen aan de Nederlandse Norm 5725 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het 

uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek” (NEN 5725 uit 2009). 

• Het bodemonderzoek moet voldoen aan de Nederlandse Norm “Bodem - Landbodem - Strategie voor het 

uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en 

grond” (NEN 5740+A1 uit april 2016). 

• Het asbest-in-grondonderzoek moet voldoen aan de Nederlandse Norm “Bodem – Inspectie en monsterne-

ming van asbest in bodem en partijen grond” (NEN 5707 uit 2016). 

• Het onderzoek moet, voor zover mogelijk of noodzakelijk, een relatie leggen tussen de oorzaken/ bronnen en 

de geconstateerde verontreiniging aan de hand van de historische en actuele gegevens.  

• Het bodemonderzoek, de monsterneming en rapportage zijn onafhankelijk van de opdrachtgever uitgevoerd 

conform de eisen van de BRL SIKB 2000. 

• De boorprofielen zijn beschreven conform de NEN 5104 en alleen van toepassing voor bodemonderzoek. De 

zintuiglijke waarnemingen tijdens de uitvoering van het veldwerk zijn vermeld conform NEN 5706. 

• De tekening in bijlage 1.2 is alleen geschikt voor maatvoering van bodemonderzoek. 

• De resultaten worden getoetst aan het kader van de Wet bodembescherming. 

• Het veldwerk is uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 - veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek en de 

bijbehorende protocollen 2001, 2002 en 2018. 
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• De voorbehandeling van de monsters is conform AS3000 uitgevoerd. De monsters zijn aangeleverd bij een 

RvA-geaccrediteerd laboratorium en is erkend in het kader van het Besluit bodemkwaliteit voor analyse en 

conservering van grond en grondwater onder AS3000. 

1.2 Indeling van de rapportage 

Het bodemonderzoek bestaat uit vijf hoofdstukken. Het vooronderzoek dat omschreven is in hoofdstuk 1.3 omvat 

historische en actuele locatiegegevens en gegevens van bodemonderzoeken op aangrenzende terreinen. Verder 

worden in het vooronderzoek de regionale bodemopbouw, regionale geohydrologie en de onderzoekshypothese 

en -strategie beschreven. Het uitgevoerde bodemonderzoek wordt beschreven in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 be-

handelt de resultaten van het veldwerk, de chemische analyses en de toetsing aan de normering. De conclusies en 

aanbevelingen van het onderzoek worden weergegeven in hoofdstuk 4. 
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1.3 Vooronderzoek 

Het standaard vooronderzoek heeft zich gericht op de onderzoekslocatie en de direct hieraan grenzende perce-

len. Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5725. De gegevens van het vooronderzoek zijn verkregen 

door middel van inspectie van de onderzoekslocatie, voorafgaand aan het veldwerk, op 29 november 2017 uitge-

voerd door de heer P. van Driel. Daarnaast zijn gegevens geïnterpreteerd van www.bodemloket.nl, cyclomedia, 

www.topotijdreis.nl, topografische- en geohydrologische kaarten, Bodemkwaliteitskaart van Gemeente Haarlem 

en de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (https://archeologieinnederland.nl). Ten slotte is informatie ver-

kregen van de opdrachtgever (de heer T. Jurrema). 

1.4 Historische en actuele gegevens van de onderzoekslocatie 

De algemene gegevens van de onderzoekslocatie staan vermeld in tabel 1. De topografische ligging van de loca-

tie is weergegeven in bijlage 1.1. Een overzichtstekening van de onderzoekslocatie is opgenomen in bijlage 1.2. 

Een kadastrale kaart is opgenomen als bijlage 1.3. En in bijlage 1.4 is een foto-overzicht van de locatie opgeno-

men. 

tabel 1: gegevens onderzoekslocatie 

Adres Surinameweg 17 te Haarlem 

Kadastrale aanduiding  Haarlem II Q 1706 

Eigenaar Dura Vermeer Vastgoed B.V.  

Oppervlakte 20.557 m2 

Bebouwing Kantoorpand (circa 4.200 m2, bouwjaar 1972) 

Terreinverharding Klinkers en een klein gedeelte onverhard (circa 3.000 m2) 

 

In tabel 2 staan de historische, huidige en toekomstige gegevens over de locatie vermeld.  

tabel 2: historische, huidige en toekomstige bodemgebruik onderzoekslocatie 

Historisch  

Gebruik locatie Agrarisch  

Voormalige bodembedreigende activiteiten Geen 

Verwachting ten aanzien van archeologie De locatie heeft een middelhoge trefkans op archeologische resten# 

Verwachting ten aanzien van niet gespron-

gen explosieven (NGE) 

Op basis van gegevens van de gemeente Haarlem worden op de locatie geen 

NGE verwacht#  

Huidig  

Gebruik locatie Kantoorpand met parkeerterrein 

Bodembedreigende activiteiten Geen 

Toekomstig  

Gebruik locatie Bedrijven, wonen en openbaar groen 

Bodembedreigende activiteiten Geen  

# dit betreft een verwachting, dis is niet gebaseerd op uitgebreid onderzoek.  

 

Over de onderzoekslocatie zijn geen bijzonderheden (brandstoftanks, verdachte bedrijfsactiviteiten et cetera) naar 

voren gekomen die kunnen wijzen op de mogelijke aanwezigheid van een bodemverontreiniging.  

 

Aangezien in voorgaand bodemonderzoek op de locatie bijmengingen met puin in de bodem zijn aangetroffen 

en het pand in 1972 is gebouwd, is de locatie niet onverdacht op de aanwezigheid van asbest.  

  

http://www.bodemloket.nl/
http://www.topotijdreis.nl/
https://archeologieinnederland.nl/bronnen-en-kaarten/amk-en-ikaw
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1.5 Voorgaand bodemonderzoek  

Onderzoekslocatie 

Op de locatie is in 2012 bodemonderzoek uitgevoerd. De gegevens zijn opgenomen in tabel 3.  

tabel 3: bodemonderzoek onderzoekslocatie 

Adres Onderzoek 

(soort, kenmerk, datum, bureau) 

Bijzonderheden / conclusie 

Surinameweg 17 Verkennend bodemonderzoek, 12052,  

1 februari 2012, BK Ingenieurs  

Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van 

een onroerendgoedtransactie en had tot doel het 

bepalen van de toenmalige milieuhygiënische bo-

demkwaliteit. In een van de mengmonsters van 

de bovengrond is een licht verhoogd gehalte aan 

minerale olie aangetoond en in een van de meng-

monsters van de ondergrond een licht verhoogd 

gehalte aan zink. In het grondwater is plaatselijk 

een licht verhoogd gehalte aan barium en xylenen 

aangetoond. Asbest is niet aangetroffen in de op-

geboorde grond. Er is geen onderzoek conform 

NEN 5707 uitgevoerd. 

 

Directe omgeving 

Voor zover bekend is in de directe omgeving geen bodemonderzoek uitgevoerd. 

1.6 Achtergrondgehalten 

Op de Bodemkwaliteitskaart (BKK) opgesteld door Gemeente Haarlem is de locatie gelegen in zone 5. Dit houdt in 

dat in de bovengrond (0,0 - 0,5 m -mv) lichte verontreinigingen met kwik, lood PAK en PCB en in de ondergrond 

(0,5 - 2,0 m -mv) geen verontreinigingen verwacht worden. 

1.7 Regionale bodemopbouw en geohydrologie 

Voor de bodemgegevens en de geohydrologische informatie is gebruikgemaakt van de grondwaterkaart van Ne-

derland opgesteld door de Dienst Grondwaterverkenning TNO) en het Hydrogeologisch Model REGIS II van TNO-

NITG. Hieronder zijn in tabel 4 de regionale gegevens (tot circa 10 m -mv) samengevat.  

tabel 4: regionale bodemopbouw 

Diepte (m -mv) Geohydrologische eenheid Geologische formatie Lithologie 

0,0 – 3,0  Slechtdoorlatende afdeklaag Antropogene ophooglaag Zand, klei, huisafval, puin 

3,0 – 7,0 Naaldwijk, Zandvoort Zand 

7,0 – 8,0  Eerste watervoerend pakket Naaldwijk, Wormer Zand, klei 

8,0 – 19,0  Naaldwijk, Wormer (geulafzettingen E) Zand, klei 

 

De grondwaterstromingsrichting van het diepere grondwater is zuidoostelijk gericht. De grondwaterstroming van 

het ondiepe freatische grondwater wordt sterk beïnvloed door omgevingsfactoren zoals de ligging van sloten en 

dergelijke. 

 

De locatie is volgens de provinciale milieuverordening (PMV) niet gelegen in een grondwater- en/of bodembe-

schermingsgebied. 
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1.8 Onderzoekshypothese en -strategie  
Het onderzoeksprogramma voldoet aan de Nederlandse Norm “Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoe-
ren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond” 
(NEN 5740+A1 uit april 2016 ). Voor de locatie is gekozen voor de strategie 'onverdachte locatie' omdat, op basis 
van de Bodemkwaliteitskaart en voorgaand onderzoek, hooguit lichte verontreinigingen worden verwacht van pa-
rameters die zijn opgenomen in de standaard NEN 5740 pakketten voor grond en grondwater. 
 
De hypothese luidt ‘locatie onverdacht op het voorkomen van verontreinigingen anders dan op basis van de Bo-
demkwaliteitskaar worden verwacht’. 
 
Het asbest-in-grondonderzoek voldoet aan de Nederlandse Norm “Bodem – Inspectie en monsterneming van as-
best in bodem en partijen grond” (NEN 5707 uit 2016). In het voorgaand onderzoek zijn plaatselijk sporen metsel-
puin aangetroffen. Derhalve is gekozen voor de strategie ‘verdachte toplaag, diffuse belasting, heterogeen ver-
deeld’. De toplaag betreft het traject 0,0 – 0,5 m -mv. 
 
De hypothese luidt ‘verdacht op het voorkomen van asbest in de toplaag’. 

2 Uitgevoerd bodemonderzoek 
De veldwerkzaamheden hebben plaatsgevonden op 29 en 30 november 2017. Het grondwatermonster is conform 
de norm minimaal één week na plaatsing van de peilbuis op 7 december 2017 genomen. De werkzaamheden zijn 
uitgevoerd door personen die voor de betreffende werkzaamheden bij Bodem+ geregistreerd staan onder de er-
kenning van BK Ingenieurs B.V. In bijlage 6 staan de namen van alle bij het project betrokken veldwerkers en/of 
boormeesters vermeld.  

2.1 Onderzoeksmethode 
Het boor- en monsternemingsgereedschap waarvan bij het bodemonderzoek gebruikgemaakt is, staat per boring 
beschreven in de boorprofielen in bijlage 2. Tijdens de boorwerkzaamheden is de grond zintuiglijk beoordeeld op 
de aanwezigheid van bodemvreemde materialen en verontreinigende stoffen. 
 
Het was door de aanwezige verharding niet mogelijk het maaiveld te inspecteren op de aanwezigheid van asbest-
verdacht materiaal. De contactzone (0,0 - 0,5 m -mv) is onderzocht door handmatig graafgaten met minimale af-
metingen van 0,3 x 0,3 m te plaatsen. De uitkomende grond van de graafgaten is gezeefd over 20 mm. De fractie 
>20 mm is visueel geïnspecteerd op aanwezigheid van asbestverdacht materiaal. Van de uitkomende grond zijn 
van de bovengrond (0,0 - 0,5 m -mv) mengmonsters van minimaal 10 kg van de fractie <20 mm samengesteld. De 
grondmonsters zijn geanalyseerd op de fractie >0,5 mm conform NEN 5707.  
 
De ondergrond (0,5 - 2,0 m -mv) is onderzocht door middel van het plaatsen van boringen en het visueel inspec-
teren van de uitkomende grond op aanwezigheid van asbest. 
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2.2 Uitgevoerd onderzoeksprogramma 

In tabel 5 zijn de uitgevoerde werkzaamheden samengevat. 

tabel 5: uitgevoerd onderzoeksprogramma 

Aantal boringen en 

graafgaten 

Aantal  

peilbuizen 

Analyses grond Analyses water 

21 x tot 0,5 m -mv 

6 x tot 2,0 m -mv 

3 7 x NEN 5740 standaardpakket grond 3 x NEN 5740 standaardpakket grondwater 

33 x graafgat  - 6 x asbest in grond - 

m -mv meters beneden maaiveld 

 de bovenkant van het filter wordt circa 0,5 meter beneden de grondwaterstand geplaatst 

 

 

In totaal zijn op basis van ligging, diepte en bodemopbouw zeven mengmonsters samengesteld en geanalyseerd 

op een NEN 5740 grondpakket. Er zijn drie grondwatermonsters geanalyseerd op een NEN 5740 grondwaterpak-

ket. Voor de samenstelling van de grondmengmonsters en gegevens over het grondwatermonster wordt verwe-

zen naar respectievelijk tabel 6 en tabel 7 (resultaten). 

 

Op basis van ligging zijn zes mengmonsters samengesteld en geanalyseerd op asbest. Voor de samenstelling en 

resultaten wordt verwezen naar tabel 8. 

 

De locaties van de verrichte boringen en geplaatste peilbuizen zijn aangegeven op de overzichtstekening in bij-

lage 1.2. De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 3. 
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3 Resultaten 

3.1 Ondiepe bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen 

In bijlage 2 is de bodemopbouw van de onderzoekslocatie per boring weergegeven. Hierin zijn ook de zintuiglijke 

waarnemingen vermeld. 

 

Uit de boorprofielen blijkt dat de bodem tot minimaal de geboorde diepte van 2,5 m -mv uit zand bestaat. Ter 

plaatse van boringen 003 en 005 bevat de bodemlaag van 0,07 tot 0,5 m -mv sporen baksteen. 

 

De grondwaterstand is tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden en tijdens de bemonstering waargeno-

men op ongeveer 1,0 m -mv. 

 

Omstandigheden asbest-in-grondonderzoek 

Tijdens de veldwerkzaamheden waren de weersomstandigheden voor het uit te voeren asbestonderzoek redelijk. 

De temperatuur was circa 4°C. De zon scheen zwak, er stond een zwakke wind en het regende zacht.  

 

Het maaiveld bestond voor meer dan 25% uit klinkerverharding, waardoor geen representatieve maaiveldinspectie 

heeft kunnen plaatsvinden. De inspectie-efficiëntie van de uit de graafgaten komende grond is 100%.  

 

In de opgegraven en opgeboorde grond zijn geen asbestverdachte fragmenten aangetroffen. 

3.2 Bodemnormering 

Voor de beoordeling van de bodemkwaliteit worden de resultaten van de chemische analyses van grond- en 

grondwatermonsters getoetst aan de bodemnormen die zijn vastgesteld in de vigerende wet- en regelgeving, in-

clusief richtlijnen opgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. BK ingenieurs maakt gebruik van het 

toetsprogramma van ALcontrol dat is gevalideerd met behulp van de Bodem Toets en Validatie (BoToVa)-service 

van het ministerie. De toetsing conform BoToVa is opgenomen in bijlage 4. Voor de volledige tekst van de bo-

demnormering wordt verwezen naar www.overheid.nl.  

 

Voor asbest in grond is een interventiewaarde van 100 mg/kg ds vastgesteld. Aan deze waarde zijn de gewogen 

asbestconcentraties (mg/kg ds) getoetst. Gewogen betekent het gehalte serpentijnasbest (chrysotiel) vermeerderd 

met tienmaal het gehalte amfiboolasbest (amosiet, crocidoliet). Indien de gewogen asbestconcentratie in grond 

boven 100 mg/kg ds is vastgesteld, is sprake van met asbest verontreinigde grond.  

 

Om de totale asbestconcentratie te bepalen, moet de som worden genomen van: 

• de concentratie asbest in grond op basis van de verzamelde asbestfragmenten; 

• de concentratie asbest in grond op basis van de analyseresultaten. 

 

Indien asbest boven 100 mg/kg ds aanwezig is en deze vóór 1993 is ontstaan, is ongeacht de omvang van de ver-

ontreiniging sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging met asbest in grond. 
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3.3 Samenvatting toetsingsresultaten 

De analyseresultaten, de getoetste gestandaardiseerde gehalten en de normwaarden waar aan getoetst is, staan 

weergegeven in bijlage 4. In tabel 6 en tabel 7 staan de stoffen vermeld waarvan het gestandaardiseerd gehalte in 

grond of de concentratie in grondwater de normwaarden voor grond en grondwater overschrijden. Met “gestan-

daardiseerd” wordt bedoeld: omgerekend naar standaard bodem. Daarnaast zijn de monsters indicatief getoetst 

aan het Besluit bodemkwaliteit. Deze gegevens staan eveneens opgenomen in tabel 6.  

 

Op certificaat 12674287 staat bij monster MM02 vermeld dat het gehalte indeno(1,2,3 -cd)pyreen indicatief is in 

verband met de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting. Een onbekende 

en mogelijk niet geanalyseerde stof heeft de analyses van de betreffende parameter verstoord. De betrouwbaar-

heid van dit analyseresultaat is daardoor beperkt.  
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tabel 6: overschrijding van de normwaarde door gestandaardiseerd gehalte in grond 

Monster- 

code 

Boringen Traject 

 

(m -mv) 

Bodemsoort en zin-

tuiglijke waarneming 

Uitgevoerde analyse > AW 

 

[mg/kg ds] 

> T 

 

[mg/kg ds] 

> I 

 

[mg/kg ds] 

Indicatieve toetsing 

BBK 

 

MM01 003, 005 (0,07 - 0,5) Zand, sporen baksteen NEN 5740 Standaardpakket 

grond 

- - - AW 

MM02 
001, 004, 011, 012, 

015, 016, 017 
(0,1 - 0,5) 

Zand, geen zintuigelijke 

waarneming 
- - - AW 

MM03 
006, 007, 010, 030, 

031, 032, 033 
(0,0 - 0,5) PAK (4) - - WO 

MM04 
018, 019, 023, 024, 

025, 026, 028 
(0,0 - 0,5) 

PCB (µg/kgds) (31) 

Zink (261) 
- - IN 

MM05 001, 004, 012 (0,5 - 2,0) - - - AW 

MM06 009, 031 (0,5 - 1,5) - - - AW 

MM07 019, 023, 026 (0,5 - 2,0) - - - AW 

> AW : gestandaardiseerd gehalte groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde (licht verontreinigd) 

> T : gestandaardiseerd gehalte groter dan de tussenwaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde (matig verontreinigd) 

> I : gestandaardiseerd gehalte groter dan de interventiewaarde (sterk verontreinigd) 

- : geen gestandaardiseerd gehalte boven de betreffende normwaarde 

tabel 7: overschrijding van de normwaarde door concentratie in grondwater 

Grondwater-

monster-

code 

Filterstelling 

 

 

(m -mv) 

Grondwa-

terstand 

 

(m -mv) 

Elektrische ge-

leidbaarheid 

 

(µs/cm) 

Zuur-

graad 

 

(-) 

Troebel-

heid 

 

(ntu) 

Uitgevoerde analyses > S 

 

 

[µg/l] 

> T 

 

 

[µg/l] 

> I 

 

 

[µg/l] 

004-1-1 1,50 - 2,50 0,99 680 7,3 2,81 NEN 5740 pakket grondwater - - - 

009-1-1 1,40 - 2,40 0,88 680 7,4 0 - - - 

026-1-1 1,50 - 2,50 1,00 730 7,2 1,21 - - - 

> S : concentratie groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde (licht verontreinigd) 

> T : concentratie groter dan de tussenwaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde (matig verontreinigd) 

> I : concentratie groter dan de interventiewaarde (sterk verontreinigd) 

- : geen concentratie boven de betreffende normwaarde 

NTU : Nephelometric Turbidity Unit;  
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tabel 8: analyseresultaten van de grondmonsters 

Monstercode Graafgat Traject 

(m -mv) 

Fractie [mm] Gewicht  

[kg droge 

grond] 

 

Hecht-ge-

bonden 

Soort asbest Gemeten as-

bestconcen-

tratie 

Gewogen as-

bestconcentratie  

  Aangetoond Onderzocht  [mg/kg ds] [mg/kg ds] 

AM01 001 t/m 005 0,07 - 0,5 - 0,5 - >20 14,21 nvt nvt - - 

AM02 006 t/m 010 0,07 - 0,5 - 0,5 - >20 11,92 nvt nvt - - 

AM03 011 t/m 016 0,07 - 0,5 - 0,5 - >20 13,81 nvt nvt - - 

AM04 017 t/m 020 0,0 - 0,5 - 0,5 - >20 13,67 nvt nvt - - 

AM05 023 t/m 028 0,0 - 0,5 - 0,5 - >20 13,51 nvt nvt - - 

AM06 029 t/m 033 0,0 - 0,5 - 0,5 - >20 12,78 nvt nvt - - 

nvt niet van toepassing 
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3.4 Interpretatie van de analyseresultaten 

In de bovengrond (0,0 – 0,5 m -mv) zijn plaatselijk licht verhoogde gehalten PAK, PCB en zink aangetoond. Deze 

verhoogde gehalten zijn niet te relateren aan bodemvreemde bijmengingen. In de ondergrond (0,5 – 2,0 m -mv) 

zijn geen verhoogde gehalten (NEN 5740) aangetoond.  

 

De resultaten zijn getoetst aan de normen van het Besluit bodemkwaliteit. Volgens deze indicatieve toetsing vol-

doet de grond grotendeels aan de klasse achtergrondwaarde. Plaatselijk wordt de bovengrond geclassificeerd als 

klasse wonen of industrie. 

 

In het grondwater zijn geen verhoogde gehalten (NEN 5740) aangetoond.  

 

Visueel en analytisch is op de locatie geen asbest aangetoond. Asbest-in-grondonderzoek conform NEN 5707 

heeft plaatsgevonden. De locatie is niet verontreinigd met asbest.  
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4 Conclusies en aanbevelingen 

Conclusies 

Met dit bodemonderzoek is de huidige bodemkwaliteit vastgelegd. De hypothese 'onverdacht op het voorkomen 

van verontreinigingen anders dan op basis van de Bodemkwaliteitskaart worden verwacht' is juist gebleken. de 

hypothese ‘locatie verdacht op het voorkomen van asbest in de bovengrond’ is onjuist gebleken. Het uitvoeren 

van nader bodemonderzoek is niet noodzakelijk. Op grond van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem be-

staat geen bezwaar voor de voorgenomen locatieontwikkeling. De rapportage kan gebruikt worden voor een om-

gevingsvergunningaanvraag. De beslissing of op deze locatie gebouwd mag worden ligt uiteindelijk bij het be-

voegd gezag. 

 

De bovengrond (0,0 – 0,5 m -mv) is plaatselijk licht verontreinigd met zink, PAK en PCB. In de ondergrond (0,5 – 

2,0 m -mv) en het grondwater zijn geen verontreinigingen aangetoond.  

 

Visueel en analytisch is geen asbest aangetroffen. De locatie is niet verontreinigd met asbest.  

tabel 9: samenvatting conclusie 

Onderwerp Conclusie 

Adres Surinameweg 17 te Haarlem 

Oppervlakte 20.557 m2 

Mate van verontreiniging Bovengrond: maximaal licht verontreinigd met PAK, zink en PCB 

Ondergrond: niet verontreinigd  

Grondwater: niet verontreinigd  

Visueel en analytisch geen asbest aangetoond (conform NEN 5707) 

Conclusie Geen bezwaar tegen de voorgenomen locatieontwikkeling. Het uitvoeren van een nader 

bodemonderzoek is niet noodzakelijk. 

 

Algemeen  

De in deze rapportage opgenomen toetsing van toepassing en verspreiden van grond volgens het Besluit bodem-

kwaliteit is slechts opgenomen om een indicatie te geven van de mogelijke afvoerbestemming van de grond of 

baggerspecie. Deze toetsing is geen wettelijk bewijsmiddel voor het toepassen van de grond conform het Besluit 

bodemkwaliteit. Vrijkomende grond kan in overleg met bevoegd gezag binnen perceel worden herschikt.  

 

Bodemonderzoek is een momentopname en een indicatie van de kwaliteit van grond en grondwater. Het bodem-

onderzoek heeft over het algemeen een geldigheid van twee tot vijf jaar. De exacte geldigheidstermijn is afhanke-

lijk van het bevoegd gezag dat het onderzoek beoordeelt. 
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1.2 Overzichtstekening 
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1.3 Kadastrale kaart 
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Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 172502

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 6 december 2017
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

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

Schaal 1:1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HLM02&sectie=Q&perceelnummer=1706&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HLM02&sectie=Y&perceelnummer=2939&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HLM02&sectie=Q&perceelnummer=1705&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HLM02&sectie=Q&perceelnummer=1483&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HLM02&sectie=Y&perceelnummer=2010&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
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Foto 1

Foto 2

Surinameweg 17 te HaarlemOmschrijving:

Opdrachtgever:

Projectleider:

Dura Vermeer Bouw Midden West BV

C.M. de Heij

Foto's onderzoekslocatie

Type: Verkennend onderzoek, VKB 2001 en 2002

Datum:

Bijlage:

06-dec-2017

1.4

Project: 172502



Foto 3

Foto 4

Datum: 06-dec-2017

Projectleider: C.M. de Heij Bijlage: 1.4

Foto's onderzoekslocatie
Omschrijving: Surinameweg 17 te Haarlem

Type: Verkennend onderzoek, VKB 2001 en 2002 Project: 172502

Opdrachtgever: Dura Vermeer Bouw Midden West BV



Foto 5

Datum: 06-dec-2017

Projectleider: C.M. de Heij Bijlage: 1.4

Foto's onderzoekslocatie
Omschrijving: Surinameweg 17 te Haarlem

Type: Verkennend onderzoek, VKB 2001 en 2002 Project: 172502

Opdrachtgever: Dura Vermeer Bouw Midden West BV
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2 Boorprofielen 
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Projectnummer: 172502

Project: Surinameweg 17 te Haarlem 

Opdrachtgever: Dura Vermeer Bouw Midden West BV

Schaal: 1: 40

getekend volgens NEN 5104

Boring: 001

datum: 29-11-2017

veldwerker: Paul van Driel (io)

0

-50

-100

-150

-200

1

2

3

4

klinker0

7

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, 
Edelmanboor

150

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
lichtgrijs, Edelmanboor

200

Boring: 002

datum: 29-11-2017

veldwerker: Paul van Driel (io)

0

-50

1

klinker0

7

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 003

datum: 29-11-2017

veldwerker: Paul van Driel (io)

0

-50

1

klinker0

7

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen schelpen, sporen 
baksteen, geen olie-water reactie, 
lichtbruin, Edelmanboor

50

Boring: 004

datum: 29-11-2017

veldwerker: Paul van Driel (io)

0
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klinker0

7

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, 
Edelmanboor

150

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
lichtgrijs, Edelmanboor

250

Boring: 005

datum: 29-11-2017

veldwerker: Paul van Driel (io)

0

-50

1

klinker0

7

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen schelpen, sporen 
baksteen, geen olie-water reactie, 
lichtbruin, Edelmanboor

50

Boring: 011

datum: 29-11-2017

veldwerker: Paul van Driel (io)

0

-50

1

klinker0

7

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
lichtbruin, Edelmanboor

50



Projectnummer: 172502

Project: Surinameweg 17 te Haarlem 

Opdrachtgever: Dura Vermeer Bouw Midden West BV

Schaal: 1: 40

getekend volgens NEN 5104

Boring: 012

datum: 29-11-2017

veldwerker: Paul van Driel (io)

0
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klinker0

7

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, 
Edelmanboor

150

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
lichtgrijs, Edelmanboor

200

Boring: 013

datum: 29-11-2017

veldwerker: Paul van Driel (io)

0

-50

1

klinker0

7

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, licht 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 014

datum: 29-11-2017

veldwerker: Paul van Driel (io)

0

-50

1

klinker0

7

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, licht 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 015

datum: 29-11-2017

veldwerker: Paul van Driel (io)

0

-50

1

klinker0

7

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, licht 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 016

datum: 29-11-2017

veldwerker: Paul van Driel (io)

0

-50

1

klinker0

7

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, licht 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 017

datum: 29-11-2017

veldwerker: Paul van Driel (io)

0

-50

1

klinker0

7

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, licht 
grijsbruin, Edelmanboor

50



Projectnummer: 172502

Project: Surinameweg 17 te Haarlem 

Opdrachtgever: Dura Vermeer Bouw Midden West BV

Schaal: 1: 40

getekend volgens NEN 5104

Boring: 018

datum: 29-11-2017

veldwerker: Paul van Driel (io)

0

-50

1

klinker0

7

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, licht 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 019

datum: 29-11-2017

veldwerker: Paul van Driel (io)

0
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-200

1
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3
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klinker0

7

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, 
Edelmanboor

150

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
lichtgrijs, Edelmanboor

200

Boring: 020

datum: 29-11-2017

veldwerker: Paul van Driel (io)

0

-50

1

klinker0

7

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, licht 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 021

datum: 29-11-2017

veldwerker: Paul van Driel (io)

0

-50

1

klinker0

7

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, licht 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 022

datum: 29-11-2017

veldwerker: Paul van Driel (io)

0

-50

1

klinker0

7

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, licht 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 006

datum: 30-11-2017

veldwerker: Paul van Driel (io)

0

-50
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2

gras0

Zand, matig grof, zwak siltig, matig 
humeus, matig wortelhoudend, sporen 
grind, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

30

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen schelpen, Edelmanboor

50

Boring: 007

datum: 30-11-2017

veldwerker: Paul van Driel (io)

0
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2

gras0

Zand, matig grof, zwak siltig, matig 
humeus, matig wortelhoudend, sporen 
grind, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

30

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen schelpen, Edelmanboor

50

Boring: 008

datum: 30-11-2017

veldwerker: Paul van Driel (io)

0
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1

klinker0

7

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, matig grindhoudend, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, Schep

50



Projectnummer: 172502

Project: Surinameweg 17 te Haarlem 

Opdrachtgever: Dura Vermeer Bouw Midden West BV

Schaal: 1: 40

getekend volgens NEN 5104

Boring: 009

datum: 30-11-2017

veldwerker: Paul van Driel (io)

0
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klinker0

7

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, Schep

150

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, sterk veenhoudend, geen 
olie-water reactie, lichtgrijs, Zuigerboor

240

Boring: 010

datum: 30-11-2017

veldwerker: Paul van Driel (io)

0

-50

1

2

gras0

Zand, matig grof, zwak siltig, matig 
humeus, matig wortelhoudend, sporen 
grind, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

30

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen schelpen, Edelmanboor

50

Boring: 023

datum: 30-11-2017

veldwerker: Paul van Driel (io)

0
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1
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3

4

klinker0

7

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, 
Edelmanboor

150

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
lichtgrijs, Edelmanboor

200

Boring: 024

datum: 30-11-2017

veldwerker: Paul van Driel (io)

0

-50

1

gras0

7

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Schep

50



Projectnummer: 172502

Project: Surinameweg 17 te Haarlem 

Opdrachtgever: Dura Vermeer Bouw Midden West BV

Schaal: 1: 40

getekend volgens NEN 5104

Boring: 025

datum: 30-11-2017

veldwerker: Paul van Driel (io)

0

-50

1

gras0

Zand, matig grof, zwak siltig, matig 
humeus, matig wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, Schep

50

Boring: 026

datum: 30-11-2017

veldwerker: Paul van Driel (io)

0
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klinker0
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Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, 
Edelmanboor

150

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
lichtgrijs, Edelmanboor

250

Boring: 027

datum: 30-11-2017

veldwerker: Paul van Driel (io)

0

-50

1

gras0

7

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Schep

50

Boring: 028

datum: 30-11-2017

veldwerker: Paul van Driel (io)

0

-50

1

2

gras0

Zand, matig grof, zwak siltig, matig 
humeus, matig wortelhoudend, sporen 
grind, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

30

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen schelpen, Edelmanboor

50

Boring: 029

datum: 30-11-2017

veldwerker: Paul van Driel (io)

0

-50

1

gras0

Zand, matig grof, zwak siltig, matig 
humeus, matig wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, Schep

50

Boring: 030

datum: 30-11-2017

veldwerker: Paul van Driel (io)

0

-50

1

gras0

Zand, matig grof, zwak siltig, matig 
humeus, matig wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, Schep

50



Projectnummer: 172502

Project: Surinameweg 17 te Haarlem 

Opdrachtgever: Dura Vermeer Bouw Midden West BV

Schaal: 1: 40

getekend volgens NEN 5104

Boring: 031

datum: 30-11-2017

veldwerker: Paul van Driel (io)
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Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen schelpen, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, 
Edelmanboor

150

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
lichtgrijs, Edelmanboor

200

Boring: 032

datum: 30-11-2017

veldwerker: Paul van Driel (io)
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Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, matig grindhoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal grijsbruin, 
Schep

50

Boring: 033

datum: 30-11-2017

veldwerker: Paul van Driel (io)

0

-50
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7

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Schep

50



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

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand

Wbb (<1-1-2013)

<AW

>AW

>T

>I
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3.1 Analyserapport grond 

   Laboratorium  : ALcontrol 

Certificaatnr. : 12674287 

Aantal pagina's : 10 
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

BK Ingenieurs
C.M. de Heij
Postbus 264
1970 AG  IJMUIDEN

Uw projectnaam : Verkennend bodemonderzoek Surinameweg 17 te Haarlem
Uw projectnummer : 172502
ALcontrol rapportnummer : 12674287, versienummer: 1

Rotterdam, 05-12-2017

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 172502.
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 uitgevoerd door ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).
Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het ALcontrol laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue
Louis Roche, Gennevilliers), of Spanje (Cerdanya 44, El Prat de Llobregat) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 10 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

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

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

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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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

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM01 MM01 003 (7-50) 005 (7-50)
002 Grond (AS3000) MM02 MM02 001 (7-50) 004 (7-50) 011 (7-50) 012 (7-50) 015 (7-50) 016 (7-50) 017 (7-50)
003 Grond (AS3000) MM03 MM03 006 (0-30) 007 (0-30) 010 (0-30) 030 (0-50) 031 (7-50) 032 (7-50) 033 (7-50)
004 Grond (AS3000) MM04 MM04 018 (7-50) 019 (7-50) 023 (7-50) 024 (7-50) 025 (0-50) 026 (7-50) 028 (0-30)
005 Grond (AS3000) MM05 MM05 001 (50-100) 004 (100-150) 012 (150-200)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 92.5  91.7  82.2  90.8  79.3  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S <0.5  <0.5  6.1  1.4  <0.5  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S <1  1.1  1.1  <1  <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20  <20  38  <20  <20  

cadmium mg/kgds S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

kobalt mg/kgds S 1.5  1.7  2.4  1.8  1.7  

koper mg/kgds S <5  <5  8.1  <5  <5  

kwik mg/kgds S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

lood mg/kgds S 20  <10  24  <10  <10  

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  

nikkel mg/kgds S 4.1  4.3  6.7  5.3  5.3  

zink mg/kgds S <20  <20  40  110  <20  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

fenantreen mg/kgds S <0.01  0.02  0.81  <0.01  <0.01  

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  0.21  <0.01  <0.01  

fluoranteen mg/kgds S <0.01  0.05  1.1  0.02  <0.01  

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.01  0.02  0.48  <0.01  <0.01  

chryseen mg/kgds S <0.01  0.02  0.38  <0.01  <0.01  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01  0.01  0.21  <0.01  <0.01  

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01  0.02  0.35  <0.01  <0.01  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.01  0.01  0.21  <0.01  <0.01  

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.01  0.01 2) 0.21  <0.01  <0.01  

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.07 1) 0.174 1) 3.967 1) 0.083 1) 0.07 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1  1.9  <1  

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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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

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM01 MM01 003 (7-50) 005 (7-50)
002 Grond (AS3000) MM02 MM02 001 (7-50) 004 (7-50) 011 (7-50) 012 (7-50) 015 (7-50) 016 (7-50) 017 (7-50)
003 Grond (AS3000) MM03 MM03 006 (0-30) 007 (0-30) 010 (0-30) 030 (0-50) 031 (7-50) 032 (7-50) 033 (7-50)
004 Grond (AS3000) MM04 MM04 018 (7-50) 019 (7-50) 023 (7-50) 024 (7-50) 025 (0-50) 026 (7-50) 028 (0-30)
005 Grond (AS3000) MM05 MM05 001 (50-100) 004 (100-150) 012 (150-200)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 6.1 1) 4.9 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C22-C30 mg/kgds  <5  <5  8  <5  <5  

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  <5  8  <5  <5  

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  <20  <20  <20  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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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

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.
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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

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) MM06 MM06 009 (100-150) 031 (50-100)
007 Grond (AS3000) MM07 MM07 019 (150-200) 023 (100-150) 026 (50-100)

Analyse Eenheid Q 006 007    

droge stof gew.-% S 80.5  81.2        

gewicht artefacten g S <1  <1        

aard van de artefacten - S geen  geen        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S <0.5  <0.5        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 1.6  <1        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20  <20        

cadmium mg/kgds S <0.2  <0.2        

kobalt mg/kgds S 1.8  1.5        

koper mg/kgds S <5  <5        

kwik mg/kgds S <0.05  <0.05        

lood mg/kgds S <10  <10        

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5        

nikkel mg/kgds S 5.5  4.3        

zink mg/kgds S <20  <20        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01        

fenantreen mg/kgds S <0.01  <0.01        

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01        

fluoranteen mg/kgds S <0.01  <0.01        

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01        

chryseen mg/kgds S <0.01  <0.01        

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01  <0.01        

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01  <0.01        

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.01  <0.01        

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.01  <0.01        

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.07 1) 0.07 1)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1        

PCB 52 µg/kgds S <1  <1        

PCB 101 µg/kgds S <1  <1        

PCB 118 µg/kgds S <1  <1        

PCB 138 µg/kgds S <1  <1        

PCB 153 µg/kgds S <1  <1        

PCB 180 µg/kgds S <1  <1        

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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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

006 Grond (AS3000) MM06 MM06 009 (100-150) 031 (50-100)
007 Grond (AS3000) MM07 MM07 019 (150-200) 023 (100-150) 026 (50-100)

Analyse Eenheid Q 006 007    

fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5        

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5        

fractie C22-C30 mg/kgds  <5  <5        

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  <5        

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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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

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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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

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934 
(monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond (AS3000): 
conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting 
conform NEN 6961)

cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-ISO 16772)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting 
conform NEN 6961)

molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 conform NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y6555452 29-11-2017 29-11-2017 ALC201  
001 Y6555450 29-11-2017 29-11-2017 ALC201  



BK Ingenieurs

Verkennend bodemonderzoek Surinameweg 17 te Haarlem
172502
12674287

30-11-2017

C.M. de Heij

30-11-2017

05-12-2017

Blad 9 van 10

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-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

002 Y6555696 29-11-2017 29-11-2017 ALC201  
002 Y6555463 29-11-2017 29-11-2017 ALC201  
002 Y6555469 29-11-2017 29-11-2017 ALC201  
002 Y6555684 29-11-2017 29-11-2017 ALC201  
002 Y6555663 29-11-2017 29-11-2017 ALC201  
002 Y6555453 29-11-2017 29-11-2017 ALC201  
002 Y6555460 29-11-2017 29-11-2017 ALC201  
003 Y6556015 30-11-2017 30-11-2017 ALC201  
003 Y6556017 30-11-2017 30-11-2017 ALC201  
003 Y6556020 30-11-2017 30-11-2017 ALC201  
003 Y6556002 30-11-2017 30-11-2017 ALC201  
003 Y6556018 30-11-2017 30-11-2017 ALC201  
003 Y6556027 30-11-2017 30-11-2017 ALC201  
003 Y6555987 30-11-2017 30-11-2017 ALC201  
004 Y6555698 29-11-2017 29-11-2017 ALC201  
004 Y6805357 30-11-2017 30-11-2017 ALC201  
004 Y6556007 30-11-2017 30-11-2017 ALC201  
004 Y6556030 30-11-2017 30-11-2017 ALC201  
004 Y6556006 30-11-2017 30-11-2017 ALC201  
004 Y6556001 30-11-2017 30-11-2017 ALC201  
004 Y6555691 29-11-2017 29-11-2017 ALC201  
005 Y6555461 29-11-2017 29-11-2017 ALC201  
005 Y6555462 29-11-2017 29-11-2017 ALC201  
005 Y6555451 29-11-2017 29-11-2017 ALC201  
006 Y6556022 30-11-2017 30-11-2017 ALC201  
006 Y6556024 30-11-2017 30-11-2017 ALC201  
007 Y6555674 29-11-2017 29-11-2017 ALC201  
007 Y6805361 30-11-2017 30-11-2017 ALC201  
007 Y6556005 30-11-2017 30-11-2017 ALC201  
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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

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM03MM03 006 (0-30) 007 (0-30) 010 (0-30) 030 (0-50) 031 (7-50) 032 (7-50) 033 (7-50)
003



 

 

 

    

Bijlage 

  

3.2 Analyserapport grondwater 

   Laboratorium  : ALcontrol 

Certificaatnr. : 12679011  

Aantal pagina's : 6 
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

BK Ingenieurs
C.M. de Heij
Postbus 264
1970 AG  IJMUIDEN

Uw projectnaam : Surinameweg 17 te Haarlem
Uw projectnummer : 172502
ALcontrol rapportnummer : 12679011, versienummer: 1

Rotterdam, 08-12-2017

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 172502.
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 uitgevoerd door ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).
Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het ALcontrol laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue
Louis Roche, Gennevilliers), of Spanje (Cerdanya 44, El Prat de Llobregat) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

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

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

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

004-1-1 004-1-1 004 (150-250)

002 Grondwater
(AS3000)

009-1-1 009-1-1 009 (140-240)

003 Grondwater
(AS3000)

026-1-1 026-1-1 026 (150-250)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

METALEN
barium µg/l S 21  27  29      

cadmium µg/l S 0.26  <0.20  0.31      

kobalt µg/l S <2  <2  <2      

koper µg/l S <2.0  <2.0  <2.0      

kwik µg/l S <0.05  <0.05  <0.05      

lood µg/l S 2.6  <2.0  <2.0      

molybdeen µg/l S <2  <2  <2      

nikkel µg/l S <3  <3  <3      

zink µg/l S <10  <10  <10      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2      

tolueen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2      

ethylbenzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2      

o-xyleen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1      

p- en m-xyleen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2      

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1)     

styreen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S <0.02  <0.02  <0.02      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2      

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2      

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1      

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1      

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1      

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1)     

dichloormethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2      

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2      

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2      

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2      

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1)     

tetrachlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1      

tetrachloormethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1      

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1      

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1      

trichlooretheen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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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

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

004-1-1 004-1-1 004 (150-250)

002 Grondwater
(AS3000)

009-1-1 009-1-1 009 (140-240)

003 Grondwater
(AS3000)

026-1-1 026-1-1 026 (150-250)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

chloroform µg/l S <0.2  <0.2  <0.2      

vinylchloride µg/l S <0.2  <0.2  <0.2      

tribroommethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25  <25  <25      

fractie C12-C22 µg/l  <25  <25  <25      

fractie C22-C30 µg/l  <25  <25  <25      

fractie C30-C40 µg/l  <25  <25  <25      

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50  <50  <50      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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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

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-
ISO 11885)

cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 (meting conform NEN-EN-ISO 17852)
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-

ISO 11885)
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
styreen Grondwater (AS3000) Idem
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 G6401119 07-12-2017 07-12-2017 ALC236  
001 B1661311 07-12-2017 07-12-2017 ALC204  
002 G6401129 07-12-2017 07-12-2017 ALC236  
002 B1633531 07-12-2017 07-12-2017 ALC204  
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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

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

003 G6404545 07-12-2017 07-12-2017 ALC236  
003 B1633556 07-12-2017 07-12-2017 ALC204  



 

 

 

    

Bijlage 

  

3.3 Analyserapport Asbest 

   Laboratorium  : KIWA Inspection & Testing 

Certificaatnr. : 2017.037777.1 / 2017.037778.1 

Aantal pagina's : 8 

  



05-12-17

172502(75826)

01-12-17

3

Analyse locatie: Rotterdam

05-12-17

2017.037777.1

1

Geachte heer/mevrouw,

Hoogachtend, 

De heer A.H. Loete
Manager Laboratorium

Hierbij ontvangt u de analyseresultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw referentie: 172502(75826)

Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de manager laboratorium of diens 

vervanger. Indien twijfel bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@kiwa-inte.com  o.v.v. 

onze referentie en versie.  

 
 

      BANK: Rabobank 1532.73.763 - IBAN: NL36 RABO 0153273763 - BIC: RABONL2U - BTW: NL813868634B01 - KVK: 24370016

Kiwa Inspection & Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de 

verkregen resultaten. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters.

Bij monsterneming door "Opdrachtgever" kan geen uitspraak gedaan worden over de verkregen data, herkomst, 

representativiteit en veiligheid tijdens de monsterneming. 

De door Kiwa Inspection & Testing uitgevoerde analyses zijn, indien niet anders vermeld, geaccrediteerd onder L140 door de 

raad voor accreditatie. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de raad voor accreditatie http://www.rva.nl . 

Indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen. 

Op dit analyserapport zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Alleen vermenigvuldigen van het gehele rapport is toegestaan. 

Datum analyse:

Onze referentie:

Versie:

Monsterneming door: Opdrachtgever

Datum ontvangst monsters:

Aantal monsters:

Projectnaam Verkennend bodemonderzoek Surinameweg 17 te Haarlem

BK Ingenieurs B.V.
t.a.v. Mevr. C. de Heij
Postbus 264
1970 AG IJmuiden
Nederland

Analyserapport
Datum rapportage:

Aantal pagina's (inclusief dit voorblad): 4

Uw referentie:

Kiwa Inspection & Testing

Hongkongstraat 5

3047 BR Rotterdam

T: +31 (0)88 998 38 00

E: info@kiwa-inte.com

www.kiwa-inte.com

Analyserapport asbest in grond, waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat versie 0.3 datum 01-03-17

Pagina 1 van 4



Analysegegevens
:

Analyse volgens norm :
Zeefmethode :
Datum monstername :
Datum aanlevering :
Datum analyse :

Monstergegevens
Monsternummer :
Monster omschrijving :

- - - Massa monster (nat) : 15,52 kg

- - - Massa monster (droog) : 14,21 kg

- - - Droge stofgehalte : 91,6 %

- - -
- - -

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)
(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - - - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - 0,6

- - - - n.a. - 0,6
- - - - n.a. - -

Totaal n.a. - 1,2

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: --

Onze referentie

Totaal Serpentijnasbest 1

Totaal Amfiboolasbest 2

Totaal hechtgebonden

Gewogen concentratie*

percentage

3,5 20,0

809197336 

100

grens

-

0,1 (10 g)78,7
5,0

heidsinterval

Totaal niet-hechtgebonden

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

Totaal 100 -

-
0,5 - 1

2017.037777.1

< 0,5

> 20

fractie

(mm)

percentage

onderzocht

AM01, AMM (7-50); BC E1624285

-

-

-

-8 - 20

boven-

1,82 - 4 -

-

t.o.v. ds.

zeeffractie

-

100

29 november 2017

Bovengrens

0,4 100

15,4

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat 

minder dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal 

conform AS3000

2017.037777.1

Resultaten

1 - 2

4 - 8

5 december 2017

(m/m)

95% betrouwbaar-

1 december 2017

Droge zeefmethode

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens

conform NEN 5898 AS3000

0,1

(m/m)

Kiwa Inspection & Testing

Hongkongstraat 5

3047 BR Rotterdam

T: +31 (0)88 998 38 00

E: info@kiwa-inte.com

www.kiwa-inte.com

Analyserapport asbest in grond, waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat versie 0.3 datum 01-03-17
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Analysegegevens
:

Analyse volgens norm :
Zeefmethode :
Datum monstername :
Datum aanlevering :
Datum analyse :

Monstergegevens
Monsternummer :
Monster omschrijving :

- - - Massa monster (nat) : 12,55 kg

- - - Massa monster (droog) : 11,92 kg

- - - Droge stofgehalte : 95,0 %

- - -
- - -

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)
(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - n.a. - -
- - - - n.a. - -
- - - - n.a. - -
- - - - n.a. - -
- - - - n.a. - 0,8
- - - - n.a. - 0,7
- - - - n.a. - -

Totaal n.a. - 1,5

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: 

2017.037777.1

Onze referentie

Resultaten

Totaal Serpentijnasbest 1

Totaal Amfiboolasbest 2

Totaal hechtgebonden

Totaal niet-hechtgebonden
Gewogen concentratie*

AM02, AMM (7-50); BC E1624286

2017.037777.1

5 december 2017

809197337 

Droge zeefmethode
29 november 2017

conform NEN 5898 AS3000

1 december 2017

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens Bovengrens

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

Totaal 100

--

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

-

88,4 0,1 (10 g)
6,8 5,0 -

-
0,8 100 -

20,0

0,7 100 -
1,5 100

4 - 8
8 - 20

percentage

grens
0,4 100

(m/m)
-

zeeffractie onderzocht

boven-

heidsinterval

t.o.v. ds.

95% betrouwbaar-fractie percentage

2 - 4

(mm)

> 20

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat minder 

dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal conform 

AS3000

(m/m)

< 0,5

1 - 2
0,5 - 1

1,3

-

-

Kiwa Inspection & Testing

Hongkongstraat 5

3047 BR Rotterdam

T: +31 (0)88 998 38 00

E: info@kiwa-inte.com

www.kiwa-inte.com

Analyserapport asbest in grond, waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat versie 0.3 datum 01-03-17
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Analysegegevens
:

Analyse volgens norm :
Zeefmethode :
Datum monstername :
Datum aanlevering :
Datum analyse :

Monstergegevens
Monsternummer :
Monster omschrijving :

- - - Massa monster (nat) : 14,43 kg

- - - Massa monster (droog) : 13,81 kg

- - - Droge stofgehalte : 95,7 %

- - -
- - -

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)
(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - - - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - 0,6
- - - - n.a. - -

Totaal n.a. - 0,6

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: --

Totaal 100

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

4,2 5,0

95% betrouwbaar-

heidsinterval

boven-
grens

-

-

-

-

-

-
-

-

5 december 2017

809197338 

zeeffractie onderzocht

conform NEN 5898 AS3000

29 november 2017

-

2017.037777.1

2017.037777.1

Totaal Serpentijnasbest 1

Totaal Amfiboolasbest 2

Totaal hechtgebonden

Totaal niet-hechtgebonden
Gewogen concentratie*

Onze referentie

AM03, AMM (7-50); BC E1624287

Resultaten

1 december 2017

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens Bovengrens

fractie percentage percentage

8 - 20

t.o.v. ds. (m/m)
(m/m)

< 0,5

1 - 2

0,5 - 1

0,1 100

94,8 0,1 (10 g)

4 - 8

100

2 - 4

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat 

minder dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal 

conform AS3000

0,4

0,1

0,3

100

100

(mm)

> 20

Droge zeefmethode

-
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05-12-17

172502(75827)

01-12-17

3

Analyse locatie: Rotterdam

05-12-17

2017.037778.1

1

Geachte heer/mevrouw,

Hoogachtend, 

De heer A.H. Loete
Manager Laboratorium

Hierbij ontvangt u de analyseresultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw referentie: 172502(75827)

Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de manager laboratorium of diens 

vervanger. Indien twijfel bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@kiwa-inte.com  o.v.v. 

onze referentie en versie.  

 
 

      BANK: Rabobank 1532.73.763 - IBAN: NL36 RABO 0153273763 - BIC: RABONL2U - BTW: NL813868634B01 - KVK: 24370016

Kiwa Inspection & Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de 

verkregen resultaten. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters.

Bij monsterneming door "Opdrachtgever" kan geen uitspraak gedaan worden over de verkregen data, herkomst, 

representativiteit en veiligheid tijdens de monsterneming. 

De door Kiwa Inspection & Testing uitgevoerde analyses zijn, indien niet anders vermeld, geaccrediteerd onder L140 door de 

raad voor accreditatie. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de raad voor accreditatie http://www.rva.nl . 

Indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen. 

Op dit analyserapport zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Alleen vermenigvuldigen van het gehele rapport is toegestaan. 

Datum analyse:

Onze referentie:

Versie:

Monsterneming door: Opdrachtgever

Datum ontvangst monsters:

Aantal monsters:

Projectnaam Verkennend bodemonderzoek Surinameweg 17 te Haarlem

BK Ingenieurs B.V.
t.a.v. Mevr. C. de Heij
Postbus 264
1970 AG IJmuiden
Nederland

Analyserapport
Datum rapportage:

Aantal pagina's (inclusief dit voorblad): 4

Uw referentie:
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Hongkongstraat 5
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Analysegegevens
:

Analyse volgens norm :
Zeefmethode :
Datum monstername :
Datum aanlevering :
Datum analyse :

Monstergegevens
Monsternummer :
Monster omschrijving :

- - - Massa monster (nat) : 14,77 kg

- - - Massa monster (droog) : 13,67 kg

- - - Droge stofgehalte : 92,6 %

- - -
- - -

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)
(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - 0,7

- - - - n.a. - 0,6
- - - - n.a. - -

Totaal n.a. - 1,3

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: --

Onze referentie

Totaal Serpentijnasbest 1

Totaal Amfiboolasbest 2

Totaal hechtgebonden

Gewogen concentratie*

percentage

15,0 20,0

809197339 

100

grens

-

0,1 (10 g)59,3
5,0

heidsinterval

Totaal niet-hechtgebonden

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

Totaal 100 -

-
0,5 - 1

2017.037778.1

< 0,5

> 20

fractie

(mm)

percentage

onderzocht

AM04, AMM (0-50); BC E1620303

-

-

-

-8 - 20

boven-

6,42 - 4 -

0,3

t.o.v. ds.

zeeffractie

100

100

30 november 2017

Bovengrens

1,6 100

15,3

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat 

minder dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal 

conform AS3000

2017.037778.1

Resultaten

1 - 2

4 - 8

5 december 2017

(m/m)

95% betrouwbaar-

1 december 2017

Droge zeefmethode

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens

conform NEN 5898 AS3000

2,2

(m/m)
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Analysegegevens
:

Analyse volgens norm :
Zeefmethode :
Datum monstername :
Datum aanlevering :
Datum analyse :

Monstergegevens
Monsternummer :
Monster omschrijving :

- - - Massa monster (nat) : 14,55 kg

- - - Massa monster (droog) : 13,51 kg

- - - Droge stofgehalte : 92,8 %

- - -
- - -

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)
(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - - - -
- - - - n.a. - -
- - - - n.a. - -
- - - - n.a. - -
- - - - n.a. - 0,7
- - - - n.a. - 0,6
- - - - n.a. - -

Totaal n.a. - 1,3

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: 

2017.037778.1

Onze referentie

Resultaten

Totaal Serpentijnasbest 1

Totaal Amfiboolasbest 2

Totaal hechtgebonden

Totaal niet-hechtgebonden
Gewogen concentratie*

AM05, AMM (0-50); BC E1620305

2017.037778.1

5 december 2017

809197340 

Droge zeefmethode
30 november 2017

conform NEN 5898 AS3000

1 december 2017

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens Bovengrens

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

Totaal 100

--

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

-

81,5 0,1 (10 g)
13,0 5,0 -

-
1,5 100 -

20,0

0,4 100 -
0,2 100

4 - 8
8 - 20

percentage

grens
- -

(m/m)
-

zeeffractie onderzocht

boven-

heidsinterval

t.o.v. ds.

95% betrouwbaar-fractie percentage

2 - 4

(mm)

> 20

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat minder 

dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal conform 

AS3000

(m/m)

< 0,5

1 - 2
0,5 - 1

3,4

-

-
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Analysegegevens
:

Analyse volgens norm :
Zeefmethode :
Datum monstername :
Datum aanlevering :
Datum analyse :

Monstergegevens
Monsternummer :
Monster omschrijving :

- - - Massa monster (nat) : 15,44 kg

- - - Massa monster (droog) : 12,78 kg

- - - Droge stofgehalte : 82,8 %

- - -
- - -

soort soort aantal materiaal concentratie bepalings-

asbest materiaal deeltjes hecht- asbest t.o.v. grens

gebonden totale monster onder- (mg/kgds)
(ja/nee) (mg/kgds) grens

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - -

- - - - n.a. - 0,7

- - - - n.a. - 0,7
- - - - n.a. - -

Totaal n.a. - 1,4

1 Serpentijnasbest
2 Amfiboolasbest
*

Opmerking: --

Totaal 100

n.a. : niet aantoonbaar

: Chrysotiel

: Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

17,1 5,0

95% betrouwbaar-

heidsinterval

boven-
grens

-

-

-

-

-

-
-

-

5 december 2017

809197341 

zeeffractie onderzocht

conform NEN 5898 AS3000

30 november 2017

100

2017.037778.1

2017.037778.1

Totaal Serpentijnasbest 1

Totaal Amfiboolasbest 2

Totaal hechtgebonden

Totaal niet-hechtgebonden
Gewogen concentratie*

Onze referentie

AM06, AMM (0-50); BC E1620304

Resultaten

1 december 2017

Concentratie 

asbest t.o.v. 

totale monster 

(mg/kgds)

95% betrouwbaarheidsinterval

Ondergrens Bovengrens

fractie percentage percentage

8 - 20

t.o.v. ds. (m/m)
(m/m)

< 0,5

1 - 2

0,5 - 1

2,0 100

72,4 0,1 (10 g)

4 - 8

20,0

2 - 4

Bepaling van het gehalte aan asbest in grond, 

waterbodem, bouw- en sloopafval en granulaat 

minder dan 50 % (V/V) bodemvreemd materiaal 

conform AS3000

4,7

1,1

2,6

100

100

(mm)

> 20

Droge zeefmethode

0,1
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4 Getoetste analyseresultaten en toetsingstabellen 
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4.1 Getoetste analyseresultaten en toetsingstabel grond 

   Aantal pagina’s: 9 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.0.0,  toetsingsdatum: 05-12-2017 - 20:08) 

 

Projectcode 172502 
Projectnaam Verkennend bodemonderzoek Surinameweg 17 te Haarlem 
Monsteromschrijving MM01 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

droge stof % 92.5 92.5  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % <0.5 0.5  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS <1 <1  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg <20 54.2 54.2  --    920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.241 0.241  <=AW -0.03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 1.5 5.27 5.27  <=AW -0.06 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 7.24 7.24  <=AW -0.22 40 115 190 5 
kwik mg/kg <0.05 0.0503 0.0503  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 20 31.5 31.5  <=AW -0.04 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 4.1 12 12  <=AW -0.35 35 68 100 4 
zink mg/kg <20 33.2 33.2  <=AW -0.18 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fenantreen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.07 0.07 0.07  <=AW -0.04 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 3.5  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW -0.02 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
12674287-001 MM01 MM01 003 (7-50) 005 (7-50) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.0.0,  toetsingsdatum: 05-12-2017 - 20:08) 

 

Projectcode 172502 
Projectnaam Verkennend bodemonderzoek Surinameweg 17 te Haarlem 
Monsteromschrijving MM02 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

droge stof % 91.7 91.7  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % <0.5 0.5  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 1.1 1.1  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg <20 54.2 54.2  --    920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.241 0.241  <=AW -0.03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 1.7 5.98 5.98  <=AW -0.05 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 7.24 7.24  <=AW -0.22 40 115 190 5 
kwik mg/kg <0.05 0.0503 0.0503  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 11 11  <=AW -0.08 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 4.3 12.5 12.5  <=AW -0.35 35 68 100 4 
zink mg/kg <20 33.2 33.2  <=AW -0.18 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fenantreen mg/kg 0.02 0.02  -- -      
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fluoranteen mg/kg 0.05 0.05  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0.02 0.02  -- -      
chryseen mg/kg 0.02 0.02  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.01 0.01  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0.02 0.02  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.01 0.01  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.01 0.01  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.174 0.174 0.174  <=AW -0.03 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 3.5  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW -0.02 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
12674287-002 MM02 MM02 001 (7-50) 004 (7-50) 011 (7-50) 012 (7-50) 015 (7-50) 016 (7-50) 017 (7-50) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.0.0,  toetsingsdatum: 05-12-2017 - 20:08) 

 

Projectcode 172502 
Projectnaam Verkennend bodemonderzoek Surinameweg 17 te Haarlem 
Monsteromschrijving MM03 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

droge stof % 82.2 82.2  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 6.1 6.1  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 1.1 1.1  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 38 147 147  --    920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.203 0.203  <=AW -0.03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 2.4 8.44 8.44  <=AW -0.04 15 102 190 3 
koper mg/kg 8.1 14.7 14.7  <=AW -0.17 40 115 190 5 
kwik mg/kg <0.05 0.0487 0.0487  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 24 35.1 35.1  <=AW -0.03 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 6.7 19.5 19.5  <=AW -0.24 35 68 100 4 
zink mg/kg 40 86 86  <=AW -0.09 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fenantreen mg/kg 0.81 0.81  -- -      
antraceen mg/kg 0.21 0.21  -- -      
fluoranteen mg/kg 1.1 1.1  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg 0.48 0.48  -- -      
chryseen mg/kg 0.38 0.38  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.21 0.21  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg 0.35 0.35  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.21 0.21  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.21 0.21  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 3.967 3.97 3.97 * WO 0.06 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.15  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 1.15  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 1.15  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 1.15  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 1.15  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 1.15  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 1.15  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 8.03 8.03  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 5.74  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 5.74  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg 8 13.1  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg 8 13.1  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 23 23  <=AW -0.03 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
12674287-003 MM03 MM03 006 (0-30) 007 (0-30) 010 (0-30) 030 (0-50) 031 (7-50) 032 (7-50) 033 (7-50) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.0.0,  toetsingsdatum: 05-12-2017 - 20:08) 

 

Projectcode 172502 
Projectnaam Verkennend bodemonderzoek Surinameweg 17 te Haarlem 
Monsteromschrijving MM04 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

droge stof % 90.8 90.8  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 1.4 1.4  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS <1 <1  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg <20 54.2 54.2  --    920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.241 0.241  <=AW -0.03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 1.8 6.33 6.33  <=AW -0.05 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 7.24 7.24  <=AW -0.22 40 115 190 5 
kwik mg/kg <0.05 0.0503 0.0503  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 11 11  <=AW -0.08 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 5.3 15.5 15.5  <=AW -0.30 35 68 100 4 
zink mg/kg 110 261 261 * IN 0.21 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fenantreen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.083 0.083 0.083  <=AW -0.04 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 138 ug/kg 1.9 9.5  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 3.5  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 6.1 30.5 30.5 * WO 0.01 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW -0.02 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
12674287-004 MM04 MM04 018 (7-50) 019 (7-50) 023 (7-50) 024 (7-50) 025 (0-50) 026 (7-50) 028 (0-30) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.0.0,  toetsingsdatum: 05-12-2017 - 20:08) 

 

Projectcode 172502 
Projectnaam Verkennend bodemonderzoek Surinameweg 17 te Haarlem 
Monsteromschrijving MM05 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

droge stof % 79.3 79.3  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % <0.5 0.5  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS <1 <1  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg <20 54.2 54.2  --    920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.241 0.241  <=AW -0.03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 1.7 5.98 5.98  <=AW -0.05 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 7.24 7.24  <=AW -0.22 40 115 190 5 
kwik mg/kg <0.05 0.0503 0.0503  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 11 11  <=AW -0.08 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 5.3 15.5 15.5  <=AW -0.30 35 68 100 4 
zink mg/kg <20 33.2 33.2  <=AW -0.18 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fenantreen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.07 0.07 0.07  <=AW -0.04 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 3.5  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW -0.02 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
12674287-005 MM05 MM05 001 (50-100) 004 (100-150) 012 (150-200) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.0.0,  toetsingsdatum: 05-12-2017 - 20:08) 

 

Projectcode 172502 
Projectnaam Verkennend bodemonderzoek Surinameweg 17 te Haarlem 
Monsteromschrijving MM06 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

droge stof % 80.5 80.5  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % <0.5 0.5  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 1.6 1.6  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg <20 54.2 54.2  --    920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.241 0.241  <=AW -0.03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 1.8 6.33 6.33  <=AW -0.05 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 7.24 7.24  <=AW -0.22 40 115 190 5 
kwik mg/kg <0.05 0.0503 0.0503  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 11 11  <=AW -0.08 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 5.5 16 16  <=AW -0.29 35 68 100 4 
zink mg/kg <20 33.2 33.2  <=AW -0.18 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fenantreen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.07 0.07 0.07  <=AW -0.04 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 3.5  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW -0.02 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
12674287-006 MM06 MM06 009 (100-150) 031 (50-100) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.0.0,  toetsingsdatum: 05-12-2017 - 20:08) 

 

Projectcode 172502 
Projectnaam Verkennend bodemonderzoek Surinameweg 17 te Haarlem 
Monsteromschrijving MM07 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  BI  AW  T  I  RBK 

            

droge stof % 81.2 81.2  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % <0.5 0.5  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS <1 <1  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg <20 54.2 54.2  --    920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.241 0.241  <=AW -0.03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 1.5 5.27 5.27  <=AW -0.06 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 7.24 7.24  <=AW -0.22 40 115 190 5 
kwik mg/kg <0.05 0.0503 0.0503  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 11 11  <=AW -0.08 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 4.3 12.5 12.5  <=AW -0.35 35 68 100 4 
zink mg/kg <20 33.2 33.2  <=AW -0.18 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fenantreen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
chryseen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.07 0.07 0.07  <=AW -0.04 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 52 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 101 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 118 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 138 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 153 ug/kg <1 3.5  -- -      
PCB 180 ug/kg <1 3.5  -- -      
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C22-C30 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17.5  -- -- -     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW -0.02 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
12674287-007 MM07 MM07 019 (150-200) 023 (100-150) 026 (50-100) 
 

  



Legenda 
   
Verklaring kolommen   
AR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
AT  ALcontrol toetsings resultaat (door ALcontrol berekend) 
AC  ALcontrol toetsings conclusie (door ALcontrol bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door ALcontrol beheerd) 
T  Tussenwaarde (door ALcontrol berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door ALcontrol beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  ALcontrol berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   

  



Normenblad 
Toetskeuze: T.12: Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 

 

Analyse Eenheid AW Wo Ind I 

      
METALEN 
cadmium mg/kg 0.6 1.2 4.3 13 
kobalt mg/kg 15 35 190 190 
koper mg/kg 40 54 190 190 
kwik mg/kg 0.15 0.83 4.8 36 
lood mg/kg 50 210 530 530 
molybdeen mg/kg 1.5 88 190 190 
nikkel mg/kg 35 39 100 100 
zink mg/kg 140 200 720 720 

      
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

mg/kg 1.5 6.8 40 40 

      
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 20 40 500 1000 

      
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 190 190 500 5000 

      

 

     
* Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging 
Legenda normenblad   
AW = Achtergrondwaarden 
WO = Maximale waarden bodemfunctieklasse wonen 
IND = Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie 
I = Interventiewaarden 
Normen en definities http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads 

 



 

 

 

    

Bijlage 

  

4.2 Getoetste analyseresultaten en toetsingstabel grond-

water 

   Aantal pagina’s: 5 

 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.0.0,  toetsingsdatum: 08-12-2017 - 09:28) 

 

Projectcode 172502 
Projectnaam Surinameweg 17 te Haarlem 
Monsteromschrijving 004-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  BI  S  T  I  RBK 

            

            

METALEN 
barium ug/l 21 21 21  <=S - 50 338 625 20 
cadmium ug/l 0.26 0.26 0.26  <=S - 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l <2 1.4 <2  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l <2.0 1.4 <2.0  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l 2.6 2.6 2.6  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l <3 2.1 <3  <=S - 15 45 75 3 
zink ug/l <10 7 <10  <=S - 65 432 800 10 

            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 0.21  <=S - 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 153 300 0.2 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0.02 0.014 <0.02  <=S - 0.01 35 70 0.02 

            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S - 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  - -0.01 0.8 40 80 0.2 
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  - -0.01 0.8 40 80 0.2 
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  - -0.01 0.8 40 80 0.2 
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---    630 0.2 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 

 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
12679011-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    

 

Monstercode Monsteromschrijving 
12679011-001 004-1-1 004-1-1 004 (150-250) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.0.0,  toetsingsdatum: 08-12-2017 - 09:28) 

 

Projectcode 172502 
Projectnaam Surinameweg 17 te Haarlem 
Monsteromschrijving 009-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  BI  S  T  I  RBK 

            

            

METALEN 
barium ug/l 27 27 27  <=S - 50 338 625 20 
cadmium ug/l <0.20 0.14 <0.20  <=S - 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l <2 1.4 <2  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l <2.0 1.4 <2.0  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l <2.0 1.4 <2.0  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l <3 2.1 <3  <=S - 15 45 75 3 
zink ug/l <10 7 <10  <=S - 65 432 800 10 

            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 0.21  <=S - 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 153 300 0.2 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0.02 0.014 <0.02  <=S - 0.01 35 70 0.02 

            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S - 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  - -0.01 0.8 40 80 0.2 
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  - -0.01 0.8 40 80 0.2 
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  - -0.01 0.8 40 80 0.2 
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---    630 0.2 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 

 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
12679011-002    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    

 

Monstercode Monsteromschrijving 
12679011-002 009-1-1 009-1-1 009 (140-240) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.0.0,  toetsingsdatum: 08-12-2017 - 09:28) 

 

Projectcode 172502 
Projectnaam Surinameweg 17 te Haarlem 
Monsteromschrijving 026-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  BI  S  T  I  RBK 

            

            

METALEN 
barium ug/l 29 29 29  <=S - 50 338 625 20 
cadmium ug/l 0.31 0.31 0.31  <=S - 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l <2 1.4 <2  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l <2.0 1.4 <2.0  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l <2.0 1.4 <2.0  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l <3 2.1 <3  <=S - 15 45 75 3 
zink ug/l <10 7 <10  <=S - 65 432 800 10 

            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 0.21  <=S - 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 153 300 0.2 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0.02 0.014 <0.02  <=S - 0.01 35 70 0.02 

            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S - 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  - -0.01 0.8 40 80 0.2 
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  - -0.01 0.8 40 80 0.2 
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  - -0.01 0.8 40 80 0.2 
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---    630 0.2 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 

 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
12679011-003    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    

 

Monstercode Monsteromschrijving 
12679011-003 026-1-1 026-1-1 026 (150-250) 
 

  



Legenda 
   
Verklaring kolommen   
AR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
AT  ALcontrol toetsings resultaat (door ALcontrol berekend) 
AC  ALcontrol toetsings conclusie (door ALcontrol bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door ALcontrol beheerd) 
T  Tussenwaarde (door ALcontrol berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door ALcontrol beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  ALcontrol berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
   

  



Normenblad 
Toetskeuze: T.13: Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 

 

Analyse Eenheid S I 

    
METALEN 
barium ug/l 50 625 
cadmium ug/l 0.4 6 
kobalt ug/l 20 100 
koper ug/l 15 75 
kwik ug/l 0.05 0.3 
lood ug/l 15 75 
molybdeen ug/l 5 300 
nikkel ug/l 15 75 
zink ug/l 65 800 

    
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l 0.2 30 
tolueen ug/l 7 1000 
ethylbenzeen ug/l 4 150 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.2 70 
styreen ug/l 6 300 

    
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l 0.01 70 

    
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l 7 900 
1,2-dichloorethaan ug/l 7 400 
1,1-dichlooretheen ug/l 0.01 10 
dichloormethaan ug/l 0.01 1000 
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 
factor) 

ug/l 0.01 20 

som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.8 80 
tetrachlooretheen ug/l 0.01 40 
tetrachloormethaan ug/l 0.01 10 
1,1,1-trichloorethaan ug/l 0.01 300 
1,1,2-trichloorethaan ug/l 0.01 130 
trichlooretheen ug/l 24 500 
chloroform ug/l 6 400 
vinylchloride ug/l 0.01 5 
tribroommethaan ug/l  630 

    
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 ug/l 50 600 

    

 

     
* Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging 
Legenda normenblad   
S = Streefwaarden 
I = Interventiewaarden 
Normen en definities http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads 

 



 

 

 

    

Bijlage 

  

5 Verklarende woordenlijst 
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Surinameweg 17 te Haarlem 

Actualiserend bodem- en verkennend asbest-in-grondonderzoek | 172502 | 12 december 2017 

Verklarende woordenlijst 

 

Achtergrondwaarde (A): deze waarde is voor grond vastgesteld op basis van gehalten die van nature in de bo-

dem voorkomen. Grond die de achtergrondwaarde overschrijdt, wordt aangeduid als licht verontreinigd. 

Besluit bodemkwaliteit (Bbk): op 1 juli 2008 is het Besluit bodemkwaliteit in werking getreden. Er kan sprake zijn 

van een generiek beleid of een gebied specifiek beleid. Volgens dit besluit kan per gemeente een beleid worden 

gevoerd, waarin rekening gehouden is met locatie specifieke omstandigheden in de bodem. In voorliggende rap-

portage zijn de resultaten van de uitgevoerde analyses getoetst aan het generieke beleid.  

Bodemverontreiniging: situatie waarbij stoffen zich op een zodanige wijze in de bodem bevinden, dat deze stof-

fen zich met de bodem kunnen vermengen, met de bodem kunnen reageren, zich in de bodem kunnen versprei-

den en/of ongecontroleerd kunnen verplaatsen én één of meer van de functionele eigenschappen, die de bodem 

voor mens, plant of dier heeft, verminderen of bedreigen. 

EC (µS/cm): geleidingsvermogen, weergegeven in microsiemens per centimeter 

Geval van ernstige verontreiniging: er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging indien voor 

ten minste één stof de gemiddelde gemeten concentratie van minimaal 25 m3 bodemvolume in het geval van een 

grondverontreiniging of van minimaal 100 m3 grondwater in het geval van een grondwaterverontreiniging, hoger 

is dan de interventiewaarde. Asbest is uitgezonderd van dit volumecriterium.  

Interventiewaarde (I): deze waarde geeft aan wanneer er sprake kan zijn van een dreigende ernstige verminde-

ring van de functionele eigenschappen van de bodem voor mens, plant en dier. Grond die de interventiewaarde 

overschrijdt, wordt aangeduid als sterk verontreinigd. 

mg/kg ds: milligram per kilogram droge stof 

m -mv: meter minus maaiveld 

NEN 5725: Norm voor het uitvoeren van vooronderzoek. Het vooronderzoek wordt uitgevoerd voorafgaande aan 

een bodemonderzoek. De bij het vooronderzoek verzamelde gegevens dienen als basis voor het opstellen van 

een juiste onderzoeksstrategie.  

NEN 5740+A1: Norm voor het opstellen van een strategie voor het uitvoeren van een bodemonderzoek naar de 

aan-/ afwezigheid van een verontreiniging in de bodem. De norm is van toepassing bij zowel onverdachte als ver-

dachte locaties.  

NEN 5740 pakket grond: standaard analysepakket voor het uitvoeren van een bodemonderzoek. Het standaard 

grondpakket bevat de volgende parameters: zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molyb-

deen, nikkel en zink), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK), polychloorbifenylen (PCB) en minerale 

olie.  

NEN 5740 pakket grondwater: standaard analysepakket voor het uitvoeren van een bodemonderzoek. Het stan-

daard grondwaterpakket bevat de volgende parameters: zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, 

lood, molybdeen, nikkel en zink), vluchtige aromatische koolwaterstoffen (BTEXN), vluchtige gechloreerde koolwa-

terstoffen (VOCl) en minerale olie. 

NTU: eenheid om troebelheid van het grondwater aan te geven 

Organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB): analysepakket voor bestrijdingsmiddelen (onder andere DDT). 

pH: zuurgraad 

Streefwaarde (S): deze waarde is voor grondwater vastgesteld op basis van gehalten die van nature in de bodem 

voorkomen. Grondwater wat de streefwaarde overschrijdt, wordt aangeduid als licht verontreinigd. 

Tussenwaarde (T): De tussenwaarde, zoals benoemd in onder meer de NEN 5740 en de Regeling Uniforme Sane-

ringen, maakt geen onderdeel meer uit van de toetsing die noodzakelijk is vanuit de Circulaire Bodemsanering en 

Besluit Bodemkwaliteit. In praktijk wordt de waarde nog wel vaak weergegeven bij toetsingen. Deze waarde geeft 

de milieukwaliteit aan, waarbij er sprake is van verhoogde, maar in het algemeen niet potentieel onaanvaardbare, 

risico's voor mens en milieu. Overschrijding van deze waarde heeft slechts een indicatieve functie. De waarde zit 

tussen de achtergrond-/ streefwaarde en interventiewaarde in. Grond(water) die de tussenwaarde wel maar niet 

de interventiewaarde overschrijdt, wordt aangeduid als matig verontreinigd. 

µg/l: microgram per liter 

Verdachte locatie: locatie waarvoor op grond van het vooronderzoek concrete aanwijzingen bestaan dat die lo-

catie, of een deel ervan is verontreinigd met een of meerdere stoffen. 

Wet bodembescherming (Wbb): de Wet bodembescherming stelt regels om de bodem (grond en grondwater) 

te beschermen. Daarnaast worden de saneringen van verontreinigde grond en grondwater door middel van de 

Wbb geregeld.  



 

 

 

    

Bijlage 

  

6 Verklaring onafhankelijkheid conform eisen Bbk en BRL 

SIKB 2000 
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Bijlage 6: Verklaring onafhankelijkheid conform eisen Bbk en BRL SIKB 2000 

 

Projectnummer: 172502 

Locatie: Surinameweg 17 te Haarlem 

Opdrachtgever: Dura Vermeer BV 

 

De veldwerker, waarvan de naam hieronder wordt vermeld, verklaart hierbij dat alle kritische functies onafhankelijk 

van de opdrachtgever zijn uitgevoerd conform de eisen van de BRL SIKB 2000 en de daarbij horende protocollen. 

 

naam veldwerker datum veldwerk handtekening 

Peter (P.) Zaaijer 29 november 2017 

7 december 2017 

 

Alfons (A.) van der Laan 30 november 2017  

 

Paul (P.) van Driel 29 en 30 november 2017  
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TML 367 - Bureauonderzoek archeologie, Fluor locatie, te Haarlem   1    

1 Administratieve gegevens 

Provincie: Noord-Holland 

Gemeente: Haarlem 

Plaats: Haarlem 

Toponiem: Fluor 

Coördinaten (4 hoekpunten): ID X Y 

ZW 104966,66 486100,47 

NW 104910,53 486232,09 

NO 105062,77 486273,81 

ZO 105056,86 486113,29 
 

Bevoegde overheid: Haarlem 

Deskundige namens bevoegde overheid: Anja van Zalinge 

ARCHIS3-zaaknummer: 4576609100 

The Missing Link projectnummer: 2086 

Periode van uitvoering: November 2017 

Beheer en plaats documentatie: The Missing Link, Utrecht 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



   

 

TML 367 - Bureauonderzoek archeologie, Fluor locatie, te Haarlem   2    

2 Samenvatting 

In opdracht van Dura Vermeer Bouw Midden West BV heeft The Missing Link een 

archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Fluor te Haarlem. In het 

plangebied zal nieuwbouw worden gerealiseerd. Het betreft voornamelijk woningbouw.  

 

Uit het bureauonderzoek is gebleken dat er voor het plangebied een lage archeologische 

verwachting geldt voor vindplaatsen uit het Midden en Laat Neolithicum omdat de 

strandwal vermoedelijk niet ter plaatse van het plangebied gelegen heeft. Op basis van 

het bureauonderzoek lijkt die zich ten oosten van het plangebied te bevinden. Indien wel 

sprake is van een strandwal, kunnen daarop vermoedelijk gelijksoortige vindplaatsen als 

die uit de Bronstijd en IJzertijd aanwezig zijn. In de top van het veenpakket kunnen 

resten voorkomen uit de periode (Midden) Bronstijd t/m Romeinse tijd. Hiervoor geldt 

een middellage archeologische verwachting. Gelet op de historisch geografische gegevens 

geldt voor het gehele plangebied een lage verwachting voor vindplaatsen uit de 

Middeleeuwen en Nieuwe tijd. 

 

In dit stadium zijn nog geen precieze verstoringsdieptes bekend. Verwacht wordt dat de 

fundering van de nieuwbouw in ieder geval zal reiken tot in het duin- of strandzand, 

waardoor eventuele archeologische waarden verstoord zullen worden. 

 

Gezien het bovenstaande adviseren wij om een verkennend booronderzoek uit te voeren. 

Met behulp van het verkennend onderzoek kan onderzocht worden of de bodemopbouw 

nog intact is en op welke niveaus archeologische resten kunnen voorkomen. Op basis van 

de resultaten van een verkennend booronderzoek kan worden beoordeeld of er eventueel 

vervolgonderzoek van toepassing is. 
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3 Inleiding 

3.1 ALGEMEEN 

De Fluor locatie te Haarlem wordt herontwikkeld. Het plangebied ligt volgens de 

gemeentelijke beleidskaart gedeeltelijk in een zone met een middellage archeologische 

verwachting (categorie 4, geel). Volgens het bestemmingsplan geldt voor het plangebied 

een ondergrens bij bodemverstorende activiteiten van meer dan 2.500 m2 en dieper dan 

30cm- maaiveld. Hierdoor is het nodig een archeologisch vooronderzoek uit te voeren. De 

eerste stap in de archeologische Monumentenzorg (AMZ) is het uitvoeren van een 

bureauonderzoek om tot een gespecificeerde archeologische verwachting te komen. Het 

onderzoek is noodzakelijk om te bepalen of bij de voorgenomen bodemverstoring de kans 

bestaat dat er archeologische resten in de ondergrond worden verstoord Vooraf aan het 

onderzoek en tijdens de correctieronde is er contact geweest met het bevoegd gezag.  

Contactpersonen: P.A.M.M. van Kempen. Daarnaast is er gebruik gemaakt van de 

bouwhistorische verkenning, de Haarlemse Richtlijnen Archeologie en de door de heer van 

Kempen aangeleverde literatuur die specifiek voor het plangebied van toepassing  is. 

 

. 

  

3.2 DOELSTELLING EN VRAAGSTELLING 

Het doel van een archeologisch bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde 

archeologische verwachting voor een plangebied, door middel van het verwerven van 

informatie over bekende of verwachte aardkundige en archeologische resten. 

 

Aan dit bureauonderzoek liggen de in het volgende onderzoeksvragen ten grondslag: 

 

1. Zijn er (aanwijzingen voor) archeologische en/of ondergrondse bouwhistorische 

resten in het plangebied aanwezig, en zo ja, wat is naar verwachting de omvang, 

ligging, aard en datering hiervan? 

 

Indien er archeologische en/of ondergrondse bouwhistorische resten verwacht worden: 

 

2. In welke mate zullen deze resten worden verstoord door realisatie van de geplande 

bouwingrepen? 

 

3. Hoe kan deze verstoring door planaanpassing of fysieke bescherming tot een minimum 

worden beperkt? 

 

Indien de archeologische en/of ondergrondse bouwhistorische resten niet behouden 

kunnen worden: 

 

4. Welke vorm van nader onderzoek is nodig om de aanwezigheid van archeologische 

en/of ondergrondse bouwhistorische resten vast te stellen en hun omvang, ligging, 

aard en datering in voldoende mate te kunnen bepalen, om zo te komen tot een 

selectieadvies? 
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4 Methoden 

Dit archeologisch bureauonderzoek is uitgevoerd conform de vigerende versie van de 

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA 4.0) en in het bijzonder de specificaties 

LS01, LS02, LS03, LS04 en LS05 van het Protocol Bureauonderzoek. De rapportage is 

opgesteld conform specificatie LS06.  Vooraf aan het onderzoek en tijdens de 

correctierond is er contact geweest met het bevoegd gezag. Contactpersonen: P.A.M.M. 

van Kempen. Daarnaast is er gewerkt volgens de Haarlemse Richtlijnen archeologie. 

Daarnaast zijn het archief van het bureau archeologie van de gemeente Haarlem, het 

bouwkundig archief van de gemeente Haarlem en de beeldbank van het Noord-

Hollandsarchief geraadpleegd.   

 

 

Het onderzoek bestaat uit vijf onderdelen (specificaties LS01 t/m LS05). In de eerste vier 

onderdelen worden de volgende werkzaamheden verricht: 

- Afbakening plan- en onderzoeksgebied en vaststellen consequenties toekomstig 

gebruik (LS01); 

- Beschrijving huidige situatie (LS02); 

- Beschrijving historische situatie en mogelijke verstoringen (LS03); 

- Beschrijving aardwetenschappelijke gegevens en bekende archeologische waarden 

(LS04). 

 

Op grond van deze onderdelen wordt de gespecificeerde archeologische verwachting voor 

het plangebied opgesteld (LS05). Hierin wordt verwoord of, en zo ja, welke 

archeologische resten worden verwacht in het plangebied. 
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5 Resultaten 

5.1 AFBAKENING PLAN- EN ONDERZOEKSGEBIED EN VASTSTELLEN CONSEQUENTIES 

TOEKOMSTIG GEBRUIK (LS01) 

Het plangebied is gelegen in Haarlem wordt ten westen begrensd door de Europaweg, ten 

oosten en zuiden door de Amerikaweg en ten noorden door de Surinameweg. Het 

plangebied is circa 21.948 m2 groot (fig. 1 en 2). Om het plangebied in een grotere 

archeologische en aardwetenschappelijke context te kunnen plaatsen, is voor dit 

bureauonderzoek een onderzoeksgebied gedefinieerd met een straal van 500m rondom 

het plangebied. 

 

In het plangebied zal nieuwbouw worden gerealiseerd (bijlage 7.1) . Het betreft 

woningbouw. In dit stadium zijn nog geen precieze verstoringsdieptes bekend.  

 

 

5.2 BESCHRIJVING HUIDIGE SITUATIE (LS02) 

Voor het bureauonderzoek is het van belang de huidige situatie te onderzoeken. 

Landgebruik en bebouwing kunnen van invloed zijn op de archeologische verwachting. 

 

Het zuidwesten van het plangebied is momenteel bebouwd, hier staat het gebouw van De 

Fluor Corporation. De rest van het plangebied is in gebruikt als verharde parkeerplaats. 

Rondom het plangebied staan bomen.  

 

Het terrein ligt ongeveer op -0,4 m +NAP.  

 

5.3 BESCHRIJVING HISTORISCHE SITUATIE EN MOGELIJKE VERSTORINGEN (LS03) 

De historische situatie van het plangebied is op verschillende kaarten als volgt: 

 

Kaart veerpolder, De Poel en 

Romolenpolder in het Caertboeck 

van Rynland uit 1615 

Op de kaart is te zien dat er geen bebouwing aanwezig is binnen 

het plangebied. Het plangebied is in gebruik als weiland. 

Thomas Thomasz.,1590: Kaart 

van Haarlem en omgeving 

Op de kaart is te zien dat er geen bebouwing aanwezig is binnen 

het plangebied. Het plangebied is in gebruik als weiland. 

Topografische kaarten 

(Bonneblad) 1850-1970 

Op de topografische kaarten is te zien dat er geen bebouwing 

aanwezig is binnen het plangebied. Het plangebied is in gebruik 

als weiland. 

Topografische kaarten 

(Bonneblad) 1970-2016 

Op de topografische kaarten is te zien dat er bebouwing 

aanwezig is binnen het plangebied.  Het gebouw van De Fluor 

Corporation, een olie gas en chemie bedrijf met een 

infrastructurele tak, In het plangebied wordt in 1972 in gebruik 
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genomen. 

 

 

N.B. Bovenstaande kaarten zijn op fig. 3-8 van de bijlage weergegeven.  

 

De binnenstad van Haarlem is gelegen op een oude strandwal. In Schalkwijk lag voor het 

bouwrijp maken van de gronden de oudste strandwal van Nederland. De tussenliggende 

strandvlakte was vanouds een lager gelegen gebied. De bodem bestond hier uit veen, dat 

ten gevolge van overstromingen deels bedekt was met klei. Vermoedelijk is het gebied 

reeds in de tiende eeuw ontgonnen, waarbij de oevers langs het Zuider Buiten Spaarne 

(Schalkwijkerweg) als ontginningsbasis dienden. De parallelle ontwateringssloten werden 

in oost-west richting gegraven. Vermoedelijk werden in een latere fase de Gouw Wetering 

en Goo Wetering aangelegd, om de ontwatering te verbeteren. Deze weteringen liepen in 

noord-zuidelijke richting.  

 

Voor de realisatie van het stadsdeel Schalkwijk was het gebied opgedeeld in vier polders: 

de Romolenpolder, de Verenigde Groote- en Kleine Polders, de Poelpolder en de 

Vijfhuizerpolder. De polders waren van elkaar gescheiden door een kade (Zomerweg), die 

parallel aan de ontginningsbasis was opgeworpen. Langs deze kade lag aan weerszijden 

een wetering. Tussen de Romolenpolder en de Vereenigde Groote- en Kleine Polders liep 

in oost-westelijk richting de Scheijkade. De Poelpolder en Vijfhuizerpolder werden van 

elkaar gescheiden door de Poelkade.1 

 

In de eerste helft van de twintigste eeuw had Haarlem zich vooral in noordelijke richting 

sterk uitgebreid. Rond 1960 raakten de bouwmogelijkheden daar uitgeput. De stad had 

echter nog een enorme behoefte aan meer ruimte voor wonen en werken. Uitbreiding 

naar het westen kon niet want ook toen al wilde men de duinen als natuur- en 

recreatiegebied sparen en de nog resterende groene ruimten in de strook tussen de 

duinen en de stad behouden. De enige uitbreidingsmogelijkheden lagen aan de oostkant 

van Haarlem. In het structuurplan voor Haarlem werd de Waarderpolder bestemd voor 

nieuwe industrie en handel. Aan de zuidoostkant van de stad moest het polderland van 

Schalkwijk worden opgeofferd voor het wonen. Het was daarvoor een prima locatie, 

dichtbij Haarlem-centrum en met goede verkeersverbindingen met Amsterdam. Daarbij 

waren locaties op grotere afstand van de stad (Velserbroek, Hoofddorp, Nieuw Vennep) op 

dat moment politiek nog niet haalbaar.  

 

Het plangebied is in 1968 bouwrijp gemaakt.  

 

hiervoor zijn de volgende stukken geraadpleegd bij het Bouwarchief:  

Surinameweg 17, Haarlem 

Nummer vergunning: 215B1968             Nummer doos: 1367 

Nummer vergunning: 928B1973             Nummer doos: 1367                   

Nummer vergunning: 119B1993             Nummer doos: 1367 

Nummer vergunning: 300B1994             Nummer doos: 1367 

 

 

                                                
1 Cultuurhistorische analyse plangebied Schalkwijk 
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Op basis van het beschikbare gedetailleerde historische kaartmateriaal en historische 

informatie is het plangebied vanaf het begin van de 17e eeuw tot in de tweede helft van 

de 20e eeuw onbebouwd en in agrarisch gebruik geweest. Het gebouw in het plangebied 

van De Fluor Corporation, een olie, gas en chemie bedrijf met een infrastructurele tak, 

wordt in 1972 in gebruik genomen. 

 

In 2012 is er een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd door bk Bodem aan de 

Surinameweg 17. Hierin staat de volgende verwachting:  

Op de Bodemkwaliteitskaart (BKK) opgesteld door Gemeente 

Haarlem is de locatie gelegen in zone 5. Dit houdt in dat In 

de bovengrond (0,0 - 0,5 m -mv) lichte verontreinigingen 

met PAK en minerale olie kunnen worden aangetroffen 

waarbij plaatselijk ook lichte verontreinigingen met kwik, 

koper, lood, zink en EOX kunnen worden aangetroffen. In de 

ondergrond (0,5 - 2,0 m -mv) kunnen lichte 

verontreinigingen met minerale olie worden aangetroffen en 

plaatselijk ook lichte verontreinigingen met koper, lood, 

zink, PAK en EOX kunnen worden aangetroffen. 

 

De conclusies en aanbevelingen van het onderzoek zijn als volgt;  

Met dit bodemonderzoek is de huidige bodemkwaliteit 

vastgelegd. De hypothese' onverdacht op het voorkomen van 

verontreinigingen anders dan die op basis van de BKK kunnen 

worden verwacht" is juist gebleken. Het uitvoeren van een 

nader bodemonderzoek is niet noodzakelijk. Op grond van de 

milieuhygiënische kwaliteit van de bodem bestaat volgens 

ons geen bezwaar voor de voorgenomen 

onroerendgoedtransactie. Bij eventuele toekomstige 

werkzaamheden in de bodem dient rekening te worden 

gehouden met de veiligheidsmaatregelen conform de CROW-

publicatie 132 'werken met verontreinigde grond en 

grondwater' (zie bijlage 2). 

 

Boorprofielen bodemonderzoek: 

Uit de boorprofielen blijkt dat de bodem tot 2,5 m -mv uit matig fijn, zwak 

siltig, zwak humeus zand met sporen schelpen bestaat. Plaatselijk bestaat 

de bovengrond tot maximaal 0,4 m -mv uit zeer fijn, zand. Onder de 

zandlaag bevindt zich een zwak zandige veenlaag tot de maximale 

boordiepte van 2,7 m -mv. Ter plaatse van boring 12 bevat de bodemlaag 

van 0,2 - 0,5 sporen metselpuin. Ter plaatse van boring 01, 06, 13, bevat de 

bodemlaag van 0,0 tot 0,5 m -mv sporen grind.2  De boorprofielen bevinden 

zich in bijlage 2 van het bodemonderzoek, zie bijlage.  

 

                                                
2 Bosch, 2012 
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5.4 BESCHRIJVING AARDWETENSCHAPPELIJKE GEGEVENS EN BEKENDE ARCHEOLOGISCHE 

WAARDEN (LS04) 

5.4.1 AARDWETENSCHAPPELIJKE GEGEVENS 

De volgende aardwetenschappelijke gegevens zijn bekend van het plangebied: 

 

Bron Informatie 

Vereenvoudigde geologische kaart van Haarlem 

en omgeving. 

Overige afzettingen, meestal veen  

Geologische Overzichtskaart van Nederland en 

ondergrondmodel GeoTOP3 

Het plangebied is gelegen op de formatie van 

Naaldwijk. 

Geomorfologische kaart (Alterra)4 Het plangebied ligt op de geomorfologische kaart 

in een bebouwde zone. Op basis van de 

omringende gekarteerde eenheden wordt 

verwacht dat ter plaatse van het plangebied 

sprake is geweest van een ontgonnen veenvlakte. 

(1M46 en 2M46) 

Bodemkaart (Alterra)5 Het plangebied is op de bodemkaart weergegeven 

als bebouwd.  

Top Pleistocene oppervlakte (Archis) De top van het pleistoceen wordt in het 

plangebied aangegeven tussen de -20 tot -15 m 

t.o.v. NAP.  

 

 

 De geologische opbouw van het stadsdeel Schalkwijk wordt vooral bepaald door de met 

veen opgevulde strandvlakte tussen de strandwal van Haarlem in het westen en die van 

Heemstede- Spaarnwoude in het oosten.6  De ontstaanswijze van dit gebied hangt nauw 

samen met de zeespiegelstijging in het Holoceen (vanaf 10.000 jaar geleden). In de 

periode van snelle zeespiegelstijging in het Atlanticum (ca.7000 v. Chr.) zijn buiten de 

huidige kustlijn waarschijnlijk al strandwallen gevormd door sedimenttransport onder 

invloed van getijden, golfwerking en wind. Deze strandwallen werden bij een snel 

stijgende zeespiegel echter na korte tijd weer afgebroken. Aan het einde van het 

Atlanticum en het begin van het Subboreaal (ca. 3900 v. Chr.) bereikte de zee zijn 

maximale uitbreiding, waarna door een minder snel stijgende zeespiegel uitbouw van de 

kust in westelijke richting kon plaatsvinden. Daardoor werd een serie kustparallelle 

strandwallen gevormd, waarbij steeds een jongere strandwal ten westen van de oude 

werd gevormd. Tussen de strandwallen lagen de lager gelegen strandvlakten, die in een 

latere fase veelal zijn opgevuld met jongere klei- en veenlagen. Aan de kustuitbouw 

kwam rond 500 v. Chr. een einde. Op de strandwallen zijn onder invloed van een 

aanlandige wind duinen gevormd: de Oude Duinen (ter onderscheid van de pas in de Late-

Middeleeuwen gevormde Jonge Duinen). Deze duinen zijn vrijwel altijd afgegraven. De 

duin- en strandzanden behoren tot de Formatie van Naaldwijk, onderverdeeld in het 

                                                
3 http://www.dinoloket.nl/ 
4 http://www.archis.nl/ 
5 http://www.archis.nl/ 
6 De Jong- De Groot, 1997 
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Laagpakket van Schoorl (eolisch duinzand) gelegen op het Laagpakket van Zandvoort 

(strandzanden).  

 

Het plangebied is gelegen binnen een ontgonnen veenvlakte. Rondom het plangebied 

bevinden zich een aantal locaties waar Oud Duinzand aan de oppervlakte ligt op 

strandwalzand. Deze locaties liggen op meer dan 400 m van het plangebied. Binnen het 

onderzoeksgebied zijn zes van deze locaties aanwezig. Deze zijn bestempeld als AMK-

monument van archeologische waarde, waar resten verwacht worden uit de periode vanaf 

het Laat-Neolithicum tot in de Romeinse tijd. Deze maken onderdeel uit van de strandwal 

(of het strandwalcomplex) van Spaarnwoude (vermoedelijk daterend van na 5000). De 

geïsoleerde ligging van de relatief kleine zandopduikingen houdt verband met de ligging 

ter plaatse van een zeegat in de strandwal. Op enige afstand ten westen van het 

plangebied bevindt zich de jongere strandwal van Haarlem (waarvan de top dateert uit 

circa 4960 BP  In de top van de strandwallen zijn podzolprofielen aangetroffen, die erop 

wijzen dat (delen van) de strandwallen gedurende aanzienlijke tijd aan het maaiveld 

hebben gelegen.  

 

Na het ontstaan van de ten westen van het plangebied gelegen strandwal van Haarlem, 

heeft in de ingesloten strandvlakte tussen de strandwallen veenvorming plaats gevonden.7  

In de Late Middeleeuwen nam de invloed van de zee weer toe, in de omgeving van 

Haarlem via het Wijkermeer. Als gevolg daarvan werd het veen in de strandvlakte door 

overstromingen afgedekt met een dunne laag zogenaamde IJ-klei. 

 

Bij het bouwrijp maken van de wijk Schalkwijk, waarin het plangebied ligt, is in de 

omgeving van het plangebied een dikke laag zand aangebracht als voorbelasting. Deze 

laag is maximaal 2,1 m dik. De ‘natuurlijke afzettingen’ (IJ-klei en veen of strandzand) 

bevinden zich daarmee pas op grotere diepte. 

 

Relevantie geologische boringen in de omgeving:8 

 

Toponiem: Kennedylaan 

Identificatie B25C0965 

Dieptetraject t.o.v. Maaiveld 6,20 

Boormonsterprofiel: Formatie van Naaldwijk laagpakket Zandvoort, Formatie van 

Nieuwkoop, Formatie van Naaldwijk laagpakket Wormer 

                                                
7 Tekst grotendeels ontleend aan; Spanjaard, 2014 
8 http://www.dinoloket.nl/ 
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Toponiem: Edward jennerstraat 

Identificatie B25C0975 

Dieptetraject t.o.v. Maaiveld 4,20 

Boormonsterprofiel: Formatie van Nieuwkoop, Formatie van Naaldwijk laagpakket Wormer 
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5.4.2 ARCHEOLOGISCHE GEGEVENS 

De volgende archeologische gegevens zijn bekend van het onderzoeksgebied: 

 

Bron Informatie 

Gemeentelijke beleidskaart archeologie Het plangebied ligt volgens de gemeentelijke 

beleidskaart gedeeltelijk in een zone met een 

middellage archeologische verwachting (categorie 4, 

geel). 

 

• Categorie 4: Groter dan 2500 m2 en dieper 

dan 30cm-mv 

 

 

Bestemmingsplan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van 

waarde archeologie - 4'; onderzoekseis van 

toepassing bij  

• Groter dan2500 m2 en dieper dan 30cm-mv 

 

Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW3) Aan de landschappelijke zone waarin het plangebied 

ligt is een Middelhoge trefkans op archeologische 

resten toegekend. 

Archeologische Monumentenkaart (AMK) In het oosten van het onderzoeksgebied liggen twee 

AMK terreinen. 

 

13.919: Terrein met mogelijk sporen van bewoning 

daterend vanaf het Laat Neolithicum tot en met de 

Romeinse tijd. De begrenzing is vastgesteld door de 

gemeentearcheoloog van Haarlem op grond van 

vondsten en geologische ondergrond (strandwal) 

 

13.923 Terrein met mogelijk sporen van bewoning 

daterend vanaf het Laat Neolithicum tot en met de 

Romeinse tijd. De begrenzing is vastgesteld door de 

gemeentearcheoloog van Haarlem op grond van 

vondsten en geologische ondergrond (strandwal)  

 

Vondstmeldingen (Archis3) In het onderzoeksgebied zijn vier vondstmeldingen 

gedocumenteerd.  

 

Ten oosten van het plangebied :2995895100: Van de 

locatie is bekend dat deze zich tussen de Floris van 

Adrichemlaan ende Ekamastraat bevindt.  

- Betreft een Scherf opgeborgen onder 

Kluisnr. 059. - IJzertijd 

 

Ten zuiden van het plangebied : 

2995879100: Het exacte vondstgebied is onbekend. 

Het is uitsluitend bekend dat het vondsten betreft 
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die gevonden zijn in grond die gebruikt is bij de 

ophoging van de bouw van Schalkwijk. 

- Betreft een zg. vroonlood - Nieuw Tijd 

- Betreft pijlpunt met doornschacht – Laat 

Neolithicum 

- Betreft pijpfragmenten en majolica – 

Nieuwe Tijd 

- Betreft fragmenten Pijpaarde beeldjes – 

Nieuw Tijd 

 

2995887100: Precieze locatie van de vondsten is 

onbekend, betreft opgebracht materiaal bij de bouw 

van Schalkwijk.   

- Betreft divers materiaal van 

plateelbakkers, verm. uit de binnenstad – 

Nieuwe Tijd 

 

2995910100: Precieze locatie van de vondsten is 

onbekend, Schalkwijk Zuid-oost 

- Het betreft diverse scherven, o.a. 

Pingsdorf, Brunsum, Andenne en 

Grijsbakkend – Late Middeleeuwen B    

Onderzoeken en onderzoeksmeldingen (Archis3) 

 

 

 

In het onderzoeksgebied zijn 9 onderzoeksmeldingen 

bekend. Waarvan de dichtstbijzijnde: 

 

Planlocatie Belcato Haarlem. nr. 2238446100 een 

bureauonderzoek en verkennend Booronderzoek van 

ADC ArcheoProjecten, 2009 .9 

 

Planlocatie Winkelcentrum Schalkwijk .Nr. 2438857100 

betreft een bureauonderzoek van Econsultancy BV, 

2014. 10 

 

Planlocatie Azieweg/Briandlaan.  Nr. 2368710100 

betreft bureau en inventariserend veldonderzoek van 

een Raap Archeologisch Adviesbureau,2012. 11 

 

 

N.B. De verwachtingskaart, IKAW, vondstmeldingen en onderzoeksmeldingen zijn op 

figuren 11-14 van de bijlage weergegeven. Het onderzoeksgebied is op de kaarten 

weergegeven met een cirkel. 

 

De IKAW kent aan het hele plangebied een middelhoge trefkans toe voor wat betreft het 

aantreffen van archeologische waarden. Deze trefkans is gebaseerd op de 

                                                
9  Holl, J., 2009. 
10 Zalinge van A. C., 2014. 
11 Groot de, R. W. 2012. 
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bodemgesteldheid in de omgeving van het plangebied, namelijk de ligging van het 

plangebied in de strandvlakte. 

 

Volgens de gemeentelijke verwachtingskaart archeologie ligt het westelijk deel van het 

plangebied in een zone met een middellage archeologische verwachting (categorie 4, 

geel) . Er zijn aanwijzingen dat tussen de oudste (de oostelijke) strandwal en de 

Haarlemse strandwal kleinere strandwallen (haaks op de grotere) en zandopduikingen 

hebben gelegen die mogelijk ook voor menselijk gebruik geschikt waren. Op basis van de 

aanwijzingen die er bestaan voor de aanwezigheid van zandopduikingen, vergelijkbaar 

met de reeds bekende opduikingen in bijvoorbeeld Schalkwijk kan worden aangenomen 

dat de landschappelijke gesteldheid voldoende mogelijkheden bood voor bewoning en 

landgebruik. 

 

Planlocatie Belcate Haarlem: 2238446100 

In opdracht van RES & SMIT heeft ADC ArcheoProjecten een bureauonderzoek en 

verkennend booronderzoek uitgevoerd voor het plangebied Belcanto in Haarlem. In 

het plangebied zal woningbouw plaatsvinden. Het onderzoek is uitgevoerd in het 

kader van een projectprocedure ten behoeve van een wijziging in het 

bestemmingsplan en was noodzakelijk om te bepalen of bij de voorgenomen 

activiteiten de kans bestaat dat archeologische resten in de ondergrond worden 

aangetast. 

 

Op basis van het bureauonderzoek worden drie mogelijke archeologische niveaus 

verwacht. In de top van de strand(wal)afzettingen of duinafzettingen zijn resten uit 

het Neolithicum te verwachten. In het hierboven liggende veenpakket worden 

resten verwacht uit de periode vanaf de Bronstijd tot en met de Romeinse tijd. In 

de top van het veenpakket kunnen archeologische sporen voorkomen uit de periode 

vanaf de Romeinse tijd. Door de aanleg van de woonwijk heeft (sub) recente 

bodemverstoring plaatsgevonden, die vermoedelijk gepaard ging met egalisatie van 

de top van het Oude Duin en de strandwal, evenals verdichting van de grond en 

opspuiten van zand. 

 

Teneinde deze verwachting te toetsen werd in het plangebied een booronderzoek 

(specificatie VS03) uitgevoerd. Hieruit bleek dat de bodem verstoord is tot in de 

strandafzettingen, waardoor een eventueel vondstniveau verloren zal zijn gegaan. 

In de strandafzettingen kunnen theoretisch nog wel archeologische sporen uit het 

Neolithicum aanwezig zijn. Aangezien het aangetroffen zand waarschijnlijk in of 

aan zee afgezet is, was het plangebied in deze periode echter niet geschikt voor 

bewoning. De kans op archeologische sporen in het plangebied is daarom laag.12 

 

Opmerking bevoegd gezag: bij dit onderzoek (ADC-rapport 1891) is niet diep genoeg 

geboord. Er is alleen tot in het ophoogzand geboord. De resultaten van het 

booronderzoek zijn daardoor verkeerd geïnterpreteerd. 

 

Azieweg/Briandlaan: 2368710100  

 

                                                
12 Holl, J., 2009. 
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Geologisch gezien ligt het plangebied in de strandvlakte, waar eerst mariene 

afzettingen zijn gesedimenteerd. Deze zijn tijdens het onderzoek niet binnen 4 m -

Mv aangetroffen. Nadat in het Neolithicum de strandwal ten westen van het 

plangebied zich sloot, werd een dik veenpakket gevormd. Hierop werd, 

vermoedelijk in de Middeleeuwen, een dunne laag klei afgezet (IJ-klei). Met de 

bouw van de wijk Schalkwijk werden de natuurlijke afzettingen afgedekt met een 

circa 2,5 m dikke laag ophoogzand. 

 

Voor het plangebied geldt een lage archeologische verwachting voor vindplaatsen 

uit de Middeleeuwen en Nieuwe tijd. Voor het plangebied geldt een middellage 

archeologische verwachting voor vindplaatsen (archeologische resten) uit de 

periode (Midden) Bronstijd t/m Romeinse tijd, die aanwezig kunnen zijn in het 

veen. Voor het plangebied geldt een lage archeologische verwachting voor 

vindplaatsen uit het Midden en Laat Neolithicum omdat de strandwal vermoedelijk 

niet ter plaatse van het plangebied gelegen heeft. 

 

In het bureau en inventariserend veldonderzoek van een Raap Archeologisch 

Adviesbureau uit 2012, voor het plangebied Azieweg/Briandlaan, zijn geen 

aanwijzingen voor vindplaatsen aangetroffen, evenmin als archeologisch kansrijke 

geo(morfo)logische niveaus. Bovendien lijkt de IJ-klei en het onderliggende veen bij 

het aanbrengen van het ophoogzand verstoord te zijn geraakt.13 

 

Winkelcentrum Schalkwijk: 2438857100 

 

Econsultancy heeft in opdracht van Schalkstad beheer BV in de periode maart - 

april 2014 een archeologisch bureauonderzoek en een inventariserend 

veldonderzoek (IVO, verkennende fase) door middel van boringen uitgevoerd. Het 

onderzoek is uitgevoerd in verband met de voorgenomen sloop en nieuwbouw 

binnen het plangebied. Het plangebied is gelegen ter plaatse van het 

Winkelcentrum Schalkwijk te Haarlem in de gemeente Haarlem. 

 

Gespecificeerde archeologische verwachting  

Vanwege deze geologische opbouw, en de datering van de strandafzettingen, 

worden geen archeologische resten ouder dan het Neolithicum verwacht. In de top 

van de strandzanden kunnen archeologische resten aanwezig zijn uit het 

Neolithicum. De kans hierop wordt, vanwege het ontbreken van zandopduikingen 

(strandwallen) in het plangebied, laag geacht. In het bovenliggende veenpakket 

kunnen archeologische resten worden verwacht daterend vanaf het Laat-

Neolithicum. De kans hierop wordt eveneens laag geacht, vanwege de ongunstige 

bewoningscondities in het veengebied ten opzichte van andere vestigingslocaties in 

de directe omgeving.  

 

Resultaten inventariserend veldonderzoek 

Uit de resultaten van het inventariserend veldonderzoek (IVO, verkennende fase) 

blijkt dat de bodemopbouw bestaat uit strandzanden, met daarop veen en dunnen 

laag klei. Hierop is een aanzienlijk ophoginspakket aanwezig. Binnen het 

plangebied worden geen stranwal-/duincomplexen verwacht. In het strandzand en 

                                                
13 Zalinge van A. C., 2014. 
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het Hollandveen zijn geen indicatoren aangetroffen die wijzen op de aanwezigheid 

van een archeologische vindplaats. Conclusie De aangetroffen bodemopbouw komt 

overeen met de verwachte bodemopbouw. Binnen het plangebied worden op basis 

van de resultaten van het onderzoek geen strandwal-/duincomplexen verwacht. 

Ook zijn geen aanwijzingen aangetroffen voor vindplaatsen in het veenpakket. De 

lage verwachting blijft daardoor behouden.14 

 

 

5.4.3 GESPECIFICEERDE VERWACHTING (LS05) 

 

Vanwege de datering van de strandafzettingen, worden geen archeologische resten ouder 

dan het Neolithicum verwacht. In de top van de strandzanden kunnen archeologische 

resten aanwezig zijn uit het Neolithicum. Voor het plangebied geldt een hoge  

archeologische verwachting voor vindplaatsen uit het Laat-Neolithicum - Bronstijd. In het 

plangebied kunnen nog niet gekarteerde strandwallen ( duin en strandafszettingen) 

aanwezig zijn.   

 

In de top van het veenpakket kunnen resten voorkomen uit de periode (Midden) Bronstijd 

t/m Romeinse tijd. Hiervoor geldt een middellage archeologische verwachting. 

 

Gelet op de historisch geografische gegevens geldt voor het gehele plangebied een lage 

verwachting voor vindplaatsen uit de Middeleeuwen en Nieuwe tijd. In deze periode was 

het plangebied alleen in gebruik als agrarisch gebied. vanaf de jaren 70 was er bebouwing 

aanwezig.  

 

 

 

 

                                                
14 Groot de, R. W. 2012. 
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6. Conclusies 

De in de inleiding gestelde onderzoeksvragen kunnen, op basis van de in dit 

bureauonderzoek verkregen informatie en opgestelde verwachting, als volgt worden 

beantwoord: 

 

1. Zijn er (aanwijzingen voor) archeologische en/of ondergrondse bouwhistorische 

resten in het plangebied aanwezig, en zo ja, wat is naar verwachting de omvang, 

ligging, aard en datering hiervan? 

 

➔ In de top van het zandpakket onder het veen worden resten verwacht uit het 

Laat-Neolithicum - Bronstijd. Eventuele archeologische resten zullen door de 

conserverende werking van het veenpakket goed bewaard zijn gebleven. 

 

➔ In eventuele veraarde laagjes in het veenpakket worden resten verwacht uit 

 de Bronstijd tot en met de Romeinse tijd. In de top van het veenpakket    

kunnen resten voorkomen uit de periode vanaf de Romeinse tijd. 

 

2. In welke mate zullen deze resten worden verstoord door realisatie van de geplande 

bouwingrepen? 

➔ In dit stadium zijn nog geen precieze verstoringsdieptes bekend. Verwacht 

wordt dat de fundering in ieder geval zal reiken tot in het duin- of 

strandzand, waardoor eventuele archeologische waarden verstoord zullen 

worden. 

 

3. Hoe kan deze verstoring door planaanpassing of fysieke bescherming tot een minimum 

worden beperkt? 

➔ In deze fase van het AMZ proces is het nog niet duidelijk wat de exacte 

omvang of diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten is. 

Hierdoor kunnen nog geen concrete voorstellen voor planaanpassing of 

fysieke bescherming worden gedaan. 

 

 

4. Welke vorm van nader onderzoek is nodig om de aanwezigheid van archeologische 

en/of ondergrondse bouwhistorische resten vast te stellen en hun omvang, ligging, 

aard en datering in voldoende mate te kunnen bepalen, om zo te komen tot een 

selectieadvies? 

➔ The Missing Link adviseert om op basis van de ervaringen met 

archeologische onderzoeken in de omgeving van het plangebied een 

verkennend (mechanisch) booronderzoek uit te voeren. Met behulp van het 

verkennend onderzoek kan onderzocht worden of de bodemopbouw nog 

intact is en op welke niveaus archeologische resten kunnen voorkomen. Op 

basis van de resultaten van een verkennend booronderzoek kan worden 

beoordeeld of er eventueel vervolgonderzoek van toepassing is. De 

onderzoeksstrategie van het verkennend booronderzoek dient in een Plan 

van Aanpak (PvA) te worden verwoord. Dit PvA moet voorafgaand aan de 
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start van het booronderzoek aan het bureau Archeologie van de gemeente 

Haarlem ter beoordeling worden voorgelegd. 
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7.  Advies 

 

Uit het bureauonderzoek is gebleken dat er voor het plangebied geen archeologische 

resten ouder dan het Neolithicum worden verwacht. In de top van de strandzanden 

kunnen archeologische resten aanwezig zijn uit het Neolithicum - Bronstijd. Voor het 

plangebied geldt een hoge  archeologische verwachting voor vindplaatsen uit het Laat-

Neolithicum - Bronstijd. In het plangebied kunnen nog niet gekarteerde strandwallen ( 

duin en strandafzettingen) aanwezig zijn.  In de top van het veenpakket kunnen resten 

voorkomen uit de periode (Midden) Bronstijd t/m Romeinse tijd. Hiervoor geldt een 

middellage archeologische verwachting. 

 

Gelet op de historisch geografische gegevens geldt voor het gehele plangebied een lage 

verwachting voor vindplaatsen uit de Middeleeuwen en Nieuwe tijd. In deze periode was 

het plangebied alleen in gebruik als agrarisch gebied. vanaf de jaren 70 was er bebouwing 

aanwezig.  

 

Gezien het bovenstaande adviseren wij om op basis van de ervaringen met archeologische 

onderzoeken in de omgeving van het plangebied een verkennend (mechanisch) 

booronderzoek uit te voeren. Met behulp van het verkennend onderzoek kan onderzocht 

worden of de bodemopbouw nog intact is en op welke niveaus archeologische resten 

kunnen voorkomen. Op basis van de resultaten van een verkennend booronderzoek kan 

worden beoordeeld of er eventueel vervolgonderzoek van toepassing is. De 

onderzoeksstrategie van het verkennend booronderzoek dient in een Plan van Aanpak 

(PvA) te worden verwoord. Dit PvA moet voorafgaand aan de start van het booronderzoek 

aan het bureau Archeologie van de gemeente Haarlem ter beoordeling worden 

voorgelegd. 
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9. Bijlages 

1 PLANNEN 

1. Planontwerp.  

2. Bodemonderzoek.  

TABELLEN 

Tab. 1. Schema (pre)historische perioden 

 

FIGUREN 

Fig. 1. Locatie van het plangebied (aangegeven met een stip) 

Fig. 2. Locatie van het plangebied op topografische ondergrond 

Fig. 3. Plangebied op  Kaart veerpolder, De Poel en Romolenpolder in het 

Caertboeck van Rynland uit 1615 

Fig. 4. plangebied op kaart Thomas Thomasz,1590 

Fig. 5. Plangebied op kadastrale kaart 1815 

Fig. 6. Plangebied op kaart 1850 

Fig. 7. Plangebied op kaart 1877 

Fig. 8. Plangebied op kaart 1970 

Fig. 9. Plangebied op kaart 1981 

Fig. 10. Plangebied op kaart 2016 
Fig. 11. Plangebied op vereenvoudigde geologische kaart van Haarlem 

Fig. 12. Plangebied op kaart AMK-terrein 

Fig. 13. Plangebied op IKAW3 

Fig. 14. Plangebied op gemeentelijke beleidskaart 

Fig. 15 Legenda archeologische beleidskaart 

Fig. 16 Plangebied op kaart archis vondstmeldingen 

Fig. 17 Plangebied op kaart archis onderzoeksmeldingen 
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Tab. 1. Schema (pre)historische Perioden.

Archeologische periode Datering 

  

Nieuwe Tijd 1.500 – heden 

  

Middeleeuwen 450 – 1.500 na Chr. 

Late Middeleeuwen 1.050 – 1.500 na Chr. 

Vroege Middeleeuwen 450 – 1.050 na Chr. 

  

Romeinse Tijd 19 voor Chr. – 450 na Chr. 

Laat-Romeinse Tijd 270 – 450 na Chr. 

Midden-Romeinse Tijd 70 – 270 na Chr. 

Vroeg-Romeinse Tijd 19 voor Chr. – 70 na Chr. 

  

IJzertijd 800 – 19 voor Chr. 

Late IJzertijd 250 – 19 voor Chr. 

Midden-IJzertijd 500 – 250 voor Chr. 

Vroege IJzertijd 800 – 500 voor Chr. 

  

Bronstijd 2.000 – 800 voor Chr. 

Late Bronstijd 1.100 – 800 voor Chr. 

Midden-Bronstijd 1.800 – 1.100 voor Chr. 

Vroege Bronstijd 2.000 – 1.800 voor Chr. 

  

Neolithicum (Jonge Steentijd) 5.300 – 2.000 voor Chr. 

Laat Neolithicum 2.850 – 2.000 voor Chr. 

Midden-Neolithicum 4.200 – 2.850 voor Chr. 

Vroeg Neolithicum 5.300 – 4.200 voor Chr. 

  

Mesolithicum (Midden-Steentijd) 8.800 – 4.900 voor Chr. 

Laat Mesolithicum 6.450 – 4.900 voor Chr. 

Midden-Mesolithicum 7.100 – 6.450 voor Chr. 

Vroeg Mesolithicum 8.800 – 7.100 voor Chr. 

  

Paleolithicum (Vroege Steentijd) Tot 8.800 voor Chr. 

Laat Paleolithicum 35.000 – 8.800 voor Chr. 

Midden-Paleolithicum 300.000 – 35.000 voor Chr. 

Vroeg Paleolithicum Tot 300.000 voor Chr. 
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Fig. 1. Locatie van het plangebied  
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Fig. 2. Locatie van het plangebied en het onderzoeksgebied op topografische ondergrond 
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Fig. 3. Plangebied op  Kaart veerpolder, De Poel en Romolenpolder in het Caertboeck van Rynland uit 1615 
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Fig. 4. plangebied op kaart Thomas Thomasz,1590 
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Fig. 5. Plangebied op kaart 1815 
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Fig.6. Plangebied op kaart 1850 
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Fig.7. Plangebied op kaart 1877 

  



   

 

TML 367 - Bureauonderzoek archeologie, Fluor locatie, te Haarlem   30    

Fig.8. Plangebied op kaart 1970 
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Fig.9. Plangebied op kaart 1981 
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Fig.10. Plangebied op kaart 2016 
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Fig.11. Plangebied op vereenvoudigde geologische kaart van Haarlem 
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Fig.12. Plangebied op kaart AMK-terrein 
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Fig. 13. Plangebied op IKAW3
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Fig. 14. Plangebied op archeologische beleidskaart 
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Fig. 15. Legenda archeologische beleidskaart 

 
  



   

 

TML 367 - Bureauonderzoek archeologie, Fluor locatie, te Haarlem   38    

 
Fig. 16. Plangebied op kaart Archis vondstenmeldingen  
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Fig. 17. Plangebied op kaart archis onderzoeksmeldingen 
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Samenvatting 

Op 21 maart 2019 is door ArcheoPro een Inventariserend Veldonderzoek Overig (IVO-O) 
uitgevoerd op het voormalige Fluorterrein te Haarlem. 

Volgens het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel geldt voor het plangebied 
een hoge verwachting voor wat betreft de aanwezigheid van vindplaatsen uit het Laat-
Neolithicum - Bronstijd. In het plangebied kunnen nog niet gekarteerde strandwallen ( duin 
en strandafzettingen) aanwezig zijn.  In de top van het veenpakket kunnen resten 
voorkomen uit de periode (Midden) Bronstijd t/m Romeinse tijd. Hiervoor geldt een 
middellage archeologische verwachting. 
Om het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel te toetsen zijn door ArcheoPro 
17 boringen gezet. Hiervoor is gebruik gemaakt van een avegaar met een diameter van 
vijftien centimeter.  

In verband met het overwegend ontbreken van strandwalafzettingen, het verloren gaan van 
de top van het veen en het ontbreken van archeologische indicatoren en sporen van 
bodemvorming in het in de noordwesthoek aangetroffen duin- of strandwalzand, geven de 
resultaten van het onderzoek geen aanleiding om archeologisch vervolgonderzoek 
te adviseren. Evenmin zijn tijdens het onderzoek archeologische resten aangetroffen 
waarmee tijdens de verdere planvorming of bij de uitvoering van de geplande 
werkzaamheden rekening zou moeten worden gehouden. 

In alle gevallen geldt dat indien bij toekomstig graafwerk archeologische vondsten 
worden gedaan of archeologische grondsporen worden aangetroffen, deze direct gemeld 
dienen te worden bij de minister conform de Erfgoedwet 2015, artikel 5.10 & 5.11. Wij 
adviseren om dit te doen bij de gemeente Haarlem.  
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1. Inleiding

1.1 Algemeen 

Opdrachtgever The Missing Link, 2e Daalsedijk 6a, 3551 EJ Utrecht 
Contactpersoon opdrachtgever Niels van den Berg 
Datum uitvoeringveldwerk 21 maart 2019 
Archis onderzoeksmelding 4630149100 
Bevoegd gezag: Gemeente Haarlem 
Bewaarplaats vondsten: Provincie Noord-Holland 
Bewaarplaats documentatie Provincie Noord-Holland 

1.2 Locatiegegevens (LS02) 

Provincie Noord-Holland 
Gemeente Haarlem 
Plaats Haarlem 
Toponiem Fluor 
Globale ligging Tussen de Europaweg en de Amerikaweg 
Hoekcoördinaten plangebied 104912 / 486102 

104912 / 486272 
105063 / 486272 
105063 / 486102 

Oppervlakte plangebied 2,05 Hectare 
Eigendom Dura Vermeer Bouw 
Grondgebruik Bebouwing, parkeerterrein en groenstroken 
Hoogteligging 9,27 
Klic nummer 19G153731 
Bepaling locaties GPS Garmin, meetlinten 

1.3 Aard van de ingreep (LS01) 

Aard ingreep Woningbouw 

1.4 Onderzoek (LS01) 

Op 21 maart 2019 is door ArcheoPro een Inventariserend Veldonderzoek Overig (IVO-O) 
uitgevoerd op het voormalige Fluorterrein te Haarlem. 
Het archeologisch onderzoek betrof het deel verkennend booronderzoek van een  
Inventariserend Veldonderzoek Overig (IVO-O). Het bureauonderzoek is reeds eerder door 
The Missing Link verricht. Uit het bureauonderzoek is gebleken dat er voor het plangebied 
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een lage archeologische verwachting geldt voor vindplaatsen uit het Midden en Laat 
Neolithicum omdat ter plaatse van het plangebied vermoedelijk geen strandwal gelegen 
heeft. Op basis van het bureauonderzoek lijkt ten oosten van het plangebied een strandwal 
te liggen. Indien deze doorloopt tot binnen het plangebied, kunnen hierop vermoedelijk 
vindplaatsen uit de Bronstijd en IJzertijd aanwezig zijn. In de top van het veenpakket 
kunnen resten voorkomen uit de periode (Midden) Bronstijd t/m Romeinse tijd. Hiervoor 
geldt een middellage archeologische verwachting. Gelet op de historisch geografische 
gegevens geldt voor het gehele plangebied een lage verwachting voor vindplaatsen uit de 
Middeleeuwen en Nieuwe tijd. Gezien het bovenstaande is door The Missing Link 
geadviseerd om een verkennend booronderzoek uit te voeren. Dit onderzoek is conform het 
PvA (zie bijlage 2), uitgevoerd door ArcheoPro.  

1.5 Onderzoeksdoelstelling (LS01) 

Doel van het onderzoek is om eventuele opduikingen (strandwallen en duinen) in kaart te 
brengen en om na te gaan of in het veen en de klei bewoningsresten verwacht kunnen 
worden. Op basis van de resultaten van een verkennend booronderzoek kan worden 
beoordeeld of er eventueel vervolgonderzoek van toepassing is. 

1.6 Onderzoeksvragen (LS01) 

De vraagstellingen die beantwoord dienen te worden zijn: 
• Hoe is de bodemopbouw in het plangebied en in welke mate is deze nog als intact te
beschouwen?
• Bevinden zich archeologisch relevante afzettingen in het plangebied? En zo ja, op welke
diepte t.o.v. maaiveld en NAP?
• Wat is de specifieke archeologische verwachting van het plangebied en wordt deze bij het
veldonderzoek bevestigd?
• Hoewel niet het doel van een verkennend booronderzoek: zijn archeologische indicatoren
aangetroffen? En zo ja, wat is de verticale en horizontale ligging daarvan, en wat is de
invloed van deze vondsten op de archeologische verwachting voor het plangebied?
• In hoeverre worden archeologisch relevante geo(morfo)logische eenheden of eventueel
aanwezige archeologische waarden bedreigd door de voorgenomen bodemverstorende
werkzaamheden?
• Is het plangebied voldoende onderzocht en zo nee, welke vorm van nader archeologisch
onderzoek wordt geadviseerd?

ArcheoPro voert haar onderzoeken uit conform de hiervoor vastgelegde normen en 
richtlijnen (KNA 4.0 en SIKB BRL 4000) en is in het bezit van de daarvoor vereiste BRL 4000 
certificaten 4002 en 4003. 
Het onderzoek is uitgevoerd door drs. R.P. Exaltus (senior-archeoloog) en drs. ing. P.J. 
Orbons (senior vakspecialist). 
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Figuur 1: De ligging van het plangebied (rood omlijnd) met daaromheen de cirkel die de 
buitengrens van het onderzoeksgebied aangeeft 1 

1 Bron: Kadaster Topografische Dienst, Top25Raster, Top10Vector, GBKN kaarten, Emmen 2008. 
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Figuur 2: Bestemmingsplankaart voor plangebied 2 

2 Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl 
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Figuur 3: Klickaart voor het plangebied met daarop de ligging van leidingen en 
boorpunten3 

3 Bron: www.kadaster.nl 
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2 Veldonderzoek 

2.1 Verrichte werkzaamheden (VS03) 

Positie boringen: Regelmatige verdeling over het plangebied, zie figuur 8. 
Gebruikt boormateriaal: Avegaar met een diameter van vijftien centimeter.  
Totaal aantal boringen: 17 
Boordichtheid: Ongeveer tien boringen per hectare 
Geboorde diepte: 3,5 - 5 m –Mv 
Inmeten boorlocaties: GPS, meetlint en waterpas 
Boorbeschrijving: Archeologische Standaard Boorbeschrijving (ASB 5.2) 

De ligging van de boorpunten is weergegeven op de boorpuntenkaart. De resultaten van het 
booronderzoek zijn opgesomd in Bijlage 1. 

Figuur 4: Het boren met de avegaar; in dit geval ter plaatse van boorpunt 9. 

. 
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2.2 Resultaten booronderzoek (VS03) 

Alle boringen worden bovenin gekenmerkt door de aanwezigheid van een dik pakket 
opgebracht zand. De dikte van dit pakket bedraagt ongeveer 2,5 meter maar varieert van 1,9 
meter in boring 7 tot 2,8 meter in boring 15. Onder dit opgebrachte zandpakket is in de 
boringen 4, 5, 6, 9 en 11 tot en met 17 een 10 tot 25 centimeter dik pakket humushoudende, 
matig stevige en zwak zandige klei aangetroffen. Het betreft hier waarschijnlijk de 
oorspronkelijke bouwvoor die hier uit met humus verrijkte IJ-klei bestaat. Plaatselijk zijn 
hierin ook enkele brokjes oranje baksteenpuin aangetroffen. De dunne spreiding hiervan 
over het gehele terrein, doet vermoeden dat dit hier met ter bemesting aangevoerd 
stadsafval is terechtgekomen. In boring 4 is onder deze bouwvoor een dun pakket door 
kleilaagjes onderbroken veen aangetroffen. In de boringen 1, 2 en 10 ligt een dergelijk door 
kleilaagjes onderbroken veenpakket direct onder het opgebrachte zand.  In de boringen 1 
tot en met 5, 9, 10, 11 en 12 tot en met 17, is onder de afgedekte bouwvoor of onder de door 
kleilaagjes onderbroken top van het veen, een veenpakket aangetroffen dat doorloopt tot 
ongeveer vier meter benden het huidige maaiveld. In de boringen 3, 4, 5, 9, 11, 15, 16 en 17 
gaat het veen naar beneden toe via een scherpe grens over in matig zandige klei. Deze klei is 
matig slap en ongeoxideerd (zie figuur 5). In de boringen 11, 15 en 16, bevat deze klei, 
zandlaagjes. In de boringen 1, 2, 10, 13 en 14 ontbreekt een dergelijk kleipakket maar is in 
plaats daarvan een één tot enkele decimeters dik zandpakket aanwezig dat wordt 
onderbroken door kleilaagjes. In al deze boringen is onder de kleilaag of onder het door 
kleilaagjes onderbroken zand, nog slechts grijs, ongeoxideerd (strand)zand aangetroffen. Dit 
zand loopt door tot een diepte van tenminste vijf meter beneden het maaiveld. De 
aanwezigheid hierin van schelpresten bevestigd dat het hier om strandzand gaat.  

Figuur 5: Foto van het tussen het veen en het strandzand aangetroffen kleipakket 
(midden op de foto) zoals dit in boring 9 is aangetroffen.   
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In de boringen 6 en 12, is tussen het veen en het strandzand een dertig tot veertig 
centimeter dik pakket geoxideerd (geel) zand aangetroffen zonder schelpresten. Het lijkt 
hier om duin- of strandwalzand te gaan dat over de strandvlakte is afgezet. De bron van dit 
zand lijkt ten westen van het plangebied te liggen. Dit blijkt uit de aanwezigheid van een 
aanmerkelijk dikker pakket duinzand dat in de tegen de noordwestgrens van het plangebied 
gezette boringen 7 en 8 is aangetroffen. De top van dit zand ligt hier onder een ongeveer één 
meter dik pakket veen op een diepte van respectievelijk 2,9 en 2,8 meter beneden het 
maaiveld. In dit zand komen geen humuslaagjes voor of andere sporen van bodemvorming 
die op voor bewoning geschikte omstandigheden zouden kunnen wijzen. Het zeven van dit 
duinzand op een zeef met een maaswijdte van drie millimeter heeft overigens volstrekt geen 
archeologische indicatoren opgeleverd die op de aanwezigheid van bewoningsresten uit het 
neolithicum zouden kunnen wijzen. Zelfs houtskooldeeltjes, die doorgaans in een ruime 
spreiding rond steentijdvindplaatsen voorkomen, ontbreken volledig. 

Figuur 6: Foto van het duin- of strandwalzand (direct onder het veen) zoals dit in boring 
6 is aangetroffen; met daaronder het grijze strandzand.   
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Figuur 7: Boorprofielen 
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2.3 Interpretatie (landschapsgenese) 

Uit de aanwezigheid van schelphouden, ongeoxideerd zand zoals dat in veruit de meeste 
boringen onder het veen is aangetroffen blijkt dat het overgrote deel van het plangebied op 
een strandvlakte ligt waarop voorafgaande aan de afdekking van dit zand met klei en 
vervolgens veen, geen strandwal- of duinvorming heeft plaatsgevonden. De aanwezigheid 
van een kleipakket op het zand of van kleilaagjes in de top van het zand, laat zien dat de 
strandvlakte voorafgaande aan de afdekking met veen, in een laag-energetisch 
afzettingsmilieu milieu kwam te liggen waarin klei kon bezinken.   
Uit de aanwezigheid van een dun pakket IJ-klei boven het veen in de meeste boringen blijkt 
dat in de late Middeleeuwen een enkele decimeters dik pakket IJ-klei in het plangebied is 
afgezet. Deze klei is opgenomen in de bouwvoor en vervolgens afgedekt met een ongeveer 
twee meter dik pakket opgebracht zand.  
Alleen op het noordwestelijke deel van het plangebied is duin- of strandwalzand 
aangetroffen. De afzetting hiervan lijkt echter geen stilstandsfase te hebben gekend die 
geschikt kan zijn gewest voor bewoning in het neolithicum. Ook in de top hiervan komen 
geen sporen van bodemvorming voor.   
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Figuur 8: De top van het duin- strandwal-, of strandvlaktezand ten opzichte van het 
maaiveld  
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3 Conclusies en aanbevelingen (VS07)

Volgens het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel geldt voor het plangebied een 
hoge verwachting voor wat betreft de aanwezigheid van archeologische resten 
daterend vanaf het   Laat-Neolithicum - Bronstijd. In het plangebied kunnen nog niet 
gekarteerde strandwallen ( duin en strandafzettingen) aanwezig zijn.  In de top van het 
veenpakket kunnen resten voorkomen uit de periode (Midden) Bronstijd t/m Romeinse tijd. 
Hiervoor geldt een middellage archeologische verwachting. 
Om het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel te toetsen zijn door ArcheoPro 
17 boringen gezet. Hiervoor is gebruik gemaakt van een avegaar met een diameter van 
vijftien centimeter.  

Op basis van de resultaten van het verkennend booronderzoek kunnen 
de onderzoeksvragen als volgt beantwoord worden: 

• Hoe is de bodemopbouw in het plangebied en in welke mate is deze nog als intact te
beschouwen?

De diepere ondergrond bestaat binnen het overgrote deel van het plangebied uit een 
strandvlakte waarvan de top op ongeveer vier meter beneden het huidige maaiveld ligt. 
Hierover is een dun pakket klei afgezet alvorens hier overheen een pakket Hollandveen is 
gevormd van ongeveer één tot anderhalve meter dikte. De top hiervan is geërodeerd 
voorafgaande aan de afzetting van een enkele decimeters dik pakket IJ-klei. Hierin is een 
bouwvoor gevormd voorafgaande aan de afdekking van het gebied met een ongeveer twee 
meter dik pakket opgebracht zand. Alleen in de noordwesthoek van het plangebied is onder 
het veen geoxideerd zand aangetroffen dat geïnterpreteerd kan worden als duin- of 
strandwalzand.  

• Bevinden zich archeologisch relevante afzettingen in het plangebied? En zo ja, op welke
diepte t.o.v. maaiveld en NAP?

Door de erosie van de top van het veen kan dit niveau niet als archeologisch relevant 
worden beschouwd. Alleen het duin- of strandwalzand op het noordwestelijke deel van het 
plangebied, kan als zodanig worden beschouwd. In dit zand zijn echter geen humuslaagjes of 
overige sporen van bodemvorming aangetroffen die op voor bewoning geschikte perioden 
zouden kunnen wijzen.  

• Wat is de specifieke archeologische verwachting van het plangebied en wordt deze bij het
veldonderzoek bevestigd?
De verwachting dat het plangebied op een strandvlakte ligt blijkt voor het overgrote deel
van het plangebied te kloppen. Alleen op het noordwestelijke deel zijn duin- of
strandwalafzettingen aangetroffen die theoretisch bewoond kunnen zijn geweest in de
Bronstijd of IJzertijd.

• Hoewel niet het doel van een verkennend booronderzoek: zijn archeologische indicatoren
aangetroffen? En zo ja, wat is de verticale en horizontale ligging daarvan, en wat is de
invloed van deze vondsten op de archeologische verwachting voor het plangebied?
Binnen het plangebied zijn geen relevante archeologische indicatoren aangetroffen. Ook in
het gezeefde duin- of strandwalzand zijn deze niet aangetroffen. Zelfs houtskoolspikkels
ontbreken hier.
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• In hoeverre worden archeologisch relevante geo(morfo)logische eenheden of eventueel 
aanwezige archeologische waarden bedreigd door de voorgenomen bodemverstorende 
werkzaamheden? 
 
In figuur 8 is de ligging van de top van het onder het veen aangetroffen zand weergegeven. 
Hierop is te zien dat het duin-strandwalzand bij graafwerkzaamheden die dieper reiken dan 
2,8 meter beneden het huidige maaiveld, zal worden geraakt.  
 
• Is het plangebied voldoende onderzocht en zo nee, welke vorm van nader archeologisch 
onderzoek wordt geadviseerd?  
 
In verband met het overwegend ontbreken van strandwalafzettingen, het verloren gaan van 
de top van het veen en het ontbreken van archeologische indicatoren en sporen van 
bodemvorming in het in de noordwesthoek aangetroffen duin- of strandwalzand, geven de 
resultaten van het onderzoek geen aanleiding om archeologisch vervolgonderzoek te 
adviseren. Evenmin zijn tijdens het onderzoek archeologische resten aangetroffen waarmee 
tijdens de verdere planvorming of bij de uitvoering van de geplande werkzaamheden 
rekening zou moeten worden gehouden. 
 
In alle gevallen geldt dat indien bij toekomstig graafwerk archeologische vondsten worden 
gedaan of archeologische grondsporen worden aangetroffen, deze direct gemeld dienen te 
worden bij de minister conform de Erfgoedwet 2015, artikel 5.10 & 5.11. Wij adviseren om 
dit te doen bij de gemeente Haarlem.  
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Verklarende woordenlijst 

 
Verklarende woordenlijst 
AHN Actueel Hoogtebestand Nederland 
AMK Archeologische Monumentenkaart 
ASB Archeologische Standaard Boorbeschrijving 
Archis Archeologisch Informatie Systeem 
BP Before Present (present=1950) 
GIS Geografische Informatie Systemen 
GPS Global Positioning System 
IKAW Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden 
IVO Inventariserend VeldOnderzoek 
KLIC Kabels en Leidingen Informatie Centrum 
KNA Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 
-mv Onder maaiveld 
NAP Normaal Amsterdams Peil 
PVA Plan van Aanpak 
PVE Programma van Eisen 
RCE Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed 
SBB Standaard Boor Beschrijvingsmethode 
SIKB Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer 

 
 

Archeologische tijdschaal 

Periode  Datering   
Midden- en Laat Paleolithicum (oude 
steentijd) 

250.000 - 9000 

Mesolithicum (midden steentijd) 9000 - 4500 
Neolithicum (nieuwe steentijd) 4500 - 2000 
Bronstijd 2000 - 800 
IJzertijd 800 - 12 v. chr. 
Romeinse tijd 12 v chr. - 500 n. chr. 
Vroege middeleeuwen 500 - 1000 
Volle middeleeuwen 1000 - 1250 
Late middeleeuwen 1250 - 1500 
Nieuwe tijd 1500 - heden 
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Bronnen   

Grote historische Provincie Atlas van Nederland; deel 1 West-Nederland 1838-1857 
1:50.000. Topografische dienst Wolters Noordhoff Groningen 1990 
 
Grote topografische atlas van Nederland 1:50.000 Deel 1 West-Nederland. Topografische 
dienst. Wolters Noordhoff Groningen 1997 
 
Kadaster Topografische Dienst, Top25Raster, Top10Vector, GBKN kaarten, Emmen 2008 
 
Luchtfoto, http://maps.google.nl 
 
Provincie Gelderland Wateratlas http//geodata2.prov.gelderland.nl//apps/wateratlas/ 
 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, IKAW 2 (Indicatieve kaart Archeologische Waarden), 
Amersfoort.  
 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, AMK (Archeologische monumentenkaart), 
Amersfoort.  
 
Rijkswaterstaat, Servicedesk Data, AHN (Actueel Hoogtebestand Nederland), Delft.  
 
Stichting voor Bodemkartering,  Bodemkaart van Nederland 1:50.000. Wageningen, 1968. 
 
Stichting voor Bodemkartering: Geomorfologische kaart van Nederland 1:50.000, Staring 
Centrum, Wageningen, 1989 
 
Stichting voor Bodemkartering, Geologische kaart van Nederland 1:50.000. Wageningen, 
1968. 
 
Tranchot en v. Muffling, Kartenaufnahme der Rheinlande 1803-1820 
 
Twaalf provinciën 2007. Atlas van topografische kaarten. Nederland 1955-1965. Uitgeverij 
twaalf provinciën. Landsmeer.  
 
 

Digitale bronnen 

Ruimtelijke plannen 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl 
 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - Archis III 
http://archis.cultureelerfgoed.nl 
 

 

 
 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
http://archis.cultureelerfgoed.nl/
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Bijlage 1: Boorbeschrijving 

 
Algemene boorgegevens 
Soort boring BAR 
Projectnummer 18-187 
Projectnaam Fluor, Haarlem 
Deelgebied NVT 
Organisatie ArcheoPro 
Archis meldingsnummer 4630149100 
Coördinaatsysteem RD2000 
Coördinaatsysteemdatum ETRS89 
Locatiebepaling GPS en meetlint 
Referentievlak NAP 
Bepaling maaiveldhoogte AHN – Waterpas 
Boormethode Guts en edelman 
Boordiameter 3 cm en 15 cm 
Opdrachtgever The Missing Link 

 
 

 
 

Posities van boringen (boorlocaties) 
Boornummer XCO YCO Meters t.o.v. NAP 
1 104976.4 486263.2 0.50 
2 105011.7 486263.2 0.43 
3 105046.0 486263.7 0.47 
4 105029.3 486231.0 0.39 
5 104994.3 486230.7 0.48 
6 104952.6 486224.0 0.45 
7 104924.7 486227.7 0.45 
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8 104941.8 486202.8 0.40 
9 105011.7 486203.2 0.25 
10 105046.7 486203.3 0.33 
11 105029.4 486173.6 0.42 
12 104959.6 486179.5 0.50 
13 104942.1 486143.0 0.35 
14 105012.5 486143.3 0.43 
15 105047.0 486143.5 0.40 
16 104994.6 486121.4 0.45 
17 104959.6 486113.2 0.47 

 
 

Boorbeschrijving volgens ASB 5.2 
Boor Nr. LDO Lithologie Kleur Overige kenmerken AIS 

GD BK BS BZ BK BH HK TK IK VLK CO PLH VS SST BHN BI GI  
1 245 Z      GE         OPG   
 254 V    2  BR GR    3  KL   HOL  
 388 V      BR RO    3     HOL  
 420 Z      GR       KL     
 500 Z      GR          Strand  
2 252 Z      GE         OPG   
 260 V    2  BR GR    3  KL   HOL  
 385 V      BR RO    3     HOL  
 412 Z      GR       KL     
 500 Z      GR          Strand  
3 244 Z      GE         OPG   
 375 V      BR RO    3     HOL  
 397 K   2   GR    MSL        
 500 Z      GR          Strand  
4 242 Z      GE         OPG   
 251 K   2  2 BR GR        BOV IJ P1 
 263 V    2  BR GR    3  KL   HOL  
 391 V      BR RO    3     HOL  
 403 K   2   GR    MSL        
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 415 Z      GR       KL     
 500 Z      GR          Strand  
5 253 Z      GE         OPG   
 260 K   2  2 BR GR        BOV IJ P1 
 392 V      BR RO    3     HOL  
 412 K   2   GR    MSL        
 500 Z      GR          Strand  
6 263 Z      GE         OPG   
 278 K   2  2 BR GR        BOV IJ P1 
 351 V      BR RO    3     HOL  
 380 Z      GE          DUIN  
 500 Z      GR          Strand  
7 190 Z      GE         OPG   
 291 V      BR RO    3     HOL  
 313 Z      GE          DUIN  
 370 Z      GR          Strand  
8 180 Z      GE         OPG   
 281 V      BR RO    3     HOL  
 360 Z      GE          DUIN  
9 239 Z      GE         OPG   
 264 K   2  2 BR GR        BOV IJ P1 
 387 V      BR RO    3     HOL  
 413 K   2   GR    MSL        
 500 Z      GR          Strand  
10 243 Z      GE         OPG   
 252 V    2  BR GR    3  KL   HOL  
 385 V      BR RO    3     HOL  
 417 Z      GR       KL     
 500 Z      GR          Strand  
11 231 Z      GE         OPG   
 248 K   2  2 BR GR        BOV IJ P1 
 396 V      BR RO    3     HOL  
 464 K   2   GR    MSL   ZL     
 500 Z      GR          Strand  
12 248 Z      GE         OPG   
 268 K   2  2 BR GR        BOV IJ P1 
 347 V      BR RO    3     HOL  
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 383 Z      GE          DUIN  
 500 Z      GR          Strand  
13 249 Z      GE         OPG   
 269 K   2  2 BR GR        BOV IJ P1 
 387 V      BR RO    3     HOL  
 419 Z      GR       KL     
 500 Z      GR          Strand  
14 273 Z      GE         OPG   
 286 K   2  2 BR GR        BOV IJ P1 
 408 V      BR RO    3     HOL  
 443 Z      GR       KL     
 500 Z      GR          Strand  
15 278 Z      GE         OPG   
 297 K   2  2 BR GR        BOV IJ P1 
 417 V      BR RO    3     HOL  
 478 K   2   GR    MSL   ZL     
 500 Z      GR          Strand  
16 248 Z      GE         OPG   
 272 K   2  2 BR GR        BOV IJ P1 
 397 V      BR RO    3     HOL  
 415 K   2   GR    MSL   ZL     
 500 Z      GR          Strand  
17 240 Z      GE         OPG   
 256 K   2  2 BR GR        BOV IJ P1 
 394 V      BR RO    3     HOL  
 407 K   2   GR    MSL        
 500 Z      GR          Strand  
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Betekenis van de afkortingen: 

LDO – Onderzijde boortraject 
Lithologie:  

GD – Onverharde sedimenten: G = grind, K = klei, L = leem, V = veen en Z = zand 
Bijmengsels: BK = bijmengsel klei, BS = bijmengsel silt, BZ =bijmengsel zand, BG= bijmengsel grind, BH = bijmengsel humus. Betekenis toegevoegde cijfers: 
1 = zwak, 2 = matig, 3 = sterk en 4 = uiterst.  

Kleur: 
HK = hoofdkleur, BL = blauw, BR = bruin, GE = geel, GN = groen, GR = grijs, OL = olijf, OR =oranje, 
PA = paars, RO = rood, RZ = roze, WI = wit, ZW = zwart. 
TK = Tweede kleur (kleurafkortingen als boven).    
IK = Intensiteit kleur: LI = licht en DO = donker 
VLK = Vlekken (V): 2e en 3e letter is kleurafkorting als boven, 1 = weinig, 2 = matig , 3= veel 

Overige kenmerken: 
CO = Consistentie (C ): ZSL-zeer slap, SLA-slap, MSL-matig slap, MST-matig stevig, STV-stevig 
PLH = plantenresten (PL0 = geen, PL1 = spoor, PL2 = weinig, PL3 = veel)  
VS = veensoorten 
SST = Sedimentaire structuren 
BHN = Bodemhorizont; BHC = C-horizont 
BI = Bodemkundige interpretaties; BOV = bouwvoor , ROG = rommelig, OPG = opgebracht 
GI = Geologische interpretaties; IJ = IJklei, Strand = strandvlakte, Duin = Duin- of strandwalzand 
AIS = Archeologische indicatoren ; P = Puin 
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Bijlage 2: PvA 

Plan van aanpak – 18-187: Locatie Fluor, Haarlem 

Vanwege de datering van de strandafzettingen, worden geen archeologische resten 
ouder dan het Neolithicum verwacht. In de top van de strandzanden kunnen 
archeologische resten aanwezig zijn uit het Neolithicum. Voor het plangebied geldt een 
hoge  archeologische verwachting voor vindplaatsen uit het Laat- Neolithicum -  
Bronstijd. In het plangebied kunnen nog niet gekarteerde strandwallen ( duin en 
strandafzettingen) aanwezig zijn.   

In de top van het veenpakket kunnen resten voorkomen uit de periode (Midden) 
Bronstijd t/m Romeinse tijd. Hiervoor geldt een middellage archeologische verwachting. 

Gelet op de historisch geografische gegevens geldt voor het gehele plangebied een lage 
verwachting voor vindplaatsen uit de Middeleeuwen en Nieuwe tijd. In deze periode 
was het plangebied alleen in gebruik als agrarisch gebied. vanaf de jaren 70 was er 
bebouwing aanwezig.  

De vraagstellingen die beantwoord dienen te worden zijn: 
• Hoe is de bodemopbouw in het plangebied en in welke mate is deze nog als intact te

beschouwen?
• Bevinden zich archeologisch relevante afzettingen in het plangebied? En zo ja, op

welke diepte t.o.v. maaiveld en NAP?
• Wat is de specifieke archeologische verwachting van het plangebied en wordt deze bij

het veldonderzoek bevestigd?
• Hoewel niet het doel van een verkennend booronderzoek: zijn archeologische

indicatoren aangetroffen? En zo ja, wat is de verticale en horizontale ligging daarvan,
en wat is de invloed van deze vondsten op de archeologische verwachting voor het
plangebied?

• In hoeverre worden archeologisch relevante geo(morfo)logische eenheden of
eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de voorgenomen
bodemverstorende werkzaamheden?

• Is het plangebied voldoende onderzocht en zo nee, welke vorm van nader
archeologisch onderzoek wordt geadviseerd?

Stap 1: Veldonderzoek 
• Voorafgaande aan de veldwerkzaamheden doet ArcheoPro een KLIC-melding.
• Het veldonderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van een senior-archeoloog/KNA-

archeoloog geassisteerd door een veldtechnicus
• Het veldonderzoek bestaat uit een verkennend booronderzoek. Waar mogelijk

worden ontsluitingen geïnspecteerd op de aanwezigheid van archeologische
indicatoren.

• Rekening houdend met de bestaande gebouwen en leidingen is over het
veldwerkgebied een driehoeksnet van boorpunten uitgezet met telkens 35 meter
afstand tussen de boringen en 30 meter afstand tussen de boorraaien.
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• Doordat de boorpunten in een netwerk van gelijkbenige driehoeken staan, zijn deze
optimaal over het onderzoeksterrein verdeeld.

• ArcheoPro plaatst de boorpunten zodanig over het onderzoeksgebied dat een
netwerk ontstaat dat niet gehinderd wordt door de aanwezigheid van gebouwen en
bestrating.

• Het door ArcheoPro voorgestelde boornetwerk bevat 17 boorpunten. Hierdoor wordt
een boordichtheid bereikt van ongeveer tien boringen per hectare.

• De boringen worden mechanisch gezet met een boor met een diameter van twaalf
centimeter. Deze methode is geschikt als verkennende methode om de
bodemopbouw in kaart te brengen en voldoet eventueel tevens voor het opsporen
van door een archeologische laag gekenmerkte vindplaatsen uit de periode bronstijd
tot middeleeuwen (methode D1) en voldoet bij het zeven van het opgeboorde
materiaal op een zeef met een maaswijdte van drie millimeter, als zoekoptie (A5),
voor het opsporen van vindplaatsen van de grotere variant uit de steentijd. Het zeven
van opgeboord zand zal alleen worden toegepast indien in de ondergrond nog niet
gekarteerde strandwallen (duin en strandafzettingen) aangetroffen worden.

• De boringen zullen waar mogelijk worden doorgezet tot een diepte van 4,5 a 5 meter
• Tijdens dit booronderzoek wordt de gaafheid van het bodemprofiel onderzocht.
• Indien mogelijk worden aard en ouderdom van eventuele bodemverstoringen

beschreven.
• De beschrijving van de boringen vindt plaats volgens de handleiding ASB van het

SIKB.
• De posities van de boringen worden vastgelegd door middel van GPS-metingen en

meetlinten.
• Van alle relevante boorprofielen worden foto´s gemaakt. Dergelijke foto´s kunnen met

name dienen om verstoring van het bodemprofiel te demonstreren.
• Van elk boorpunt wordt de NAP-hoogte bepaald
• Wanneer blijkt dat afgeweken moet worden van de in dit PvA beschreven werkwijze

wordt contact opgenomen met het bureau Archeologie van de gemeente Haarlem.
• Bij het aantreffen van intact duin/strandwalzand wordt dit gezeefd te worden met

behulp van een zeef met een maaswijdte van 4 mm.

Stap 2: Rapportage 
• Eventuele vondsten dienen te worden overgedragen aan het archeologisch depot van

de gemeente.
• Indien de bodemopbouw verstoord is en geen archeologische indicatoren worden

aangetroffen, bestaat geen aanleiding tot verder archeologisch onderzoek en wordt
de verdere planontwikkeling hier niet door gehinderd. In dat geval wordt aan het
bevoegd gezag geadviseerd het plangebied archeologisch vrij te geven.

• In de rapportage worden de toegepaste methoden toegelicht en worden de resultaten
hiervan beschreven. Bijgeleverd worden een boorpuntenkaart en boortabel en
eventueel relevante boorprofielen. Tevens wordt een hoogtekaart (contourenkaart)
van het maaiveld en het pleistocene reliëf opgenomen waarop tevens per boorpunt
de verstoringsdiepte vermeld zijn. In de conclusies en aanbevelingen volgt advies
m.b.t. archeologie in relatie tot de voorgenomen nieuwbouw op het terrein en worden
eventueel aanbevelingen gedaan tot vervolgonderzoek.

• Beschrijving van de boringen zal conform NEN5104 worden uitgevoerd
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• De rapportage voldoet aan de inhoudelijke eisen zoals die zijn vastgelegd in de
vigerende versie van de KNA en de Haarlemse richtlijnen voor archeologisch
onderzoek. En dat het conceptrapport ter beoordeling aan het bevoegd gezag wordt
voorgelegd. Dat lithostratigrafische eenheden benoemd worden en dat van ten minste
twee boorraaien een doorlopend profiel wordt opgenomen en beschreven. Verder
dient een afbeelding toegevoegd te worden met daarop de diepteligging van het duin- 
en/of strandzand t.o.v. het maaiveld en een afbeelding met daarop de diepteligging
van het duin- en/of strandzand t.o.v. NAP

• De rapportage zal eerst in concept-vorm verschijnen. ArcheoPro verstuurt het
rapport dan digitaal in PDF formaat naar de opdrachtgever. Eventuele opmerkingen
worden verwerkt tot een eindrapport. Eventuele kosten van de toetsing zijn voor
rekening van de opdrachtgever. Toetsing vindt plaats conform de gunning en de op
het moment van gunning geldende toetsingscriteria. Als het onderzoek en/of de
rapportage aangepast moet worden naar toetsingscriteria die ingegaan zijn na
gunning, zullen alle werkzaamheden die daaruit voortvloeien als meerwerk worden
beschouwd.

• De rapportage zal in drievoud als hardcopy worden aangeleverd en wordt daarnaast
digitaal geleverd in PDF-formaat.

• De eindversie zal door ArcheoPro conform de archeologische normen gedeponeerd
worden bij het RCE, de provincie en de KB.

Uitvoering 
De doorlooptijd van de werkzaamheden bedraagt circa 6 weken vanaf de dag van 
gunning. De conceptrapportage zal daarna per e-mail opgeleverd worden. De 
opdrachtgever regelt de toestemming voor de betreding van de verschillende terreinen 
en levert de contactgegevens (adres, telefoonnummer) van de eigenaren en/of eventuele 
pachters. 
Indien u snellere uitvoering wenst dan hierboven aangegeven, neem dan contact op met 
ArcheoPro. Indien dit in de planning mogelijk, voeren wij het project versneld voor u uit. 
Afhankelijk van onze planning en uw spoed-wensen kan een spoedtoeslag van 20% 
gerekend worden. 

Algemeen 
ArcheoPro voert haar onderzoeken uit conform de hiervoor vastgelegde normen en 
richtlijnen (BRL) en is door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) gecertificeerd 
tot het verrichten van bepaalde archeologische werkzaamheden in het kader van het 
doen van opgravingen, bestaande uit prospectie door middel van booronderzoek.  
Het onderzoek voldoet aan de eisen uit de vigerende versie van de KNA en de Haarlemse 
richtlijnen voor archeologisch onderzoek (versie oktober 2014). Dit Plan van Aanpak 
betreft de eisen die vanwege het archeologisch belang aan het onderzoek worden 
gesteld. Dit laat onverlet dat andere regelgeving (en randvoorwaarden) aangaande het 
uitvoeren van de werkzaamheden moet worden gevolgd (bijv. Arbo-wet, 
veiligheidsvoorschriften e.d.). 
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1 Inleiding 
 
Op verzoek van Dura Vermeer zijn alle bomen binnen de onderzoeksgebied  (zie figuur 
1) op het terrein van het Fluorgebouw aan de Surinameweg 17 te Haarlem 
geïnventariseerd. Bij de geïnventariseerde bomen is tevens een visuele controle 
uitgevoerd.  
Het doel van de inventarisatie is duidelijkheid te verkrijgen over het aantal, de 
soortensamenstelling en de leeftijd van het bomenbestand op het terrein. De visuele 
boomcontrole is uitgevoerd om gevaarlijke situaties in te schatten, alsmede de conditie 
en toekomstverwachting van de bomen in de huidige situatie te bepalen.  
De bomen zijn opgenomen in het boombeheersysteem (GeoVisea) onder de nummers 1 
t/m 97.  
 
Met dit onderzoek voldoet de boomeigenaar aan de wettelijke zorgplicht (artikel 6:162 
lid2 BW), mits de in het advies aangegeven maatregelen worden uitgevoerd (algemene 
zorgplicht). 
 
 

 
Fig 1. Overzichtskaart van de locatie. De groene markeringen geven de bomen aan. 
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2 Onderzoeksmethoden 
 
Inventarisatie 
Alle bomen op het terrein aan de Surinameweg 17 te Haarlem binnen de grenzen zijn 
geïnventariseerd. Hierbij zijn de bomen benoemd op geslacht en soortnaam. Tevens 
zijn gegevens opgenomen betreffende stamdiameter, boomhoogte en standplaats. In 
totaal zijn 97 bomen opgenomen (inventarisatie en visuele keuring). 
 
 
Visuele keuring 
De bomen zijn gekeurd volgens de VTA methode. VTA staat voor Visual Tree 
Assessment, oftewel visuele boombeoordeling. Deze onderzoeksmethode is te 
raadplegen in het handboek boomveiligheid van Mattheck en Breloer.1 De 
onderzoeksmethode kent de volgende drie stappen in de procedure. 

1. Visuele controle op symptomen van verzwakking. Als er geen bedenkelijke 
tekenen worden gevonden, wordt het onderzoek beëindigd. 

2. Bij een indicatie van verzwakking wordt nader technisch onderzoek (NTO) 
uitgevoerd.  

3. Geven de onderzoeksresultaten reden tot ongerustheid, dan moet worden 
vastgesteld hoe groot de risico’s zijn voor de omgeving. 

 
 
 
Bij deze keuringsmethode worden bomen individueel bekeken en beoordeeld. Hierbij 
wordt onder andere gelet op de kroonopbouw en de kwaliteit van de stam(voet). De 
nadruk van deze inspectie ligt bij het opsporen van signalen die duiden op verstoringen 
van de balans binnen de boom. Op basis van de uiterlijke signalen wordt de conditie 
van de boom als goed, redelijk, matig of slecht beoordeeld. 
 
Goed:  De boom toont een goede groei, de twijgzetting en volledige ontwikkeling 

van de scheuten zijn als goed beoordeeld voor de soort. 
Redelijk: Degeneratie van de boom waarbij een verminderde groei van de twijg- en 

knopzetting aanwezig is. De boom functioneert nog wel naar behoren. 
Matig: Er is duidelijk sprake van stagnatie en het afsterven van twijgen in de 

buitenkroon. Er is nauwelijks nog sprake van scheutlengtegroei. De kroon 
heeft een verminderde bladbezetting in het groeiseizoen. 

Slecht: De boom toont een aftakelend beeld waarbij zwaar dood hout en het 
afsterven van kroondelen en/of top zichtbaar is. 

 

                                                      
1 Mattheck, C. en H. Breloer, 1995. Handboek boomveiligheid: de boombreuk in mechanica en rechtspraak. 
Pius Floris Producties, Almere-Haven. 
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De indexering van de toekomstverwachting op basis van de huidige situatie is als volgt. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Verplantbaarheid 
Bij het verplanten van bomen wordt aanzienlijke (aanvaardbare) wortelschade 
toegebracht, waarbij men er van uit gaat dat de bomen het overleven en de 
toekomstverwachting op lange termijn niet in gevaar wordt gebracht. Het betreft hier 
veelal jonge of halfwas bomen (stamdiameter tot 30 cm). 
 
Doordat de te kappen wortels zich op enige afstand van de stam bevinden, de bomen 
na het verplanten een ondergrondse verankering krijgen en eventueel in de kroon 
gereduceerd worden, is een te verwijderen percentage van 50% aan 
opnamebeworteling acceptabel (alleen bij verplanting). Dit aanvaardbare percentage 
wordt niet overschreden indien de bomen in de voorbereidende fase voldoende tijd 
krijgen om een compact wortelstelsel te ontwikkelen. 
 
Basis richtlijn voor verplanting (de volgende klassen zijn gemaakt op basis van 
ervaring): 
 

 Stamdiameter op borsthoogte (dbh) kleiner dan 30 cm: de boom kan relatief 
eenvoudig verplant worden. 

 Dbh groter dan 30 en kleiner dan 60 cm: de boom kan verplant worden nadat er 
op individuele basis is vastgesteld dat dit mogelijk is. Er geldt geen algemeen 
beeld voor deze klasse. 

 Dbh groter dan 60 cm: de boom kan redelijkerwijs niet meer verplant worden. 
 
Voornamelijk bij grote (oude) bomen dient de volgende kanttekening te worden 
geplaatst. Technisch gezien zijn alle bomen verplantbaar, echter het risico op 
vervroegde uitval en de kosten van het verplanten zijn zo hoog dat het verplanten niet 
als een reële optie wordt gezien. Bij oude bomen spelen bovendien de boomsoort, de 
toekomstverwachting en de vitaliteit van de boom (het vermogen om te reageren op 
veranderingen zoals het verplanten) een grote rol. Veelal is het reactievermogen van 
oude bomen traag. Hiernaast is de (noodzakelijk) toegebrachte wortel- en kroonschade 
bij de verplanting van grote oude bomen zwaarder en de verstoring van de directe 
groeiplaats van de boom ingrijpender. 
 
Naast de basis richtlijn zal er aan de volgende randvoorwaarden moeten worden 
voldaan om een verplanting succesvol uit te kunnen voeren. 
 

 De te verplanten bomen dienen minimaal een redelijke conditie en een 
redelijke toekomstverwachting te hebben, want de bomen moeten na 
beschadiging in staat zijn nieuwe groei te genereren en de verwondingen 
goed af kunnen grendelen. 

 De wortelkluit dient rond gegraven te worden om intensieve wortelgroei 
binnen de te verplanten kluitdiameter te stimuleren. De voorbereidingstijd 
dient minimaal 2 en bij voorkeur 3 groeiseizoenen te bedragen.2 

                                                      
2 Atsma, J. en Y. in ’t Velt, 1992. Stadsbomen Vademecum deel 2: groeiplaats en aanplant. Praktijkschool Arnhem. 

Indexering toekomstverwachting 
Slecht < 5 jaar 
Matig > 5 jaar 
Redelijk > 10 jaar 
Goed > 20 jaar 
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 De afmetingen van de te verplanten wortelkluit dient 8x (tot 10x)1 de 
stamdiameter op borsthoogte te bedragen bij een bewortelingsdiepte van 
circa 100 cm. 

 Er mogen geen kabels en leidingen binnen een straal van 3 meter vanaf de 
stam van de boom liggen. Deze 3 meter is van belang bij het voorbereiden 
(rondgraven) van de boom. Hierdoor is meer ruimte nodig dan de 
daadwerkelijke kluitdiameter (van 1,5 à 2,5 m). 

 De te verplanten boom dient redelijk centraal in de te verplanten kluit te 
staan (minimaal 3x de stamdiameter naar alle zijden tot de rand van de 
kluit). 

 Boven- en ondergronds moet er voldoende werkruimte zijn om de 
verplanting mogelijk te maken. 

 Er moet een geschikt depot zijn om de bomen gedurende de 
werkzaamheden op een verantwoorde manier op te slaan. 

 Er moet een veilige transportroute naar en van het opslagdepot zijn. 
 De uiteindelijke boomgrootte en kroonvorm moeten passen op de nieuwe 

locatie. 
 
Voor het verplanten rijzen de volgende vragen omtrent de huidige situatie van de te 
verplanten bomen. Indien het antwoord op één van de volgende vragen van invloed is 
op het slagen van de verplanting, zal dit worden meegenomen in de overweging de 
betreffende bomen te verplanten. 
 

 Wat is het natuurlijke bewortelingspatroon van de boom? 
 Wat is de omvang en de diepte van de wortelkluit? 
 Wat is de grondsoort en de onderlinge samenhang van de bodemdeeltjes? 
 Hoe groot is de indringingsweerstand van de bodem? 
 Op welke diepte bevindt zich de grondwaterspiegel? 
 Betreft het een vrijstaande of een beschut staande boom? 
 Hoe staat de boom georiënteerd op de overheersende windrichting bij storm (in 

Nederland zuidwest en in mindere mate noordwest)? 
 
Verplantingsmethoden 
 
Voorbereiding op verplanting 
Bij bomen met een kleinere diameter dan 30 cm welke met een verplantmachine 
verplant kunnen worden is geen voorbereiding noodzakelijk. Voorwaarden voor het 
gebruik van een verplantmachine is wel dat er geen kabels en/of leidingen binnen de te 
verplanten wortelkluit aanwezig zijn. Indien er wel kabels en/of leidingen binnen de te 
verplanten wortelkluit aanwezig zijn, zijn de voorwaarden voor een optimale 
verplanting, naast het rondgraven van de wortelkluit, het inpakken van de gestoken 
kluiten met rootcontrol-folie zodat een compacte kluit kan worden gevormd. De kluit 
dient bij beide verplantingsmethode op voorhand te worden geïnjecteerd met geschikte 
bacteriën, mycorrhizaesporen 3 en wormenmest 4 zodat in de te verplanten kluit de 
wortelcapaciteit wordt vergroot. 
 
Feitelijke verplanting 
Er bestaan ruwweg vier methoden voor het verplanten van bomen. Bomen in de 
diameterklasse tot 30 cm zijn eenvoudig te verplanten door middel van een 
                                                      
3 mycorrhizaesporen:  sporen van een ‘goede’ wortelschimmel zorgen voor een vergroting van de 
    wortelopnamecapaciteit. 
4 wormenmest: een uitgecomposteerde humus, zodat geen zuurstof uit de bodem wordt onttrokken tijdens 

compostering. 
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verplantmachine. Met deze methode worden de bomen door schoepen uit de grond 
gestoken en naar hun nieuwe of tijdelijke locatie gebracht. Voorwaarde voor deze 
methode is wel dat er zich geen kabels en/of leidingen binnen de te verplanten kluit 
mogen bevinden. Bomen tot 30 cm in diameter welke niet met een verplantmachine 
kunnen worden verplant kunnen toch relatief eenvoudig worden verplant. Deze bomen 
kunnen worden opgetild (hijskraan) en op transport worden gezet. Het tillen gebeurt 
door middel van een strop aan de stam. Voorwaarden zijn wel dat de boom een 
beperkte en compacte kluitomvang heeft in verband met het breken van de wortels 
door het gewicht van de kluit. 
 
Bij bomen in de diameterklasse boven de 30 cm geven kluitmassa en omvang een 
dermate groot risico op het breken van de kluit, zodat wordt overgegaan op het gebruik 
van een Newman frame (bovenop de kluit) of andersoortige vloeren aan de onderzijde 
van de kluit. De boom wordt niet langer aan de stam gehesen (afstropingsgevaar bast) 
maar aan het frame rondom de wortelkluit. Het vloersysteem met een frame onder de 
wortelkluit is het meest geschikt voor grote kluiten (zware bomen) waarna de boom 
staande op het frame wordt opgetild en verplaatst of op transport gezet. Nadeel en 
beperking van deze methode is de extra benodigde werkruimte om het frame onder de 
kluit te bevestigen en de boom te transporteren. 
 
Er kan ook worden gewerkt door de boom naar de gewenste locatie te schuiven, 
waarbij het frame onder de wortelkluit wordt aangebracht en het frame met boom en al 
wordt verschoven (of geduwd). Hierbij zijn slechts geringe afstanden te overbruggen 
(nabij de huidige locatie). 

 

3 Bevindingen 
 
Het betreft een bedrijfsterrein aan de noordzijde van de gemeente Haarlem. 
Het terrein wordt al geruime periode niet onderhouden en dit heeft gevolgen gehad op 
het bomenbestand. Algemeen kan gesteld worden dat de bomen staande in de 
parkeerplaatsen in een matige tot slechte conditie verkeren. Dit wordt voornamelijk 
veroorzaakt door groeiplaatsbeperkingen. 
De bomen in de groenstrook verkeren in een iets betere conditie. Wel is duidelijk dat 
alle bomen in een achterstallige onderhoudsfase verkeren. Voorkomende gebreken zijn 
afgestorven bomen, verklevingen, meerstammigheid, zwaar dood hout, afstervende 
kronen en een slechte kroonopbouw. 
In een aantal gevallen betreffen de opgenomen bomen uitgegroeide zaailingen. 
In 43 gevallen zijn bomen opgenomen waarbij een diameter is aangegeven van minder 
dan 20 cm. Deze zijn niet vergunningsplichtig. 
 
 
Bijzonderheden bomenbestand 

     
         
 14 bomen staan als te vellen aangegeven (attentieboom) waarvan 9 bomen 

dood zijn of nagenoeg afgestorven 
       1 boom is als risicoboom beoordeeld. 
       23 bomen dienen binnen drie maanden tot 1 jaar te worden onderhouden 

(incl. vellen). 
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Attentiebomen:  Bij deze bomen is visueel een gebrek geconstateerd dat 
tot een veiligheidsrisico kan leiden. Het aangetroffen 
gebrek is echter niet van dien aard dat nader technisch 
onderzoek noodzakelijk is. Wel dienen deze bomen in 
de jaarlijkse visuele controlelijst opgenomen te worden 
(verhoogde zorgplicht). Bomen waarbij een kapadvies 
is afgegeven vallen eveneens binnen deze categorie. 

 
Risicobomen (NTO): Bij deze bomen is visueel een dermate ernstig gebrek 

geconstateerd dat een technische ingreep (vellen, 
kroonverankering aanbrengen e.d.; verhoogde 
zorgplicht) of een nader technisch onderzoek 
noodzakelijk is om het risico voor de omgeving weg te 
nemen of te bepalen of er een gevaar voor de 
omgeving is (onderzoeksplicht).  

 
Snoeien binnen drie maanden:  Bij bomen waarvoor het advies is gegeven om deze 

binnen drie maanden te snoeien zijn (zwaar) dood hout 
en/of vellen. Hierdoor is een verhoogd risico voor de 
omgeving ontstaan (verhoogde zorgplicht). 

 
 
Snoeien dit jaar  Bij bomen waarbij het advies is gegeven om deze dit 

jaar nog te snoeien zijn dood hout, klimop in de kroon 
en/of breukgevaarlijke takken aangetroffen. Bij deze 
bomen is er geen acuut gevaar voor de omgeving.  

 
 
 
 
 
 
De toekomstverwachting is in de meeste gevallen redelijk (zie figuur 2). Voor de bomen 
in de verharding is voornamelijk een matige tot slechte toekomstverwachting 
aangegeven. 
in de bijlage is een individuele beoordeling opgenomen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2. Toekomstverwachting 
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4 Verplantbaarheid 
 
Bij alle bomen is beoordeeld of deze in aanmerking komen voor een eenvoudige 
verplanting. Randvoorwaarden hierbij zijn onder andere, geen of korte 
voorbereidingstijd benodigd, conditie en kwaliteit voldoende tot goed en een geschikt 
depot nabij locatie voorhanden. Uit de resultaten blijkt dat er 6 bomen zonder 
voorbereiding kunnen worden verplant (verplantmachine). Het betreft hier 3 stuks 
winterbloeiende sierkersen, 2 jonge berken en een meelbes die kunnen worden 
verplant. Let wel, de kosten voor het verplanten kunnen hierbij oplopen voorbij de 
feitelijke boomwaarde. De kosten voor het verplantten van een boom met een 
verplantmachine kost ca. €650,- excl. BTW en is inclusief nazorg er van uitgaande dat 
de nieuwe plantlocatie direct in de buurt van de huidige locatie ligt. 

 

5 Waardebepaling 
 
Op basis van de inventarisatiegegevens is een waardeberekening opgesteld van alle 
bomen in het gebied. De boomwaarde is bepaald aan de hand van de richtlijnen van de 
Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NTVB). In dit economische 
waardemodel wordt uitgegaan van de (theoretische) kosten voor het herplanten van 
eenzelfde formaat boom op de locatie. Indien het een (jonge) boom betreft is gerekend 
met de vervangingswaarde. 
Voor het bepalen van de boomwaarde worden een aantal componenten gebruikt zoals 
de kosten voor de aanschaf van de boom, de plantkosten en beheerkosten tot de boom 
in gelijkwaardige mate de functie en omvang van de huidige boom heeft behaald. In de 
berekening is daarnaast rekening gehouden met de slechte groeiplaatsomstandigheden, 
zeer beperkt onderhoud en de beperkte omloopverwachting (matig/slecht) van een 
aantal bomen. In deze gevallen is de boomwaarde afgewaardeerd naar een restwaarde 
die in veel gevallen geen waarde meer vertegenwoordigd. In geval van zaailingen en 
bosplantsoen is een actuele handelswaarde berekend waarbij de kosten voor de 
aanplant en nazorg bij de boomwaarde zijn inbegrepen. Hierin zijn ook de staffelkosten 
voor het vervangen van meerdere bomen verdisconteerd.  
Voor een uitgebreide uitleg van de rekenmethode verwijs ik u naar de website van de 
vereniging (www.boomtaxateur.nl). 
Uit de berekening blijkt dat de bomen een totale waarde vertegenwoordigen van  
€ 61.637,- afgerond exclusief BTW. Voor de vergunningsplichtige bomen bedraagt de 
totaalwaarde 45.078,- excl. BTW. De waarde van de 6 verplantbare bomen bedraagt in 
totaal 4.576,- excl. BTW.  
In de bijlage is een individuele waardeberekening opgenomen. 
 

6 Conclusie 
 
Op basis van het onderzoek blijkt dat het een bomenbestand op een bedrijfsterrein uit 
de jaren zeventig betreft waarbij er sprake is van achterstallig onderhoud en een 
matige groei. De oudste bomen op het terrein zijn ca. 48 jaar. De bomen zijn bij de 
aanleg veelal in krappe groeiplaatsen geplant waarvan de gevolgen zich nu openbaren. 



 

11 
 

Daarnaast zijn een aantal boomsoorten gebruikt (sierkersen, meelbessen en 
berken)welke doorgaans een beperkte omlooptijd bezitten (60 jaar). 
Buiten de achterstalligheid blijkt in een deel van het bomenbestand ook de gevolgen 
van de essentaksterfte zichtbaar in de vorm van het afsterven van kroondelen. 
De beste toekomstverwachting wordt aangetroffen bij de bomen buiten het terrein 
(iepen, dennen en veldesdoorns) die sterke soorten zijn die het op elke grondslag goed 
doen.  
Voor de bomen binnen de grenzen geldt dat er slechts 6 stuks in aanmerking komen 
voor een eenvoudige verplanting. De rest is of te groot, of conditioneel of kwalitatief 
onvoldoende. Voor boom 86 is een nader onderzoek aangegeven maar ten aanzien van 
de toekomstverwachting is het raadzaam de boom te verwijderen. 
 
 

7 Advies 
 

o Verwijder de aangegeven 14 bomen. 
o Voer een nader technisch onderzoek bij boom 86 (onderzoeksplicht) of verwijder 

deze. 
o Snoei de bomen volgens het aangegeven interval om het risico voor de 

omgeving weg te nemen (verhoogde zorgplicht). 
o Herkeur de attentiebomen jaarlijks (verhoogde zorgplicht). 
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In het vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, teken ik hoogachtend 
en met vriendelijke groet, 
 
 
Pius Floris Boomverzorging Amsterdam 
Afdeling onderzoek, taxaties en advies 
 
 
 
 
 
J.V.C. Wernsen, European Tree Technician, 
Geregistreerd taxateur van bomen (lid NVTB). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Gecontroleerd door: 

 
 
 
 
 
 
 
    

  
ir. D. de Goederen 
Hoofd onderzoek & advies 
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Bijlage 
Overzichtslijsten inventarisatie en visuele controle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Dura vermeer, Fluor gebouw Surinameweg 17 Haarlem
projectnr. 17/21462
september 2017; inspecteur: dhr. J.V.C. Wernsen
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1 Salix x sepulcralis 'Chrysocoma' (Gele) Treurwilg 90‐100 45 9‐12 goed redelijk 2 jaarlijks VTA Over 2 jaar

2 Prunus x subhirtella 'Autumnalis' Winterkers 10‐20 10 0‐6 Goed Goed ja * 4 jaarlijks VTA Over 3 jaar

3 Prunus x subhirtella 'Autumnalis' Winterkers 0‐10 10 0‐6 Goed Goed ja * 4 jaarlijks VTA Over 2 jaar

4 Prunus x subhirtella 'Autumnalis' Winterkers 10‐20 10 0‐6 Goed Goed ja * 4 jaarlijks VTA Over 2 jaar

5 Acer platanoides 'Globosum' Bolesdoorn 0‐10 8 0‐6 Dood Slecht Vellen * Attentieboom

6 Betula pendula Ruwe berk 10‐20 14 6‐9 Redelijk Redelijk * slechte kroonopbouw; ingroei boomjuk 2 jaarlijks VTA Binnen 1 jaar

7 Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn 0‐10 8 0‐6 Goed Redelijk * zaailing 3 jaarlijks VTA Over 2 jaar

8 Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn 10‐20 10 0‐6 Goed Redelijk * zaailing 3 jaarlijks VTA Over 2 jaar

9 Acer campestre Veldesdoorn 20‐30 30 9‐12 Goed Goed 3 jaarlijks VTA Over 2 jaar

10 Acer campestre Veldesdoorn 20‐30 30 9‐12 Goed Goed 3 jaarlijks VTA Over 2 jaar

11 Acer campestre Veldesdoorn 30‐40 30 6‐9 Goed Redelijk 3 jaarlijks VTA Over 2 jaar

12 Acer campestre Veldesdoorn 30‐40 30 6‐9 Goed Redelijk 3 jaarlijks VTA Over 2 jaar

13 Acer campestre Veldesdoorn 10‐20 14 6‐9 Goed Redelijk * 3 jaarlijks VTA Over 2 jaar

14 Acer campestre Veldesdoorn 10‐20 14 6‐9 Goed Redelijk * 3 jaarlijks VTA Over 2 jaar

15 Acer campestre Veldesdoorn 30‐40 30 6‐9 Goed Goed 3 jaarlijks VTA Over 2 jaar

16 Acer campestre Veldesdoorn 30‐40 30 6‐9 Goed Goed 3 jaarlijks VTA Over 2 jaar

17 Acer campestre Veldesdoorn 10‐20 14 6‐9 Goed Redelijk * 3 jaarlijks VTA Over 2 jaar

18 Acer campestre Veldesdoorn 10‐20 14 6‐9 Goed Redelijk * 3 jaarlijks VTA Over 2 jaar

19 Acer campestre Veldesdoorn 10‐20 14 6‐9 Goed Redelijk * 3 jaarlijks VTA Over 2 jaar

20 Acer campestre Hollandse linde 30‐40 30 12‐15 Redelijk Redelijk Probleemtak; meerstammig verkleefd 3 jaarlijks VTA Over 2 jaar

21 Fraxinus excelsior 'Jaspidea' Goudes 20‐30 45 6‐9 Matig Slecht
Topsterfte/afsterven 
kroondelen; essensterfte 2 jaarlijks VTA Over 2 jaar

22 Fraxinus excelsior Gewone es 20‐30 20 6‐9 Matig Slecht
Topsterfte/afsterven 
kroondelen; essensterfte 3 jaarlijks VTA Over 2 jaar

23 Betula pendula Ruwe berk 0‐10 8 0‐6 Dood Slecht Vellen * Attentieboom Over 2 jaar

24 Betula pendula Ruwe berk 0‐10 8 0‐6 Dood Slecht Vellen * Attentieboom Over 2 jaar

25 Betula pendula Ruwe berk 10‐20 12 0‐6 Redelijk Redelijk * slechte kroonopbouw 4 jaarlijks VTA Over 2 jaar

26 Betula pendula Ruwe berk 10‐20 12 0‐6 Goed Redelijk * slechte kroonopbouw 2 jaarlijks VTA Over 2 jaar

27 Sorbus aria Meelbes 10‐20 20 0‐6 Matig Slecht
Topsterfte/afsterven 
kroondelen; * 2 jaarlijks VTA Binnen 1 jaar

28 Betula pendula Ruwe berk 10‐20 12 0‐6 Redelijk Redelijk * slechte kroonopbouw 2 jaarlijks VTA Over 2 jaar

29 Betula pendula Ruwe berk 10‐20 14 6‐9 Dood Slecht Vellen * Attentieboom Binnen 3 maanden

30 Betula pendula Ruwe berk 10‐20 12 0‐6 Matig Slecht
Topsterfte/afsterven 
kroondelen; * 2 jaarlijks VTA Binnen 1 jaar
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31 Sorbus aria Meelbes 10‐20 20 0‐6 Matig Slecht
Topsterfte/afsterven 
kroondelen; * 3 jaarlijks VTA Binnen 1 jaar

32 Betula pendula Ruwe berk 30‐40 20 6‐9 Matig Slecht
Topsterfte/afsterven 
kroondelen; 2 jaarlijks VTA Over 2 jaar

33 Betula pendula Ruwe berk 30‐40 20 6‐9 Redelijk Redelijk Inrotting/holte; 2 jaarlijks VTA Over 2 jaar

34 Betula pendula Ruwe berk 30‐40 20 6‐9 Matig Slecht
Topsterfte/afsterven 
kroondelen; 2 jaarlijks VTA Binnen 1 jaar

35 Sorbus aria Meelbes 20‐30 30 0‐6 Matig Slecht
Topsterfte/afsterven 
kroondelen; 3 jaarlijks VTA Binnen 1 jaar

36 Betula pendula Ruwe berk 20‐30 20 6‐9 Redelijk Redelijk Codominantie; 3 jaarlijks VTA Over 2 jaar

37 Betula pendula Ruwe berk 30‐40 20 6‐9 Matig Slecht
Topsterfte/afsterven 
kroondelen; ingroei boomjuk 3 jaarlijks VTA Over 2 jaar

38 Sorbus aria Meelbes 10‐20 20 0‐6 Slecht Slecht
Topsterfte/afsterven 
kroondelen; Vellen * Attentieboom Binnen 3 maanden

39 Sorbus aria Meelbes 20‐30 30 0‐6 Goed Redelijk ja 4 jaarlijks VTA Over 2 jaar

40 Sorbus aria Meelbes 20‐30 30 0‐6 Matig Slecht
Topsterfte/afsterven 
kroondelen; 4 jaarlijks VTA Over 2 jaar

41 Sorbus aria Meelbes 10‐20 20 0‐6 Redelijk Matig * 4 jaarlijks VTA Over 2 jaar

42 Sorbus aria Meelbes 10‐20 20 0‐6 Matig Slecht
Topsterfte/afsterven 
kroondelen; * 4 jaarlijks VTA Over 2 jaar

43 Sorbus aria Meelbes 10‐20 20 0‐6 Redelijk Redelijk Snoeien * Attentieboom Over 2 jaar

44 Sorbus aria Meelbes 20‐30 30 0‐6 Matig Slecht
Topsterfte/afsterven 
kroondelen; ingroei boomjuk;Stamschade > 15%; 4 jaarlijks VTA Over 2 jaar

45 Sorbus aria Meelbes 20‐30 30 0‐6 Matig Slecht
Topsterfte/afsterven 
kroondelen; 4 jaarlijks VTA Over 2 jaar

46 Betula pendula Ruwe berk 10‐20 20 6‐9 Dood Slecht
Topsterfte/afsterven 
kroondelen; Vellen * omgewaaid Attentieboom Binnen 3 maanden

47 Betula pendula Ruwe berk 10‐20 16 6‐9 Redelijk Redelijk * slechte kroonopbouw 4 jaarlijks VTA Over 2 jaar

48 Sorbus aucuparia Lijsterbes 0‐10 8 0‐6 Matig Slecht
Topsterfte/afsterven 
kroondelen; * 5 jaarlijks VTA Over 2 jaar

49 Betula pendula Ruwe berk 0‐10 8 0‐6 Goed Goed ja * recent geplant 4 jaarlijks VTA Over 2 jaar

50 Betula pendula Ruwe berk 0‐10 8 0‐6 Goed Goed ja * recent geplant 4 jaarlijks VTA Over 2 jaar

51 Sorbus aucuparia Lijsterbes 0‐10 8 0‐6 Redelijk Matig * 4 jaarlijks VTA Over 2 jaar

52 Prunus serrulata Japanse sierkers 10‐20 20 0‐6 Redelijk Matig * zware opschot stamvoet 3 jaarlijks VTA Over 2 jaar

53 Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn 10‐20 10 0‐6 Redelijk Matig * slechte kwaliteit 3 jaarlijks VTA Over 2 jaar

54 Fraxinus excelsior 'Jaspidea' Goudes 20‐30 45 6‐9 Redelijk Redelijk 2 jaarlijks VTA Over 2 jaar

55 Fraxinus excelsior 'Jaspidea' Goudes 10‐20 30 6‐9 Matig Slecht
Topsterfte/afsterven 
kroondelen; * 3 jaarlijks VTA Over 2 jaar

56 Fraxinus excelsior 'Jaspidea' Goudes 20‐30 4 5 6‐9 Dood Slecht Vellen Attentieboom Binnen 3 maanden

57 Fraxinus excelsior 'Jaspidea' Goudes 10‐20 20 6‐9 Redelijk Matig * 3 jaarlijks VTA Over 2 jaar

58 Fraxinus excelsior 'Jaspidea' Goudes 20‐30 45 6‐9 Redelijk Redelijk Zwaar dood hout; 2 jaarlijks VTA Binnen 1 jaar
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59 Fraxinus excelsior 'Jaspidea' Goudes 20‐30 45 6‐9 Matig Slecht
Topsterfte/afsterven 
kroondelen; 3 jaarlijks VTA Over 2 jaar

60 Fraxinus excelsior 'Jaspidea' Goudes 20‐30 45 6‐9 Matig Slecht
Topsterfte/afsterven 
kroondelen; 3 jaarlijks VTA Over 2 jaar

61 Fraxinus excelsior Gewone es 20‐30 20 6‐9 Redelijk Redelijk
Topsterfte/afsterven 
kroondelen; tweestammig verkleefd 3 jaarlijks VTA Over 2 jaar

62 Fraxinus excelsior 'Jaspidea' Goudes 10‐20 30 0‐6 Matig Slecht
Topsterfte/afsterven 
kroondelen; * 3 jaarlijks VTA Over 2 jaar

63 Fraxinus excelsior 'Jaspidea' Goudes 20‐30 45 6‐9 Matig Slecht
Topsterfte/afsterven 
kroondelen; 2 jaarlijks VTA Binnen 1 jaar

64 Fraxinus excelsior 'Jaspidea' Goudes 20‐30 45 6‐9 Slecht Slecht
Topsterfte/afsterven 
kroondelen; Vellen Attentieboom Binnen 1 jaar

65 Ulmus x hollandica ' Vegeta' Huntingdon iep 80‐90 50 18‐24 Goed Goed 2 jaarlijks VTA Binnen 1 jaar

66 Fraxinus excelsior Gewone es 40‐50 30 12‐15 Redelijk Matig essensterfte 2 jaarlijks VTA Binnen 1 jaar

67 Prunus serrulata Japanse sierkers 10‐20 20 0‐6 Redelijk Redelijk * 3 jaarlijks VTA Over 2 jaar

68 Acer campestre Veldesdoorn 10‐20 14 0‐6 Goed Goed * 4 jaarlijks VTA Over 2 jaar

69 Ulmus x hollandica ' Vegeta' Huntingdon iep 40‐50 45 15‐18 Goed Goed 5 jaarlijks VTA Over 2 jaar

70 Robinia pseudoacacia Schijnacacia 10‐20 20 6‐9 Dood Slecht
Topsterfte/afsterven 
kroondelen; Vellen * Attentieboom Binnen 3 maanden

71 Robinia pseudoacacia Schijnacacia 20‐30 30 6‐9 Slecht Slecht
Topsterfte/afsterven 
kroondelen; Vellen Attentieboom Binnen 3 maanden

72 Ulmus minor Veldiep, Gladde iep 20‐30 30 6‐9 Redelijk Redelijk 3 jaarlijks VTA Over 2 jaar

73 Fraxinus excelsior Gewone es 20‐30 20 6‐9 Redelijk Redelijk 3 jaarlijks VTA Over 3 jaar

74 Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn 30‐40 34 12‐15 Goed Redelijk Kroonschade > 20%; kroonschade 3 jaarlijks VTA Binnen 1 jaar

75 Ulmus minor Veldiep, Gladde iep 40‐50 45 15‐18 Goed Goed
Kroonverank
ering tweestammig verkleefd 3 jaarlijks VTA Over 2 jaar

76 Ulmus minor Veldiep, Gladde iep 40‐50 45 15‐18 Goed Goed Codominantie; klimop op stam 3 jaarlijks VTA Binnen 1 jaar

77 Pinus nigra subsp. nigra Oostenrijkse den 50‐60 40 12‐15 Redelijk Redelijk Zwaar dood hout; klimop op stam 3 jaarlijks VTA Binnen 1 jaar

78 Pinus nigra subsp. nigra Oostenrijkse den 20‐30 40 12‐15 Redelijk Redelijk Zwaar dood hout; klimop op stam 3 jaarlijks VTA Binnen 1 jaar

79 Pinus nigra subsp. nigra Oostenrijkse den 20‐30 40 12‐15 Goed Redelijk Zwaar dood hout; 3 jaarlijks VTA Binnen 1 jaar

80 Pinus nigra subsp. nigra Oostenrijkse den 30‐40 40 12‐15 Goed Redelijk Zwaar dood hout; 3 jaarlijks VTA Binnen 1 jaar

81 Pinus nigra subsp. nigra Oostenrijkse den 20‐30 40 9‐12 Goed Redelijk 4 jaarlijks VTA Binnen 1 jaar

82 Pinus nigra subsp. nigra Oostenrijkse den 30‐40 40 12‐15 Redelijk Redelijk 3 jaarlijks VTA Over 2 jaar

83 Pinus nigra subsp. nigra Oostenrijkse den 60‐70 40 12‐15 Goed Redelijk Uitzakkende takken; opkronen boven fietspad 3 jaarlijks VTA Binnen 1 jaar

84 Prunus serrulata Japanse sierkers 30‐40 45 0‐6 Goed Redelijk 3 jaarlijks VTA Binnen 1 jaar

85 Prunus serrulata Japanse sierkers 30‐40 45 0‐6 Redelijk Redelijk 3 jaarlijks VTA Over 2 jaar

86 Robinia pseudoacacia Schijnacacia 40‐50 45 12‐15 Matig Slecht
Zwaar dood 
hout;Probleemtak;

NTO 
stabiliteit 
stam(voet)

stamvoetverdikking inrottingen onder 
maaiveld; honingzwam;bloedingsvlekken Risicoboom (NTO) Binnen 1 jaar

87 Prunus serrulata Japanse sierkers 10‐20 20 0‐6 Dood Slecht Vellen * Attentieboom Over 2 jaar
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88 Prunus serrulata Japanse sierkers 10‐20 20 0‐6 Dood Slecht
Topsterfte/afsterven 
kroondelen; Vellen * Attentieboom Over 2 jaar

89 Prunus serrulata Japanse sierkers 10‐20 20 0‐6 Slecht Slecht
Topsterfte/afsterven 
kroondelen; Vellen * Attentieboom Binnen 3 maanden

90 Prunus serrulata Japanse sierkers 20‐30 30 0‐6 Goed Redelijk 3 jaarlijks VTA Over 2 jaar

91 Prunus serrulata Japanse sierkers 20‐30 30 0‐6 Redelijk Matig 3 jaarlijks VTA Over 2 jaar

92 Prunus serrulata Japanse sierkers 30‐40 45 0‐6 Redelijk Redelijk 3 jaarlijks VTA Over 2 jaar

93 Prunus serrulata Japanse sierkers 30‐40 45 6‐9 Redelijk Redelijk 3 jaarlijks VTA Over 2 jaar

94 Cedrus libani 'Glauca' Blauwe ceder 30‐40 45 9‐12 Redelijk Redelijk Zwaar dood hout; eenzijdige kroon 2 jaarlijks VTA Binnen 1 jaar

95 Cedrus libani 'Glauca' Blauwe ceder 20‐30 45 6‐9 Redelijk Matig onderstandig; eenzijdige kroon 2 jaarlijks VTA Over 2 jaar

96 Cedrus libani 'Glauca' Blauwe ceder 30‐40 45 9‐12 Redelijk Matig uitgezaagde top 2 jaarlijks VTA Over 2 jaar

97 Prunus serrulata Japanse sierkers 0‐10 8 0‐6 Slecht Slecht
Topsterfte/afsterven 
kroondelen; Vellen * Attentieboom Binnen 3 maanden
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Waardebepaling bomen Fluorterrein Haarlem
projectnr. 17/21462
Taxateur: J.V.C. Wernsen 052 11-9-2017

Nr. Boomsoort (Nederlands) Botanische naam Stamdiameter Leeftijd 
(jr) Conditie Toekomst Verplantbaar Herplantindicatie Functiecatagorie Waardering Boomwaarde

1 Salix x sepulcralis 'Chrysocoma' (Gele) Treurwilg 90-100 45 goed redelijk herplant 14-16 FC6 straatboom € 1.793,15

2 Prunus x subhirtella 'Autumnalis' Winterkers 10-20 10 Goed Goed ja * herplant 14-16 vervangingswaarde straatboom € 550,00

3 Prunus x subhirtella 'Autumnalis' Winterkers 0-10 10 Goed Goed ja * herplant 14-16 vervangingswaarde straatboom € 550,00

4 Prunus x subhirtella 'Autumnalis' Winterkers 10-20 10 Goed Goed ja * herplant 14-16 vervangingswaarde straatboom € 550,00

5 Acer platanoides 'Globosum' Bolesdoorn 0-10 8 Dood Slecht * straatboom x

6 Betula pendula Ruwe berk 10-20 14 Redelijk Redelijk * herplant 14-16 FC5 straatboom € 1.327,47

7 Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn 0-10 8 Goed Redelijk * wortelgoed zaailing € 90,00

8 Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn 10-20 10 Goed Redelijk * herplant 14-16 bosplantsoen € 110,00

9 Acer campestre Veldesdoorn 20-30 30 Goed Goed meerjarige spil bosplantsoen € 98,00

10 Acer campestre Veldesdoorn 20-30 30 Goed Goed meerjarige spil bosplantsoen € 98,00

11 Acer campestre Veldesdoorn 30-40 30 Goed Redelijk meerjarige spil bosplantsoen € 98,00

12 Acer campestre Veldesdoorn 30-40 30 Goed Redelijk meerjarige spil bosplantsoen € 98,00

13 Acer campestre Veldesdoorn 10-20 14 Goed Redelijk * meerjarige spil bosplantsoen € 98,00

14 Acer campestre Veldesdoorn 10-20 14 Goed Redelijk * meerjarige spil bosplantsoen € 98,00

15 Acer campestre Veldesdoorn 30-40 30 Goed Goed meerjarige spil bosplantsoen € 98,00

16 Acer campestre Veldesdoorn 30-40 30 Goed Goed meerjarige spil bosplantsoen € 98,00

17 Acer campestre Veldesdoorn 10-20 14 Goed Redelijk * meerjarige spil bosplantsoen € 98,00

18 Acer campestre Veldesdoorn 10-20 14 Goed Redelijk * meerjarige spil bosplantsoen € 98,00

19 Acer campestre Veldesdoorn 10-20 14 Goed Redelijk * meerjarige spil bosplantsoen € 98,00

20 Acer campestre Veldesdoorn 30-40 30 Redelijk Redelijk meerjarige spil bosplantsoen € 98,00

21 Fraxinus excelsior 'Jaspidea' Goudes 20-30 45 Matig Slecht straatboom x

22 Fraxinus excelsior Gewone es 20-30 20 Matig Slecht straatboom x

23 Betula pendula Ruwe berk 0-10 8 Dood Slecht * straatboom x

24 Betula pendula Ruwe berk 0-10 8 Dood Slecht * straatboom x

25 Betula pendula Ruwe berk 10-20 12 Redelijk Redelijk * herplant 14-16 FC5 straatboom € 1.384,05

26 Betula pendula Ruwe berk 10-20 12 Goed Redelijk * herplant 14-16 FC5 straatboom € 1.384,05

27 Sorbus aria Meelbes 10-20 20 Matig Slecht * straatboom x

28 Betula pendula Ruwe berk 10-20 12 Redelijk Redelijk * herplant 14-16 FC5 straatboom € 1.384,05

29 Betula pendula Ruwe berk 10-20 14 Dood Slecht * straatboom x

30 Betula pendula Ruwe berk 10-20 12 Matig Slecht * straatboom x

31 Sorbus aria Meelbes 10-20 20 Matig Slecht * straatboom x

32 Betula pendula Ruwe berk 30-40 20 Matig Slecht straatboom x

33 Betula pendula Ruwe berk 30-40 20 Redelijk Redelijk herplant 14-16 FC5 straatboom € 1.128,88

34 Betula pendula Ruwe berk 30-40 20 Matig Slecht straatboom x

35 Sorbus aria Meelbes 20-30 30 Matig Slecht straatboom x

36 Betula pendula Ruwe berk 20-30 20 Redelijk Redelijk herplant 14-16 straatboom € 1.128,88

37 Betula pendula Ruwe berk 30-40 20 Matig Slecht straatboom x



Nr. Boomsoort (Nederlands) Botanische naam Stamdiameter Leeftijd 
(jr) Conditie Toekomst Verplantbaar Herplantindicatie Functiecatagorie Waardering Boomwaarde

38 Sorbus aria Meelbes 10-20 20 Slecht Slecht * straatboom x

39 Sorbus aria Meelbes 20-30 30 Goed Redelijk ja* herplant 14-16 FC4 straatboom € 1.856,07

40 Sorbus aria Meelbes 20-30 30 Matig Slecht straatboom x

41 Sorbus aria Meelbes 10-20 20 Redelijk Matig * herplant 14-16 FC5 straatboom € 810,01

42 Sorbus aria Meelbes 10-20 20 Matig Slecht * straatboom x

43 Sorbus aria Meelbes 10-20 20 Redelijk Redelijk * herplant 14-16 FC5 straatboom € 1.136,08

44 Sorbus aria Meelbes 20-30 30 Matig Slecht straatboom x

45 Sorbus aria Meelbes 20-30 30 Matig Slecht straatboom x

46 Betula pendula Ruwe berk 10-20 20 Dood Slecht * straatboom x

47 Betula pendula Ruwe berk 10-20 14 Redelijk Redelijk * herplant 14-16 FC5 straatboom € 1.327,47

48 Sorbus aucuparia Lijsterbes 0-10 8 Matig Slecht * straatboom x

49 Betula pendula Ruwe berk 0-10 8 Goed Goed ja * herplant 14-16 vervangingswaarde straatboom € 535,00

50 Betula pendula Ruwe berk 0-10 8 Goed Goed ja * herplant 14-16 vervangingswaarde straatboom € 535,00

51 Sorbus aucuparia Lijsterbes 0-10 8 Redelijk Matig * wortelgoed straatboom € 75,00

52 Prunus serrulata Japanse sierkers 10-20 20 Redelijk Matig * herplant 14-16 FC5 straatboom € 799,59

53 Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn 10-20 10 Redelijk Matig * herplant 14-16 straatboom € 1.454,74

54 Fraxinus excelsior 'Jaspidea' Goudes 20-30 45 Redelijk Redelijk herplant 14-16 FC4 straatboom € 812,41

55 Fraxinus excelsior 'Jaspidea' Goudes 10-20 30 Matig Slecht * straatboom x

56 Fraxinus excelsior 'Jaspidea' Goudes 20-30 4 5 Dood Slecht straatboom x

57 Fraxinus excelsior 'Jaspidea' Goudes 10-20 20 Redelijk Matig * herplant 14-16 FC5 straatboom € 794,46

58 Fraxinus excelsior 'Jaspidea' Goudes 20-30 45 Redelijk Redelijk herplant 14-16 FC4 straatboom € 812,41

59 Fraxinus excelsior 'Jaspidea' Goudes 20-30 45 Matig Slecht straatboom x

60 Fraxinus excelsior 'Jaspidea' Goudes 20-30 45 Matig Slecht straatboom x

61 Fraxinus excelsior Gewone es 20-30 20 Redelijk Redelijk herplant 14-16 straatboom € 3.156,21

62 Fraxinus excelsior 'Jaspidea' Goudes 10-20 30 Matig Slecht * straatboom x

63 Fraxinus excelsior 'Jaspidea' Goudes 20-30 45 Matig Slecht straatboom x

64 Fraxinus excelsior 'Jaspidea' Goudes 20-30 45 Slecht Slecht straatboom x

65 Ulmus x hollandica ' Vegeta' Huntingdon iep 80-90 50 Goed Goed herplant 14-16 straatboom

66 Fraxinus excelsior Gewone es 40-50 30 Redelijk Matig herplant 14-16 straatboom € 4.912,08

67 Prunus serrulata Japanse sierkers 10-20 20 Redelijk Redelijk * herplant 14-16 FC5 straatboom € 1.121,30

68 Acer campestre Veldesdoorn 10-20 14 Goed Goed * herplant 14-16 straatboom € 150,00

69 Ulmus x hollandica ' Vegeta' Huntingdon iep 40-50 45 Goed Goed herplant 14-16 straatboom

70 Robinia pseudoacacia Schijnacacia 10-20 20 Dood Slecht * zaailing x

71 Robinia pseudoacacia Schijnacacia 20-30 30 Slecht Slecht zaailing x

72 Ulmus minor Veldiep, Gladde iep 20-30 30 Redelijk Redelijk herplant 14-16 FC6 straatboom € 3.044,05

73 Fraxinus excelsior Gewone es 20-30 20 Redelijk Redelijk herplant 14-16 FC straatboom € 3.156,21

74 Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn 30-40 34 Goed Redelijk herplant 12-14 bosplantsoen € 110,00

75 Ulmus minor Veldiep, Gladde iep 40-50 45 Goed Goed herplant 14-16 FC6 straatboom € 2.970,59

76 Ulmus minor Veldiep, Gladde iep 40-50 45 Goed Goed herplant 14-16 FC6 straatboom € 2.970,59

77 Pinus nigra subsp. nigra Oostenrijkse den 50-60 40 Redelijk Redelijk herplant 14-16 FC6 straatboom € 791,12



Nr. Boomsoort (Nederlands) Botanische naam Stamdiameter Leeftijd 
(jr) Conditie Toekomst Verplantbaar Herplantindicatie Functiecatagorie Waardering Boomwaarde

78 Pinus nigra subsp. nigra Oostenrijkse den 20-30 40 Redelijk Redelijk herplant 14-16 FC6 straatboom € 791,12

79 Pinus nigra subsp. nigra Oostenrijkse den 20-30 40 Goed Redelijk herplant 14-16 FC6 straatboom € 791,12

80 Pinus nigra subsp. nigra Oostenrijkse den 30-40 40 Goed Redelijk herplant 14-16 FC6 straatboom € 791,12

81 Pinus nigra subsp. nigra Oostenrijkse den 20-30 40 Goed Redelijk herplant 14-16 FC6 straatboom € 791,12

82 Pinus nigra subsp. nigra Oostenrijkse den 30-40 40 Redelijk Redelijk herplant 14-16 FC6 straatboom € 791,12

83 Pinus nigra subsp. nigra Oostenrijkse den 60-70 40 Goed Redelijk herplant 14-16 FC6 straatboom € 791,12

84 Prunus serrulata Japanse sierkers 30-40 45 Goed Redelijk herplant 14-16 FC4 straatboom € 1.726,59

85 Prunus serrulata Japanse sierkers 30-40 45 Redelijk Redelijk herplant 14-16 FC4 straatboom € 1.726,59

86 Robinia pseudoacacia Schijnacacia 40-50 45 Matig Slecht straatboom x

87 Prunus serrulata Japanse sierkers 10-20 20 Dood Slecht * straatboom x

88 Prunus serrulata Japanse sierkers 10-20 20 Dood Slecht * straatboom x

89 Prunus serrulata Japanse sierkers 10-20 20 Slecht Slecht * straatboom x

90 Prunus serrulata Japanse sierkers 20-30 30 Goed Redelijk herplant 14-16 FC5 straatboom € 669,30

91 Prunus serrulata Japanse sierkers 20-30 30 Redelijk Matig herplant 14-16 FC5 straatboom € 396,41

92 Prunus serrulata Japanse sierkers 30-40 45 Redelijk Redelijk herplant 14-16 FC4 straatboom € 1.726,59

93 Prunus serrulata Japanse sierkers 30-40 45 Redelijk Redelijk herplant 14-16 FC4 straatboom € 1.726,59

94 Cedrus libani 'Glauca' Blauwe ceder 30-40 45 Redelijk Redelijk herplant 14-16 straatboom € 1.387,40

95 Cedrus libani 'Glauca' Blauwe ceder 20-30 45 Redelijk Matig herplant 14-16 straatboom € 821,71

96 Cedrus libani 'Glauca' Blauwe ceder 30-40 45 Redelijk Matig herplant 14-16 straatboom € 821,71

97 Prunus serrulata Japanse sierkers 0-10 8 Slecht Slecht * straatboom x

 €      61.636,53 

Rekenmethode NVTB
FC = Functiecatagorie met bijbehorende omlooptijd. FC4 = verkorte begeleidingsperiode, FC5 = Korte begeleidingsperiode, FC6 standaard begeleidingsperiode.
Herplant 14‐16 = omtrek.
Boomwaarde= waardering taxateur aan de hand van actuele handelsprijzen plantmateriaal + plantkosten + jaarlijks onderhoud naar huidige leeftijd boom.
Boomwaardering = straatboom berekening middels NVTB, zaailing/bosplantsoen naar gelang standplaats/investeringskosten.
Vervangingswaarde= prijs voor vervanging gelijkwaardig exemplaar.

jur
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1  INLEIDING 
 

1.1  Situering en ingreep 

 

Situering plangebied 
De werklocatie betreft een groot kantoorgebouw van 7 bouwlagen met groot omringend 
parkeerterrein (zie figuren 1 en 2). 
 
Figuur 1, situering werklocatie 

 
 
Figuur 2, projectgebied 
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Voorgenomen ingreep  
De ruimtelijke ingreep omvat het transformeren van het kantoorgebouw tot woningbouw, 
met rondom aanvullende woningbouw. Het kantoorgebouw wordt volledig gestript en het 
terrein wordt grotendeels opgeschoond, inclusief kap van bomen. 
 
Volgens de Wet natuurbescherming (Wnb) vereist dat nader natuuronderzoek om moge-
lijke bedreiging van (verblijfplaatsen van) zwaarder beschermde soorten flora en fauna 
uit te kunnen sluiten of vast te stellen en daartoe de vereiste maatregelen te kunnen 
nemen, waaronder het zo nodig aanvragen van een ontheffing.   
 

Regelgeving en wettelijk belang 
Met betrekking tot een dergelijke ‘Ruimtelijke Ingreep’ volgens de natuurwetgeving, 
dienen mogelijke effecten te worden getoetst aan de Wet natuurbescherming (Wnb)  
zoals deze vanaf 1 januari 2017 vigeert. In deze wetgeving zijn, vergelijkbaar met de 
oorspronkelijke Ffw, wettelijke belangen geïmplementeerd.  
In beginsel wordt onder het belang ‘ruimtelijke inrichting of ontwikkeling’, geen ontheffing 
voor Vogelrichtlijn- of Habitatrichtlijnsoorten afgegeven, behalve indien de ecologische 
functionaliteit van de soort daarmee niet wordt aangetast, bijvoorbeeld door het nemen 
van afdoende maatregelen. 
 
Waar soorten van de Vogelrichtlijn dan wel van de Habitatrichtlijn in het geding zijn, is 
bij eventuele aanvraag van ontheffing voorts bepalend welk wettelijke belang uit de 
Vogel- en/of Habitatrichtlijn als ontheffingsvoorwaarde van toepassing kan zijn. 
 
 

1.2  Natuurtoets als instrument   

 

Doel en strekking natuuronderzoek 
Deze rapportage omvat naast een bureaustudie met daarin een toetsing aan de regel-
geving met betrekking tot soort- en gebiedsbescherming (zie ‘wettelijke kaders’) en een 
habitatbeoordeling, tevens nader veldonderzoek naar zwaarder beschermde soorten. 
 
Het onderzoek heeft tot doel inzicht te geven in de volgende vragen: 
- Is er kans op noodzaak tot ontheffing van verbodsbepalingen van de Wnb? 
-  Is er naar verwachting een vergunning op grond van gebiedsbescherming nodig 

(Natura 2000 en/of het Natuurnetwerk Nederland/ NNN) ? 
-  Is er nader veldonderzoek nodig en voor welke soorten planten en/of dieren ? 
- Welke zijn de mogelijke consequenties vanuit de Wnb en het NNN ? 
 
Deze rapportage vormt de aantoonbare bewijslast op naleving van die wetgeving (zie 
blz.9 'wettelijke onderzoeksverplichting'). 
Hiermee wordt onderbouwd met welke beschermde soorten rekening moet worden ge-
houden, of van welke soorten effecten kunnen worden uitgesloten omdat ze er niet 
worden verwacht, er niet zijn aangetroffen dan wel omdat de planingreep geen natuur-
schade aan die soorten met zich meebrengt.   
Het uitsluiten van gebruik door (of schade aan) de betreffende soorten 'op voorhand’ 
vergt een gedegen, controleerbare onderbouwing.  
 
  



6 
 

Onderzoek f&f  natuurwetgeving – Fluor-locatie Haarlem 

 

Wettelijke kaders 
De regelgeving met betrekking tot natuur kent twee typen bescherming: 'soortbescher-
ming' (Wnb) en 'gebiedsbescherming' (Natura 2000 en het NNN).  
 
Soortbescherming is gericht op individuele soorten flora en fauna, waartoe in de Wnb 
onderscheid is gemaakt in ‘soorten van de Vogelrichtlijn’ (Wnb § 3.1), ‘soorten van de 
Habitatrichtlijn’ (Wnb § 3.2) en ‘andere soorten’ (Wnb § 3.3). 
 
Gebiedsbescherming is gericht op de specifieke habitat waartoe speciale begrensde 
gebieden zijn aangewezen, thans aangeduid met ‘Natura 2000’ dan wel gebieden die 
vallen onder regelgeving vanuit provinciaal natuurbeleid, waaronder het NNN (voorheen 
EHS). 
De regels van soort- en gebiedsbescherming sluiten elkaar niet uit, doch vullen elkaar 
aan. Toetsing aan gebiedsbescherming vindt uitsluitend plaats indien beschermde ge-
bieden in het geding zijn, terwijl toetsing aan de soortbescherming altijd vereist is, zowel 
binnen als buiten beschermde gebieden.  
 

Soortbescherming  
De natuurwetgeving is in eerste lijn gericht op soortbescherming, dat wil zeggen be-
scherming van afzonderlijke soorten planten en dieren ‘in welke situatie dan ook’.  
Omdat deze wet alle soorten planten en dieren omvat, óók in Natura 2000-gebieden, 
wordt bij natuuronderzoek primair aangehaakt op de soortbescherming.  
Deze biedt bescherming aan planten en dieren tegen zogeheten 'natuurschade'.  
Binnen het beschermingskader wordt onderscheid gemaakt tussen: 
- het type  ingreep (‘bestendig beheer’ of ‘ruimtelijke ontwikkeling en inrichting’) 
- een aantal 'wettelijke belangen' 
- verschillende categorieën planten en dieren (in de Wnb 3 categorieën, te weten 

Wnb § 3.1, § 3.2 en § 3.3).   
Met betrekking tot het doel van de voorgenomen ingreep wordt in relatie tot de  cate-
gorieën Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn, onderscheid gemaakt tussen verschillende 
‘wettelijke belangen’. 
 
Categorieën soorten onder de Wnb en ontheffingsnoodzaak  
Hierbij worden 3 categorieën onderscheiden: ‘soorten van de Vogelrichtlijn’, ‘soorten van 
de Habitatrichtlijn’ en ‘andere soorten’: dit betreft alle ‘zwaarder beschermde soorten’.  
* De Vogelrichtlijn is van toepassing op alle inheemse vogels: bedreiging van vogels of 

verstoring van broedende vogels vergt in beginsel een ontheffing, waarbij het nest 
slechts tijdens het broedgebruik is beschermd, met uitzondering van een categorie 
‘jaarrond beschermde nesten’ waarvan het nest, al of niet in gebruik, het gehele jaar 
rond beschermd is en bij bedreiging ontheffing vereist. 

* De Habitatrichtlijn is van toepassing op een in Bijlage IV opgenomen lijst met soor-
ten zoogdieren, reptielen, amfibieën, dagvlinders, libellen, vissen, vaatplanten, kevers 
en ‘overige ongewervelden’ (weekdieren). Voor deze soorten is bij verstoring of 
bedreiging, te allen tijde een ontheffing vereist. 

* De categorie ‘andere soorten’ zoals opgenomen in de Bijlage van de Wnb omvat lijs-
ten met soorten zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen, kevers 
en vaatplanten waarvan door de afzonderlijke provincies wordt bepaald welke soorten 
in aanmerking komen voor een vrijstelling dan wel welke soorten bij verstoring of 
bedreiging eveneens aanvraag van ontheffing vergen.  
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Provinciale vrijstelling voor ruimtelijke ingrepen  
Met betrekking tot de lijsten ‘andere soorten’ is van belang te vermelden dat ten opzichte 
van de Ffw, er met betrekking tot kleine zoogdieren en amfibieën in de provincie Noord-
Holland vooralsnog geen wijziging is opgetreden ten opzichte van de oorspronkelijke 
landelijke vrijstellingen. Een deel van de zoogdieren en amfibiesoorten blijft dan ook ont-
heffingsplichtig. 
Echter voor in de Wnb opgenomen lijsten ‘andere soorten’ met betrekking tot vissen, 
reptielen, dagvlinders, libellen, kevers en vaatplanten geldt géén vrijstelling: deze soor-
ten zijn dus, naast soorten van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn, eveneens onthef-
fingsplichtig.  
 
Gedragscode 
Er wordt voorts van uitgegaan dat, vergelijkbaar met de situatie tot 1 januari 2017, ook 
daarna de regels met betrekking tot gedragscodes van toepassing blijven. Aandacht 
vergt daarbij dat de nuancering tussen Tabel 2 en 3 in de Ffw ten behoeve van het 
onderscheid ‘bestendig beheer’ en ‘ruimtelijke ontwikkeling’ wat tot nu toe een belang-
rijke basis voor de gedragscodes vormt, onder het regiem van de Wnb vervalt. Naar 
verwachting zullen in de komende periode de verschillende Gedragscodes nader 
worden afgestemd op de Wnb. 
 
Ontheffingsplicht  
Bij ontheffingsplichtige soorten is het van belang in hoeverre de ecologische functionali-
teit wordt aangetast:  
* Onder de condities dat er mitigerende maatregelen (kunnen) worden genomen 

waarmee kan worden gegarandeerd dat de ecologische functionaliteit binnen het 
werkgebied op geen énkel moment achteruitgaat, óók niet tijdelijk, is er géén 
ontheffing nodig.  

Het achterwege blijven van effecten op de ecologische functionaliteit vergt afdoende 
onderbouwing, waarbij wordt aangegeven welke mitigerende maatregelen daarbij 
worden toegepast voor welke soorten. 
* Echter indien de bedoelde ecologische functionaliteit als gevolg van de ingreep niét 

met mitigatie kan worden gegarandeerd doch uitsluitend met compensatie, is voor 
de uitvoering daarvan eerst ontheffing vereist.  

 
Voor soorten uit de Vogelrichtlijn of de Habitatrichtlijn dient echter bovendien te worden 
voldaan aan de specifiek in die richtlijnen opgenomen wettelijke belangen.  
Bij een ontheffingsaanvraag wordt daartoe getoetst aan drie criteria: 

1) er is sprake van een in of bij de wet genoemd belang; 
2) er is geen alternatief; 
3) er is geen sprake van afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding van 

de soort: dit criterium is ook van toepassing voor ontheffingsplichtige ‘andere 
soorten’ uit de Wnb. 

 
Gunstige staat van instandhouding als ontheffingsvoorwaarde 
Een ontheffing kan uitsluitend worden verkregen wanneer deze niet in het geding komt. 
De voorwaarden waaraan voldaan moet worden staan in de Habitatrichtlijn genoemd: 

* uit populatie-dynamische gegevens blijkt dat de betrokken soort nog steeds een 
levensvatbare component is van de natuurlijke habitat waarin hij voorkomt, en dat 
op lange termijn zal blijven, en . .  

* het natuurlijke verspreidingsgebied van die soort niet kleiner wordt of binnen 
afzienbare tijd lijkt te zullen worden, en . .  

* er een voldoende grote habitat bestaat en waarschijnlijk zal blijven bestaat om de 
populaties van die soort op lange termijn in stand te houden. 
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Wettelijke zorgplicht en verstoring of bedreiging van individuele planten of dieren 
Naast de specifieke regelgeving ten aanzien van juridisch zwaarder beschermde soor-
ten bestaat de algemene zorgplicht voor álle dieren, dus ook voor alle onbeschermde 
soorten (Wnb art. 3.10).  
Daartussen bestaat enige nuance: 
* Met betrekking tot juridisch zwaarder beschermde soorten dient absoluut te worden 

voorkómen dat individuen van betreffende soorten worden bedreigd (zie LNV 2005 
en DR 2009). 

* Voor beschermde soorten die vallen onder de provinciale vrijstelling en onbescherm-
de soorten ligt dat iets minder strikt: men dient bij uitvoering van ingrepen zodanige 
maatregelen te nemen dat verstoring of bedreiging van individuele dieren ‘zo veel als 
redelijkerwijs verwacht mag worden’, wordt voorkomen (LNV 2005). 

 

Gebiedsbescherming  
Natura 2000 
De regelgeving met betrekking tot speciale beschermingszones in het kader van de 
Vogel- of Habitatrichtlijn (resp. REG 1979 en REG 1992/1997), te weten met betrekking 
tot Natura 2000-gebieden, wordt in de Wnb op een met de voormalige Nbw vergelijkbare 
wijze gecontinueerd in hoofdstuk 2 van de Wet natuurbescherming. 
Werkzaamheden binnen een Natura 2000-gebied welke effecten kunnen hebben op 
‘aangewezen’ soorten vergen aanvraag van een vergunning.  
Echter ook voor gebieden 'buiten' een Natura 2000-gebied die een aanwijsbare ecolo-
gische functie voor de 'aangewezen soorten' uit dat Natura 2000-gebied hebben, kan 
onder sommige condities een vergunning vereist zijn ('externe werking', Wnb art. 2.7 & 
2.8). 
 
Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) 
Sinds 1 juli 2015 is met betrekking tot effecten op Natura 2000-gebieden vanuit de om-
geving, bovendien de PAS in werking getreden.  
Indien door een ingreep in de wijdere omgeving daarvan de grenswaarde van 1 mol 
stikstof per hectare per jaar in het Natura 2000-gebied zal worden overschreden, is voor 
die ingreep een vergunning nodig: onder deze grenswaarde geldt een vrijstelling van de 
vergunningplicht.   
 
Het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen EHS)  
Dit betreft eveneens bescherming van natuurwaarden binnen begrensde gebieden. 
Hiervoor hebben Rijk en Provincie samen spelregels ontwikkeld welke zijn vervat in de 
provinciale regelgeving. Hierbij is een 'nee-tenzij' beleid van toepassing, terwijl afhan-
kelijk van de provinciale regelgeving daarop eveneens een ‘externe werking’ van toe-
passing kan zijn (geldt niet voor Zuid-Holland). 
Werkzaamheden binnen het NNN (en deels ook in gebieden met ‘externe werking’) 
vergen een provinciale vergunning, waarbij compensatie van eventueel verstoorde 
natuurwaarden wordt vereist.  
De actuele en potentiële waarden van het NNN zijn vastgesteld in de natuurdoelen voor 
dat gebied. De basis daarvoor ligt in de provinciale structuurvisie en de betreffende 
‘Provinciale Ruimtelijke Verordening’. 
  
  



9 
 

Onderzoek f&f  natuurwetgeving – Fluor-locatie Haarlem 

 

Wettelijke onderzoeksverplichting   

De Wnb en het provinciaal natuurbeleid verplichten om bij ruimtelijke ingrepen de in een 
werkgebied mogelijk betrokken plant- en diersoorten en de effecten daarop, nader te 
onderzoeken. Dit om eventueel te verwachten natuurschade aan soorten te beoordelen 
en om dit te toetsen aan de beschermingsregels.  
Waar negatieve effecten op zwaarder beschermde soorten kunnen worden verwacht, 
vergt dit ook veldinventarisaties. Indien dergelijke soorten ook inderdaad door de werk-
zaamheden worden bedreigd of verstoord, vergt dat aanvraag van een ontheffing wat 
wordt beoordeeld door het daartoe bevoegde gezag.  
 
 

1.3  Onderzoeksplan    
 
Met het onderzoek wordt stapsgewijs ingezoomd op de situatie en vastgesteld welke 
juridisch zwaarder beschermde soorten of verstoring daarvan, kunnen worden uitge-
sloten dan wel nadere veldinventarisatie vergen. 
 
Werkstap 1, analyse bestaande gegevens 
Als eerste wordt de situatie getoetst aan indicaties van de NDFF, aan de verspreiding 
van soorten op basis van reeds bekende biogeografische informatie uit verspreidings-
atlassen, aan overige literatuur en andere beschikbare onderzoekingen. Die informatie 
is veelal niet compleet.  
Op basis hiervan wordt vastgesteld welke juridisch zwaarder beschermde soorten moge-
lijk in dit gebied verwacht zouden kunnen worden, onafhankelijk van de aanwezige 
habitat, en welke juridisch zwaarder beschermde soorten op voorhand al kunnen worden 
uitgesloten.  
Met betrekking tot ‘uitsluitingen’ in het kader van de regelgeving wordt in de rapportage 
aandacht geschonken aan alle mogelijke soortgroepen van (beschermde) organismen.  
Voor sommige soortgroepen is dat niet méér dan slechts het aangeven waarom 
daarvan géén beschermde soorten op de locatie worden verwacht, dan wel waarom 
sommige soorten niet worden bedreigd of verstoord. 
 
Werkstap 2, toetsing aan gebiedsbescherming 
Dit omvat regelgeving in het kader van de Wnb en van provinciaal gebiedenbeleid 
(Natura 2000 en NNN), waarbij wordt beoordeeld of er wellicht ook andere natuur-
regelgeving in het geding kan zijn. Ook het PAS wordt globaal getoetst. 
 
Werkstap 3, habitatbeoordeling 
Naar aanleiding van het bovenstaande wordt een beoordeling gemaakt van de terrein-
kenmerken, de biotoop, de lokale habitat en van de ecologische betekenis van het effec-
tieve werkgebied. 
In de conclusie wordt op basis van de nader beschreven habitat, vastgesteld welke 
zwaarder beschermde soorten (Wnb) en eventuele ‘aangewezen soorten’ (Wnb/ Natura 
2000), voor de gegeven situatie zonder nadere veldinventarisatie kunnen worden uitge-
sloten, wat tevens geldt voor het al of niet van toepassing zijn van de ‘externe werking’ 
met betrekking tot ‘aangewezen soorten’ (Natura 2000 - Wnb § 3.2). 
Tot zover betreft dit onderzoek een ‘Quick Scan’ (bureaustudie met veldbezoek). 
 
Werkstap 4, veldinventarisaties 
De zwaarder beschermde soorten (Wnb) welke volgens de vorige stappen door de 
ingreep mogelijk verstoord of bedreigd kunnen worden, zijn in het veld nader geïnven-
tariseerd. Dit heeft plaats gevonden op basis van de criteria zoals voorgeschreven door 
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het bevoegde gezag (o.m. soortstandaarden RvON 2014, aangevuld met het vleermuis-
protocol GAN 2013). 
 
Werkstap 5, eindconclusie en advies 
De rapportage wordt afgerond met een puntsgewijze samenvatting van conclusies en 
consequenties, met een eventuele toetsing van consequenties, de haalbaarheid van het 
plan, het advies welke soorten nadere veldinventarisatie vergen dan wel in hoeverre 
natuurschade op voorhand met mitigatie kan worden voorkomen. 
 

Leeswijzer 
In de rapportage wordt de volgorde van de hierboven aangegeven onderzoeks- en 
onderbouwingsstappen aangehouden. Waar het voor de betreffende onderbouwing 
nodig is om informatieve kaders te schetsen, is dat in dit hoofdstuk beknopt aangegeven 
(zie blz. 4 t/m 10). Daarmee ontstaat de volgende opzet van de rapportage:  
 
* In hoofdstuk 1 zijn de uitgangssituatie, het voornemen, de hoofdlijnen van de regel-

geving, de aanpak van het onderzoek en de opzet van de rapportage aangegeven.  
 
* In Hoofdstuk 2 wordt op basis van beschikbare verspreidingsgegevens en recente 

gegevens uit de databank van de NDFF, de literatuurstudie met daaruit voort-
komende conclusies uitgevoerd.  

 
* In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op vigerende gebiedsregelgeving (Wnb/ Natura 

2000, PAS en NNN) en worden de bevindingen van de ecologische verkenning met 
beoordeling van de betreffende habitat en de resultaten van het uitgevoerde onder-
zoek beschreven.  

 
* In hoofdstuk 4 worden de voor de uitvoering relevante conclusies kort samengevat 

en wordt advies gegeven met betrekking tot mitigerende maatregelen. Voorts wordt 
advies gegeven met betrekking tot de gewenste nadere handelwijze. 

 
De rapportage wordt beëindigd met lijsten van geraadpleegde literatuur en van gebruikte 
termen en afkortingen. 

---------- 
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2  BRONNENONDERZOEK SOORTEN 
 
Het onderzoek dat in dit hoofdstuk per soortgroep wordt weergegeven omvat de toet-
sing van de locatie aan bronnen met reeds bestaande inventarisatie- en verspreidings-
gegevens.  
Het is voornamelijk gericht op eventueel terreingebruik door juridisch zwaarder be-
schermde soorten (zie ‘soortbescherming’ blz.6-8).  
De gegevens waarop deze toetsing is gebaseerd, omvatten veelal een aanzienlijk groter 
gebied dan de onderzoekslocatie: naar aanleiding hiervan wordt in hoofdstuk 3 inge-
zoomd op de nader begrensde werklocatie. De gegevens uit de databank NDFF bieden 
een goede indicatie doch zijn niet geheel toegespitst op de werklocatie en vergen derhal-
ve tenminste nog een aanvulling door een habitatbeoordeling op de locatie.    
 
Op basis van het bronnenonderzoek en de habitatbeoordeling wordt vervolgens bepaald 
welke (zwaarder) beschermde soorten in het werkgebied wellicht kunnen worden ver-
wacht en welke soorten in het kader van de Wnb aanvullende veldinventarisatie vergen 
om vast te stellen of ze alsnog van aanwezigheid kunnen worden uitgesloten, dan wel 
zullen moeten leiden tot aanvraag van ontheffing.  
De eventuele noodzaak tot nadere inventarisatie wordt afgeleid uit de samenhang tussen 
beschikbare gegevens (dit hoofdstuk 2), de habitatbeoordeling van het te onderzoeken 
gebied (zie hoofdstuk 3) en de ‘soort’ ingreep (§ 1.1). 
 
 

2.1  Vaatplanten 

 

Beschikbare gegevens  
Uit de databank van de NDFF (2017, Quickscanhulp) blijkt dat binnen een straal van 1 
km van het plangebied twee ontheffingsplichtige planten zijn geregistreerd, te weten 
Muurbloem en Akkerboterbloem (zie ook Floron 2011).  
 
Akkerboterbloem vergt een open, vrij droge kalkrijke en leemrijke akker, vooral onder 
wintergraan, zelden op ruderale plaatsen en op omgewerkte grond. De plant wordt 
gevonden op zonnige, open plaatsen op vrij droge tot vochtige, matig voedselrijke, 
kalkrijke, leemrijke grond (leem, zandige klei, klei, mergel en löss). 
 
Muurbloem groeit alleen op zonnige plaatsen op oude, verweerde muren van kerken, 
ruïnes, stadsmuren en forten die met zachte kalkspecie zijn gevoegd. Zij staat bovenop 
muren of uitspringende randen, in scheuren en nissen, op min of meer scheefstaande 
muurdelen of aan de voet van muren. Het is een zeer zeldzame soort waarvan de 
weinige resterende groeiplaatsen in Nederland exact bekend zijn. 
 

Conclusie vaatplanten 
De werklocatie vergt controle op groeiplaatscondities voor en/of eventuele aanwezigheid 
van Akkerboterbloem en Muurbloem. 
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2.2  Zoogdieren 
 

Beschikbare gegevens  
Uit de databank van de NDFF (2017, Quickscanhulp) blijkt dat binnen een straal van 1 
km van de planlocatie elf juridisch zwaarder beschermde zoogdieren zijn geregistreerd 
waarvan 1 zeezoogdier, hier niet van toepassing, voorts Eekhoorn en Boommarter als 
grondgebonden ‘andere soorten’ waarvoor geen provinciale vrijstelling geldt, en 8 vleer-
muissoorten.  
 

Grondgebonden zoogdieren 
In het werkgebied kunnen Eekhoorn en Boommarter worden verwacht (Bijlage A Wnb 
‘andere soorten’, zie ook Broekhuizen 2016). Zij maken voor hun verblijfplaatsen gebruik 
van nesten of boomholten, Steenmarter ook van gebouwen. 
Beide soorten vergen een bosmilieu (Eekhoorn), tenminste in de omgeving (Steen-
marter). Deze zoogdieren vergen, wanneer in het plangebied aanwezig, aanvraag van 
ontheffing. 
 

Vleermuizen 
Binnen een straal van 1 km van het werkgebied zijn de soorten Gewone en Ruige dwerg-
vleermuis, Laatvlieger, Meervleermuis, Watervleermuis en Rosse vleermuis geregis-
treerd.  
Daarvan hebben Laatvlieger en Meervleermuis hun verblijfplaatsen uitsluitend in ge-
bouwen terwijl Rosse vleermuis uitsluitend gebruik maakt van (oudere) bomen.  
De andere soorten kunnen zowel bomen benutten (in holten of takoksels) als  gebouwen 
(in bijvoorbeeld spouwruimten, kruipruimten, pannendaken, achter betimmeringen en 
loodflappen of op zolders).  
 
Vleermuisgebruik kan bestaan uit zowel paarverblijven als kraam-, zomer- en/of winter-
verblijven (zie ook Limpens 1997). Door sommige soorten worden tevens lineaire ruim-
telijke structuren gebruikt als geleiding voor vaste vliegroutes (met name van dwergvleer-
muizen, Laatvlieger en Meervleermuis, afhankelijk van de soort: houtsingels, boomrijen, 
bosranden, grotere watergangen, dijken en lintbebouwing).   
Van belang daarbij is dat de meeste vleermuissoorten steeds een ‘netwerk’ van vaste 
verblijfplaatsen gebruiken waartussen wordt gewisseld, waarbij het gehele netwerk strikt 
beschermd is (zie ook Soortstandaard, RvON 2014).  
Alle vleermuissoorten zijn vermeld in de Habitatrichtlijn Bijlage IV (zie § 3.1 Wnb) en 
daarmee op voorhand ontheffingsplichtig. 
 

Conclusie zoogdieren 
* Vleermuizen, Eekhoorn en Steenmarter vergen controle op aanwezigheid van het 

vereiste leefmilieu en zo nodig nader onderzoek. Indien aangetroffen vergen ze 
aanvraag van ontheffing en compensatie. 

* Daarnaast kunnen enkele algemeen voorkomende, grondgebonden soorten worden 
verwacht, welke toepassing van de wettelijke zorgplicht vergen. 
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2.3   Broedvogels 
 

Beschikbare gegevens 
Uit de databank van de NDFF (2017, Quickscanhulp) blijkt dat binnen een straal van 1 
kilometer van het plangebied diverse vogels met een jaarrond beschermd nest zijn 
geregistreerd.  
 

Jaarrond beschermde nesten 
De bij het NDFF geregistreerde soorten met een jaarrond beschermd nest betreffen voor 
deze locatie onder meer enkele roofvogelsoorten zoals Boomvalk, Buizerd, Havik, 
Ransuil, Roek, Slechtvalk en Sperwer. Behalve Slechtvalk nestelen deze soorten vooral 
in (toppen van)  bomen en gebruiken ze ook bestaande nesten van ‘elkaar’ maar ook 
nesten van bijvoorbeeld Zwarte kraai of zelfs van Ekster. Slechtvalk broedt op torens, 
hoge gebouwen of in masten. 
Ook Huismus en Gierzwaluw zijn hier geregistreerd, welke voornamelijk in pannendaken 
broeden: de aanwezige bebouwing beschikt hier echter over een plat dak zonder 
pannen. 
 

Overige broedvogels 
Veelal zijn er in elk soort terrein wel broedende vogels te verwachten (zie ook Hustings 
2002). Broedende vogels mogen onder géén enkele conditie worden verstoord (zie DR 
2009). Onder die voorwaarden is echter voor de meeste broedvogelsoorten géén aan-
vullende veldinventarisatie vereist: dit is uitsluitend nodig op het moment dat werkzaam-
heden in het broedseizoen worden uitgevoerd. 
 

Conclusie vogels 
* Broedende vogels: deze mogen tijdens het broeden niet worden verstoord.  
 Werkzaamheden die verstorend kunnen zijn dienen in beginsel buiten het broed-

seizoen plaats te vinden. 
* Jaarrond beschermde nesten: de bomen op het terrein vergen controle op aanwe-

zigheid van nesten als potentiële verblijfplaatsen. Mochten deze worden aange-
troffen dan is in de periode mei-juni controle op gebruik door genoemde vogels 
nodig. 

 Vanwege het ontbreken van pannendaken kunnen Huismus en Gierzwaluw voor dit 
project worden uitgesloten. 

 Jaarrond beschermde nesten vergen bij verstoring, aanvraag van ontheffing en 
compensatie. 

 
 

2.4   Amfibieën en reptielen 
  

Beschikbare gegevens 
Uit de databank van de NDFF (2017, Quickscanhulp) is binnen een straal van 1 km van 
het plangebied één zwaarder beschermde soort te zijn geregistreerd: Rugstreeppad.  
 
Rugstreeppad is gebonden aan geschikt voortplantingswater in de omgeving: ondiep, 
zonbeschenen en bij voorkeur visvrij water waaronder poelen, vijvers maar ook stag-
nerende regenwaterplassen (zie ook Musters 1992). De soort is uitsluitend ’s  nachts 
actief en verschuilt zich overdag onder op het maaiveld liggende materialen (hout, 
steen), licht ingegraven in een open bodem of in holletjes van andere dieren, waarin en 
-onder ook een verblijfplaats wordt gezocht voor winterverblijf. Landhabitat kan worden 
aangetroffen langs rivieren, in zandgebieden en in pioniersituaties op ruderaal terrein, 
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waaronder ook tuin- en akkergronden en bermen van infrastructuur (weglichamen, 
spoordijken). 
In stedelijke gebieden waar in de omgeving geschikt voortplantingswater ontbreekt, is 
de soort ook niet in eventueel aanwezig landhabitat te verwachten. Echter buiten dicht-
bebouwde gebieden kunnen voortplantingslocatie en landhabitat tot 1 á 2 km afstand 
van elkaar liggen. 
 

Conclusie amfibieën en reptielen 
* Rugstreeppad vergt controle op aanwezige habitatcondities en vergen zo nodig nader 

onderzoek. Indien aanwezig vergen ze aanvraag van ontheffing en compensatie. 
* Algemeen voorkomende amfibiesoorten vergen toepassing van de zorgplicht. 
* Reptielen kunnen op basis van verspreiding, op deze locatie op voorhand worden 

uitgesloten. 
 
 

2.5  Vissen  
 
In het werkgebied is geen open water aanwezig zodat deze groep niet aan de orde is. 
 
 

2.6  Ongewervelde soorten 
 
Bij ongewervelde soorten moet men denken aan vlinders, libellen, sprinkhanen en 
'overige ongewervelden' zoals mieren, kevers, weekdieren e.d. waaronder ook water-
organismen. Onder deze groepen vallen eveneens beschermde soorten terwijl voor 
sommige soorten ook een ontheffingsplicht geldt. Juridisch zwaar beschermd zijn soor-
ten uit de groepen libellen, dagvlinders, weekdieren en kevers. 
 

Beschikbare gegevens 
Uit de databank van de NDFF (2017, Quickscanhulp) blijkt dat binnen een straal van 1 
km van het werkgebied géén zwaarder beschermde ongewervelde soorten zijn geregis-
treerd. 
 

Conclusie ongewervelden 
Deze kunnen op basis van verspreiding, op deze locatie op voorhand worden uitge-
sloten. 
 
 

2.7  Conclusies uit beschikbare gegevens 

 
Volgens de databank van NDFF en verspreidingsgegevens kunnen in de regio, in een 
daarvoor eventueel geschikte habitat, mogelijk enkele juridisch zwaarder beschermde 
soorten worden verwacht welke met de voorgenomen werkzaamheden mogelijk kunnen 
worden bedreigd. Dit vergt controle op habitatgeschiktheid met betrekking tot: 
- Muurbloem en Akkerboterbloem; 
- Eekhoorn, Boommarter; 
- vleermuisgebruik; 
- jaarrond beschermde nesten in bomen en op daken; 
- Rugstreeppad. 
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Indien kansrijke habitatcondities aanwezig zijn vergen deze nader onderzoek en bij 
gebleken aanwezigheid, aanvraag van ontheffing en compensatie. 
 
Overige zwaarder beschermde soorten kunnen voor gebruik van de planlocatie als leef- 
en/of voortplantingsgebied op voorhand worden uitgesloten.  
 

---------- 
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3  LOCATIEONDERZOEK  
 

3.1  Context vigerende regelgeving gebiedsbescherming 

 
Het werkgebied ligt op ca. 3,5 km van het Natura 2000-gebied ‘Kennemerland Zuid’.  
Het Natura 2000-gebied is aangewezen voor een reeks natuurlijke habitattypen en voor 
de soorten Nauwe korfslak, Meervleermuis en Groenknolorchis. Deze aangewezen 
habitattypen en soorten bieden, behalve mogelijk Meervleermuis indien aanwezig in het 
werkgebied, geen aanknopingspunten voor de ‘externe werking’. 
 
Met betrekking tot PAS dient zo nodig een separaat specialistisch onderzoek te worden 
uitgevoerd (zie blz.9).  
 
Het plangebied ligt buiten het areaal van NNN zodat de regelgeving daaromtrent, niet 
van toepassing is. 
 
 

3.2  Habitatbeoordeling werkgebied  
 
Het plangebied is gelegen in het centrum van Haarlem-Zuid (Schalkwijk) in een 
omgeving met grootschalige bedrijfsmatige bebouwing, waar omheen woonwijken zijn 
gelegen.  
Het betref thans één grootschalig kantoorgebouw van 7 bouwlagen en strakke gevels 
van plaatmaterialen (zie foto 2), en enkele kleine gebouwtjes van een enkele bouwlaag 
van vergelijkbare constructie (foto 4). 
Alle bebouwing beschikt over platte daken. 
 
Foto 1, grootschalig gebouw met groot parkeeroppervlak en bomen 
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Foto 2, gevels van dicht aaneensluitende platen en kozijnen 

 
 
De bebouwing wordt omgeven door een zeer groot parkeerterrein met veelal kleinere 
boomsoorten (zie foto 1) en plaatselijk randzones met een oorspronkelijk plantsoen-
achtige aanleg maar thans verruigd (foto 3). Op één hoek staat een relatief oude 
Treurwilg (foto 5) welke nauwkeurig is geïnspecteerd op eventuele gaten, scheuren of 
inrottingen: deze bleken niet aanwezig. 
In géén van de aanwezige bomen bleken jaarrond beschermde nesten aanwezig. 
 
Foto 3, bomen langs terreinranden 
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Foto 4, kleiner gebouw 

 
 
Foto 5, grote oude Treurwilg 

 
 
Er zijn nog gedurende enige tijd waarnemingen gedaan met betrekking tot aanwezigheid 
van vogels en vogelgedrag: wellicht biedt het platte dak nestelgelegenheid voor een 
kolonie mantelmeeuwen, wat voorafgaand aan enige verstoring moet worden gecontro-
leerd. Er is in de wijde omgeving géén Slechtvalk waargenomen. 
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Conclusies habitatbevindingen 
Het werkgebied is geïnspecteerd op 26 mei 2017. Daarbij werden de volgende 
conclusies getrokken (zie ook § 2.7): 
* In het werkgebied ontbreken de uitgesproken groeiplaatscondities voor Muurbloem 

en voor Akkerboterbloem ten enenmale. 
* Een geschikt leefgebied voor Eekhoorn of Steenmarter ontbreekt geheel. 
* De bebouwing biedt geheel geen aanknopingspunten voor vleermuisgebruik: de 

gevels van platen zijn overal zodanig afgewerkt dat toegangen en gebruiksruimten 
voor vleermuizen geheel ontbreken. 

* Jaarrond beschermde nesten ontbreken geheel. 
* Er zijn wellicht algemeen voorkomende broedvogels te verwachten op het dak of in 

bomen en struiken. Te verwachten broedperiode, maart t/m juli. 
* Behalve dat aan open water in de wijde omgeving uitsluitend singels met beschoeiïng 

aanwezig is, ligt de locatie ook zodanig ingesloten door bebouwing en wegen dat 
gebruik van het terrein als landhabitat geheel kan worden uitgesloten. 

 
 

----------  
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4  SAMENVATTENDE CONCLUSIES 
 
In samenhang tussen literatuuronderzoek, veldverkenning en habitatbeoordeling kunnen 
de volgende conclusies worden getrokken (zie ook conclusie blz.14 en blz.19): 
 

1) Vigerende regelgeving gebiedsbescherming  
* Op de planlocaties is géén regelgeving met betrekking tot Natura 2000 van 

toepassing (zie § 3.1).   
* Met betrekking tot PAS is een specialistisch onderzoek nodig (zie ook blz. 8). 
* Het plangebied vormt géén onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (zie § 

3.1).   
 

2) Bevindingen m.b.t. vogels (zie blz. 19) 

* Er zijn géén nesten van of condities voor jaarrond beschermde nesten aange-
troffen. 

* Indien werkzaamheden aan het platte dak moeten worden verricht vergt dit tijdig 
controle op aanwezigheid van een nesten-kolonie van mantelmeeuwen, of 
wellicht andere broedvogels. Deze dienen tijdens het broedgebruik te worden 
ontzien. 

 Eventueel kunnen vóór maart preventieve maatregelen worden genomen, waar-
toe een ongedierte-bestrijdend bedrijf kan worden ingeschakeld. 

* Ook in bomen en struiken zijn mogelijk broedvogels te verwachten, die tijdens 
het broedgebruik evenmin mogen worden verstoord (broedperiode zie vorige 
bladzijde).  

 

3) Bevindingen m.b.t. overige geregistreerde soorten (zie blz. 19) 
Er zijn geheel géén vestigingscondities aangetroffen voor in deze regio geregistreer-
de ontheffingsplichtige planten, zoogdieren inclusief vleermuizen, en Rugstreeppad 
zodat deze op basis van habitatbeoordeling geheel kunnen worden uitgesloten. 
Nader veldonderzoek kan dus geheel achterwege worden gelaten. 

 

4) Overige soorten (zie § 2.7 en blz. 19) 
Wellicht kunnen enkele algemeen voorkomende soorten als Egel, muizen en/of 
Gewone pad worden aangetroffen: deze vergen toepassing van de wettelijke 
zorgplicht. 
Overige zwaarder beschermde soorten kunnen op basis van verspreiding op 
voorhand worden uitgesloten. 

 

5) Start werkzaamheden 

Werkzaamheden kunnen met deze rapportage als bewijslast op elk moment worden 
gestart, waarbij controle op broedende vogels als voorbehoud geldt (zie punt 2). 

 
---------- 
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GEBRUIKTE TERMEN EN AFKORTINGEN 
 

aangewezen soorten Natura 2000 
soorten planten en/of dieren welke in een ministerieel besluit ten aanzien van een 
Natura 2000-gebied zijn aangewezen als specifiek met betrekking tot dat gebied 
te beschermden; 

externe werking Natura 2000 
de Nbw is ook buiten een als zodanig aangewezen gebied van kracht voor fauna-
soorten die zijn aangewezen voor een Nbw-gebied doch ook daarbuiten signifi-
cant gebruik maken van een nader vast te stellen, buiten het beschermde gebied 
gelegen gebied, zoals voor foerage, dagverblijf of hoogwatervluchtplaatsen (bijv. 
vogels) of voor overwintering (bijv. vleermuizen). 

fauna    
dierlijke organismen waaronder zoogdieren, vissen, vogels, amfibieën, reptielen, 
insecten en andere ongewervelden;  

flora plantaardige organismen zoals houtgewassen, kruidachtige gewassen, grassen  
en waterplanten; 

habitat  
typische woonomgeving van een bepaalde soort; 

Habitatrichtlijn, HR-soorten 
soorten planten of dieren welke zijn opgenomen in de verschillende Bijlagen van 
de Europese habitatrichtlijn: 
Bijlage II: dier- en plantensoorten van communautair belang voor de instand-
houding waarvan aanwijzing van speciale beschermingszones vereist is; 
Bijlage IV: dier- en plantensoorten van communautair belang die strikt moeten 
worden beschermd; 
Bijlage V: soorten waarvoor bij de exploitatie (bijv. kikkerbilletjes) een 
beheersplan vereist is (wat hier echter niet het geval is); 

NDFF  
Nationale Databank Flora en Fauna; 

NNN  Natuurnetwerk Nederland; 
ongewervelde soorten 

diersoorten zónder dan wel met een uitwendig skelet, zoals weekdieren, kevers, 
mieren en insecten;  

ontheffing (Wnb) 
een in het kader van de soortbescherming aangegeven toestemming tot onder 
meer het verstoren of (per ongeluk, onvermijdelijk,) doden van beschermde 
dieren en/of vernietigen van beschermde planten en hun groeiplaats welke 
bescherming in de betreffende wet wordt geregeld; 

PAS  Programmatische Aanpak Stikstof; 
RAVON 

Reptielen, Amfibieën en Vissen Onderzoek Nederland;  
RvON 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voorheen Dienst Regelingen);  
soortgroep  

groep organismen van dezelfde klasse of ondersoort: vaatplanten, mossen, 
zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën, vissen, insecten (ondersoorten: vlinders, 
libellen enz.);  

verspreidingsgegevens/ -onderzoek 
met steekproefonderzoek vastgestelde gebieden waar een bepaalde soort 
verwacht kan worden; 
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Vogelrichtlijn, VR-soorten 
vogelsoorten die zijn opgenomen in de Europese Vogelrichtlijn;  
volgens het Europese recht wijzen de lidstaten beschermingszones aan om voor 
alle aangewezen soorten een voldoende gevarieerdheid van leefgebieden en een 
voldoende omvang ervan te beschermden om populaties van deze soorten in 
stand te kunnen houden;  

vrijstelling  
een in het kader van de soortbescherming geregelde toestemming tot onder meer 
het verstoren of (per ongeluk, onvermijdelijk,) doden van beschermde dieren en/of 
vernietigen van beschermde planten en hun groeiplaats welke bescherming in 
genoemde wet wordt geregeld, voor bepaalde categorieën werkzaamheden en 
onder voorwaarden; 

wettelijk belang (Wnb) 
 in de Flora- en faunawet zijn een aantal in de wetgeving opgenomen, 
verschillende wettelijke belangen onderscheiden op basis waarvan het 
beschermingsregime mede wordt genuanceerd;  

Wnb Wet Natuurbescherming welke vanaf 1 januari 2017 de beschermingskaders met 
juridische verboden, verplichtingen, voorwaarden en toestemmingen biedt voor 
(het omgaan met) flora en fauna; 

zorgplicht  
de in de wet vastgelegde plicht (art. 2) dat iedereen voldoende zorg in acht moet 
nemen voor alle in het wild voorkomende dieren (en dus niet alleen de 
beschermde) en hun leefomgeving. Dit is een algemene fatsoenseis die voor 
iedereen geldt. Overigens geldt de zorgplicht ook voor planten (LNV 2005); 

 
---------- 
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Aanleiding 

In Haarlem wordt in de hoek Amerikaweg, Europaweg en Surinamepad het huidige terrein 

getransformeerd. Het totale plan bestaat uit de transformatie en herbestemming van het huidige 

bestaande pand. Daarnaast zullen er binnen het huidige terrein een 3 tal woonbokken worden 

toegevoegd én wordt er een parkeervoorziening gerealiseerd. Het plan betreft het toevoegen 

van circa 304 woningen in diverse prijsklassen. Ook wordt er 958 m2 aan kantoorruimte/horeca 

plus 1.070 m2 aan commerciële dienstverlening gerealiseerd. (Rapport van Sparks gaat uit van 

2.441 m2 bvo commerciele ruimte) 

 

Er dient aangetoond te worden wat het effect van het project is op de omliggende Natura 2000-

gebieden. 

 

 
 

 

 

Wettelijke kader 

Voorheen diende op grond van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) – dat juli 2015 van kracht 

werd – berekend te worden of een nieuwe (bouw)activiteit leidde tot een significante toename 

van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. Onder het PAS golden enkele drempel- en 

grenswaarden die bepaalden of een toename van stikstofdepositie significant was en zo ja, of 

er dan een meldingsplicht of een vergunningplicht gold. Door te rekenen met het 

voorgeschreven rekenprogramma AERIUS Calculator werd automatisch met die 

drempelwaarden rekening gehouden. In het geval van de meldingsplicht kon de 

planontwikkeling aanspraak kan maken op benutting van de ontwikkelingsruimte die voor een 

Natura 2000-gebied gold, totdat deze niet meer voorradig was.  

 



    

 

Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 mag het PAS niet meer 

gebruikt worden als toestemmingskader voor ruimtelijke ontwikkelingen die leiden tot een 

toename van stikstofdepositie op (stikstofgevoelige habitattypen in) Natura 2000-gebieden. De 

drempel- en grenswaarden uit het PAS zijn daarmee ook niet meer van toepassing. Hierdoor 

kan een project met een geringe depositietoename van 0,01 mol/ha/jaar al vergunningplichtig 

zijn (artikel 2.7 en 2.8 Wnb). Oftewel, ook relatief kleinschalige projecten dienen zorgvuldig op 

hun stikstofdepositie getoetst te worden om aan Europese regelgeving te kunnen voldoen (en 

stand te houden bij de Raad van State in geval van een beroep). 

 

Sinds de vernieuwing van AERIUS Calculator op 16 september 2019 kan correct berekend 

worden of er überhaupt sprake is van stikstofdepositie op relevant Natura 2000-gebied. Daarbij 

dient zowel de bouw/aanlegfase als de gebruiksfase doorgerekend te worden. 

 

Bij een uitkomst boven 0 is er op dit moment geen toestemmingskader voorhanden voor 

vergunningverlening, daarvoor is het wachten op de landelijke politiek die een besluit moet 

nemen op basis van adviezen van de Commissie Remkes. Voor 2020 wordt er een 

drempelwaarde verkend voor stikstofdepositie, zodat het vergunningsproces voor veel (kleine) 

activiteiten weer in gang kan worden gezet. 

 

Beoordeling planvoornemen 

In de nabijheid van het plangebied liggen de volgende Natura-2000 gebieden: 

 

• Kennemerland-Zuid - 4 km 

 

Het dichtstbijzijnde stikstofgevoelig Natura 2000-gebied ligt op circa 4.000 meter 

(Kennemerland-Zuid) van het plangebied. Gelet op deze afstand en het planvoornemen is voor 

deze ontwikkeling een berekening noodzakelijk. Beoordeeld dient te worden of als gevolg van 

het project de kwaliteit van het natuurlijke leefgebied of de habitat van soorten in een Natura 

2000-gebied kan verslechteren. Met behulp van het voorgeschreven rekenprogramma AERIUS 

is het planvoornemen doorberekend. Bij de berekening is een onderscheid gemaakt tussen de 

aanlegfase en de gebruiksfase. Gelet op de totale duur van de aanlegfase (circa 3 jaar), is er 

voor elke bouwjaar een aparte AERIUS-berekening gemaakt.  

 



    

 
 

 

 

 
 

 

 



    

Aanlegfase (tijdelijk project van circa 3 jaar  – realisatie vanaf juni 2020) 

Uit een inventarisatie bij de opdrachtgever, is gebleken dat de onderstaande bronnen worden 

gebruikt voor de bouw van de woningen. Dit is op basis van de nodige werkzaamheden, de 

aan- en afvoer van het bouwmateriaal en de verkeersbewegingen ten behoeve van het 

personeel. De geplande start van de werkzaamheden is vanaf juni 2020 en zal naar 

verwachting maximaal 3 jaar in beslag nemen.  

 
Tabel 1: Inzet mobiele bronnen gedurende de aanlegfase 

 

 

 
Tabel 2: Inzet wegverkeer gedurende de aanlegfase 

 

 

Op basis van de bovenstaande inzet van mobiele bronnen, is een zo exact mogelijke 

inschatting gemaakt om in te voeren in de AERIUS-Calculator. Bij de AERIUS invoermethode is 

gekozen om dit te doen op basis van het aantal draaiuren. Voor de emissiefactor wordt voor de 

bekende AERIUS-bronnen gebruik gemaakt van de bestaande factor in de rekentool. 

 

Voor de overige bronnen is aan de hand van de emissiefactoren voor dieselmotoren uit het 

TNO rapport ‘Emissiemodel Mobiele Machines’ in combinatie met de onderstaande tabel (uit: 

‘Emissiemodel Mobiele Machines machineverkopen in combi met brandstof Afzet’ (Hulskotte en 

Verbeek (2009)) de emissiefactor bepaald. Hierbij is uitgegaan van de NOx-emissiefactor voor 

de Stage IV-norm. Dat is de Europese standaard voor mobiele bronnen welke niet onder 

Bron Aantal kW 
Type 

motor 

Bouwjaar 

vanaf 

Belasting 

% 

Emissie-

factor 

Totale 

draaiuren 
2020 2021 2222 

Torenkraan 

elektrisch  
2 - Elektrisch 2016 - - 2.560 950 1.010 600 

Mobiele 

hijskraan 
1 200 Diesel 2015 50 0,4 1.500 - 1.000 500 

Hoog-

werker 
2 200 Diesel 2013 

30 

50 
0,4 1.920 

200 

500 

1.500 

1.000 

220 

420 

Graaf-

machine 
1 90 Diesel 2015 60 0,3 160  140 - 20 

Verreiker 2 90 Diesel 2015 
20 

50 
0,4 3.756 

200 

500 

3.000 

2500 

556 

756 

Betonpomp 1 200 Diesel 2015 50 0,4 16 - 
16 

150 
- 

Heistelling 

(aggregaat) 
1 80 Diesel 2015 55 0,4 32 32 - - 

Boorstelling 1 560  Diesel 2015 
20 

50 
0,4 400 300 100 - 

Bron Categorie 
Totaal geschatte voertuigen – 

hele bouwfase 
2020 2021 2022 

Vrachtwagens Zwaar 3.974 (7.948 bewegingen) 3.000 4.000 948 

Bestelbusjes en 

personenauto’s 
Licht 17.700 (35.400 bewegingen) 12.000 14.000 9.400 



    

wegverkeer vallen. Worst-case is er uitgegaan van het bouwjaar 2015 voor de machines 

waarvan het bouwjaar niet bekend is. 

 

 
 

 

 

Bouwwerktuigen tijdens de aanlegfase 

Bij het definiëren van de bronkenmerken voor mobiele werktuigen in AERIUS Calculator wordt 

gekozen voor de sector Mobiele werktuigen en de specifieke sector bouw en industrie. Tijdens 

de werkzaamheden wordt divers materieel ingezet voor onder andere graaf- en 

profileringswerkzaamheden.  

 

Zo worden de graafmachine ingezet om het terrein bouwrijp te maken. Voor één complex wordt 

gebruik gemaakt van een mobiele betonpompwagen. De overige complexen bevoorraad door 

middel van een truckmixer (wegverkeer), waarna het cement met de hijskraan en torenkranen 

wordt doorgezet. In de bovenstaande lijst met mobiele bronnen zijn ook de werktuigen 

opgenomen voor de aanleg van de fundering. Bij het aantal draaiuren, zitten ook de benodigde 

uren voor de aanleg van de warmtepompen. 

 

De mobiele bronnen zijn, met uitzondering van de vrachtwagens en bestelbusjes, ingevoerd als 

vlakbron, aangezien deze over het algemeen kriskras over het terrein rijden.  

 

Niet al het materieel wordt continu op vol vermogen ingezet. Het maximale vermogen van  

de motoren wordt maar een beperkt deel van de tijd gevraagd. Daarom is naast het maximale 

vermogen ook een deellastfactor gebruikt. Deze factor is de mate waarin het materieel op vol 

vermogen wordt ingezet. Deze wordt uitgedrukt in een percentage en is op basis van ervaring in 

de Calculator ingevoerd. Deze zijn uit te lezen in de bestanden.  

 

Toevoegen tekst en figuur bouwstroom (input Jaap) 

 

Wegverkeer tijdens de aanlegfase 

Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van diverse transportbewegingen voor de toevoer van 

bouwmateriaal. Hiervoor is uitgegaan van 3.974 verschillende vrachtwagen voor de hele 

bouwfase, wat in totaal dus 7.948 vrachtwagenbewegingen veroorzaken voor de af- en afvoer 

van materiaal. Ook wordt er gebruik gemaakt van 17.700 bestelbusjes en personenwagens 

voor het hele aanlegperiode. Dit leidt dus in totaal tot 35.400 vervoersbewegingen. Voor elke 

bouwjaar (2020, 2021 en 2022) zijn de vervoergegevens uit tabel 2 ingevoerd voor het 

corresponderende bouwjaar. Deze aantallen zijn dus terug te vinden in de bijbehorende 

berekening.  

 

 



    

Deze aantallen zijn op basis van reële inschattingen en ervaring van de aannemer verdeeld in 

vervoersbewegingen per bouwjaar over de totale bouwperiode. Indien nodig kan de planning 

voor de bouwfase overhandigd worden.  

 

Voor de invoering is er gekozen voor een opdeling in zwaar en licht verkeer via de bebouwde 

kom. De aan- en afvoerroute is ingetekend via de Amerikaweg. Via daar is de ontsluiting 

richting de Schipholweg. Al vanaf de kruising met de Schipholweg worden de 

verkeersbewegingen opgenomen in het reguliere verkeer.  

 

Gebruiksfase 

Sinds 1 juli 2018 dienen woningen gasloos te worden uitgevoerd. De woningen zijn daardoor 

niet opgenomen in het model aangezien er geen stikstof vrijkomt. Uit de informatie van de 

initiatiefnemer blijkt dat alle woningen worden voorzien van een warmtepomp en zonnepanelen. 

Datzelfde geldt voor de overige functies.  

 

Wel zijn de verkeersgegevens gebruikt als invoergegevens voor het AERIUS-rekenmodel. Op 

grond van de CROW publicatie ‘Toekomstbestendig parkeren – Van parkeercijfers naar 

parkeernormen’ (december 2018) is uitgegaan van de onderstaande gegevens als basis voor in 

de Calculator.  

 

Hierbij is op basis van de omgevingsadressendichtheid van 3.223 uitgegaan van een zeer 

stedelijk gebied in de rest van de bebouwde kom (Romolenpolder-oost). Hiervoor gelden de 

volgende normen voor de verkeer aantrekkende werking: 

 
Tabel 3: Gegevens voor AERIUS-berekening 

 

Onderdeel Aantal CROW-norm 

Norm – totaal 

verkeers-generatie 

per dag 

Invoer in AERIUS 

Verkeer 

Koop, tussenwoning/hoek 
10 7,2 72  

Verkeer 

Koop, appartement, duur 
294 7,2 2.116,8  

subtotaal 

(naar boven afgerond) 
  2.189 1.226 1  

     

Verkeer 

Commerciële dienstverlening  

(kantoor met baliefunctie) 

Horeca/kantoor plus commerciële ruimte 

2.028 m2 

bvo 

4,9 per 100 m2 

8,8 per 100 m2 

52,4  

178,5  
 

subtotaal 

(naar boven afgerond) 
  

99,3 (100) 

178,5 (179) 
179  

Totaal    

1.405 

voertuigbewegingen 

per dag 

 
1) Rekening houdend met de doelgroep en het parkeeronderzoek van Spark d.d. 27 maart 2019.  

 Zie Toelichting verkeersgeneratie  

 



    

Toelichting verkeersgeneratie 

Dura Vermeer heeft een onderzoek uit laten voeren om een vertaling te maken van het te 

realiseren programma naar een passende, ‘vraaggerichte’ parkeeroplossing. Zij wensen (net als 

de gemeente) een passende oplossing voor de omgeving. De belangrijkste zaken zijn 

meegenomen in deze berekening omdat de beoogde parkeeroplossing invloed heeft op de 

verkeersaantrekkende werking van het plan.  

 

Normaliter wordt bij een stikstofdepositieberekening uitgegaan van de CROW-normen, zoals uit 

de vorige paragraaf blijkt. Echter, het onderzoek biedt aanleiding om uit te gaan van een 

geringere verkeersgeneratie. Het Fluor-terrein wordt namelijk ontwikkeld tot een duurzame en 

groen wijk waarbij in het openbaar gebeid veel ruimte wordt gemaakt om te wandelen en te 

kunnen fietsen. De directe omgeving is goed ontsloten met een (H)OV-verbinding en in de 

directe omgeving ligt een groot winkelcentrum. De locatie ligt tevens aan een goede 

fietsinfrastructuur waarbij andere bestemmingen, zoals de binnenstad van Haarlem, op korte 

afstand zijn gelegen.  

 

Mede op basis van deze aspecten zal Dura Vermeer zorgdragen voor een parkeeroplossing die 

enerzijds voldoet aan de vigerende gemeentelijke parkeernormen voor de dure en middeldure 

woningen en de commerciële ruimten en anderzijds een invulling geeft aan het aanbieden van 

nieuwe mobiliteitsconcepten. Het toe te passen concept is vooral gericht op deelauto’s in 

combinatie met extra fietsparkeervoorzieningen inclusief extra ruimte voor speciale fietsen zoals 

bakfietsen en e-bikes. 

 

In het onderzoek (Spark Notitie Parkeren Fluor d.d. 3 december 2019) is te lezen dat er 261 

parkeerplaatsen op eigen terrein worden gerealiseerd. Hierbij is rekening gehouden met 

dubbel-gebruik, circa 49 elektrische deelauto’s en fietsen. Aangenomen wordt dat 1 deelauto’s 

4 reguliere auto’s vervangt. Dit is een afname van 44% voor wat betreft het totaal aantal 

parkeerplaatsen. Dit percentage wordt overgenomen voor de verkeersaantrekkende werking. 

Zie voor de verdere onderbouwing de notitie van Spark.  

 

Zoals uit de tabel 3 blijkt, geldt er dat doorgaans sprake is van 2.189 vervoersbewegingen per 

dag. Door het gebruik van de deelauto’s (en daarmee samenhangend de afname van het 

gebruik van ‘reguliere’ auto’s), wordt er gerekend met 1.226 vervoersbewegingen per dag (in 

verband met de gemotiveerde afname van 44% van de parkeerbehoefte uit het rapport). Dit 

wordt gezien als een realistische schatting, gelet op de kenmerken van de omgeving, de 

doelgroep van het plan en het aantal te realiseren parkeerplaatsen.  

 

De bovenstaande gegevens zijn ingevoerd in het AERIUS-model. Bij de gegevens is gebruik 

gemaakt van de categorie Wegverkeer, binnenwegen en een opdeling van 100% licht verkeer 

(inclusief pakketservice). Ook is er rekening gehouden met 1% file. 

 

Op dit moment in het nog niet exact duidelijk welke invulling de panden voor de horeca/kantoor 

en commerciële ruimte krijgen. Vandaar dat er worst-case is uitgegaan van commerciële 

dienstverlening met baliefunctie. Opgemerkt wordt dat het programma voorziet in een mix van 

functies waarbij wonen en werken gecombineerd wordt wat in de praktijk kan leiden tot een 

lagere verkeersgeneratie aangezien de verwachting is dat een deel van de bezoekers van de 

werkruimten van het terrein zelf komen. Desondanks is er dus toch aangesloten bij de CROW 

norm voor de commerciële dienstverlening (kantoor met baliefunctie). Dit wordt gezien als een 

realistische inschatting aangezien een groot deel van de beoogde bezoekers zelf op het terrein 

wonen en de hoge mate van stedelijkheid in de omgeving. 

Michiel van Hoof
Notitie
379-18=361 op eigen terrein op basis van de gemeentelijke norm. Daarnaast is er een mobiliteitsvisie die een lagere bezetting genereert. Dit sluit dan op 261 plaatsen



    

 

In het rekenmodel is een opdeling gemaakt tussen het verkeer vanuit de woningen en het 

verkeer vanuit de commerciële ruimten. Beide zijn ingetekend via de Amerikaweg. Via die zijde 

is het verkeer snel bij de Schipholweg. Daar wordt het verkeer ook opgenomen in het reguliere 

verkeer.  

 

AERIUS-modellen 

Voor zowel de aanlegfase als de gebruiksfase zijn de gegevens ingevoerd in de Calculator. De 

Calculator heeft de emissie en depositie van het plan bepaald. De onderstaande uitsneden zijn 

opgenomen om weer te geven welke bronnen op welke locatie zijn voorzien.  

 

 
 

 

Michiel van Hoof
Notitie
het verkeer rijdt wel een rondje via Azieweg en Europaweg om bij de schipholweg te komen. Kunnen dus wel direct de garages inrijden van Amerikaweg, maar uitrijden alleen rechtsaf



    

 
 

 

 

Rekenresultaten 

 

De conclusie luidt dat er geen beschermde natuurgebieden worden getroffen door deze  

ontwikkeling. De rekentool geeft op basis van de door de initiatiefnemer aangeleverde input,  

geen rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/j. Als gevolg van het planvoornemen treedt er dus  

geen stikstofdepositie op in Natura 2000-gebied. 

 

De bestanden van de berekeningen zijn apart bij deze notitie gevoegd, zodat het bevoegd 

gezag deze in kan voeren ter controle. 

 

De volgende bestanden zijn van toepassing op de deze notitie: 

 

- Aanlegfase 2020: AERIUS_bijlage_20191204093959_RSFnC3JRuV1k_Aanleg jaar 1 

- Aanlegfase 2021: AERIUS_bijlage_20191205121247_RdgFYngTQMmW_Aanleg jaar 2 

- Aanlegfase 2022: AERIUS_bijlage_20191205121356_Rb76TT65SVA4_Aanleg jaar 3 

- Gebruiksfase: AERIUS_bijlage_20191205115132_RQhwqVZAxxnJ_Gebruiksfase 

 

 

Conclusie stikstofdepositie 

Het planvoornemen leidt niet tot extra stikstofdepositie in Natura 2000-gebied 

(Kennemerland-Zuid). Het aspect stikstofdepositie vormt geen belemmering voor het 

planvoornemen. 
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Jurrema, Taco

Van: Cor Weel <cmweel@haarlem.nl>

Verzonden: dinsdag 22 oktober 2019 13:01

Aan: Jurrema, Taco

CC: Kees Kapteijn; Melanie Zandhuis-Laamens

Onderwerp: RE: Visie document geluidsrapport Herontwikkeling Fluorterrein

Dag Taco, 

 

Akkoord met de visie.  

Wat betreft de tekst op pagina 4 (serre versus borstwering); ik kan ook akkoord gaan met de borstwering als geluidwerende maatregel.   

 

Succes, 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Cor Weel 

 

Beleidsmedewerker geluid 

 

Afdeling Omgevingsbeleid 

Gemeente Haarlem 

023-5113512/06- 42 63 60 45 

 

Bereikbaar maandag t/m vrijdag 

 

 

 

Van: Jurrema, Taco <t.jurrema@DURAVERMEER.NL>  

Verzonden: dinsdag 1 oktober 2019 16:22 

Aan: Cor Weel <cmweel@haarlem.nl> 

CC: Kees Kapteijn <kkapteijn@haarlem.nl>; Melanie Zandhuis-Laamens <mzandhuis@haarlem.nl> 

Onderwerp: Visie document geluidsrapport Herontwikkeling Fluorterrein 
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Beste Cor, 
 
Een tijd terug hebben we samen met Nieman een overleg gehad en het geluidsrapport door gesproken. 
De geluidsvoorzieningen waren wat jullie betreft akkoord met een verzoek om toch nog te kijken naar het Amerikablok.  
Bij het Amerikablok zijn nu ook voorzieningen getroffen in het ontwerp. 
 
Kunnen jullie akkoord gaan met het rapport en de geluidsvoorzieningen die wij hebben voorzien? 
 
We zien graag jullie reactie. 
 
Mvg 
Taco Jurrema 
06 – 53 11 94 78  
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Nieuwstraat 4 2266 AD  
Leidschendam 

+31 (0)70 3177 005 info@spark-parkeren.nl www.spark-
parkeren.nl  

Notitie 

 

Onderwerp: Fluor terrein - toelichtin op berekende parkeerbehoefte 

Opsteller: Ed van Savooyen 

Datum: 22 april 2020 

 

1 Inleiding en vraagstelling 

Het gebied Schalkwijk-Midden te Haarlem wordt (grotendeels) her-ontwikkeld. Dura Vermeer neemt 

de ontwikkeling van het Fluor-terrein voor haar rekening.  

De ontwikkeling van het Fluor-terrein bestaat op hoofdlijnen uit 114 dure koopwoningen, 190 middel-

dure huurappartementen, 1.321 m2 bvo kantoren en in aanvang 380 m2 bvo horeca (buurtcafé/bar). 

Dura Vermeer heeft aan Spark gevraagd een vertaling te maken van het te realiseren programma 

naar een passende, ‘vraaggerichte’ parkeeroplossing. In deze notitie wordt de onderbouwing van de 

parkeeroplossing voor het Fluor-terrein nader toegelicht.  

2 Het beoogde parkeerconcept 

Dura Vermeer wenst een parkeerconcept te hanteren dat uitgaat van maatwerk aan 

parkeervoorzieningen voor auto’s én fietsen ten behoeve van de door haar te huisvesten 

woondoelgroepen en commerciële functies. Dit betekent dat het aantal te realiseren 

parkeerplaatsen wordt gebaseerd op enerzijds het bereikbaarheidsprofiel van Schalkwijk-Midden 

en anderzijds het mobiliteitsprofiel van deze woondoelgroepen.  

 

Schalkwijk-Midden wordt ontwikkeld tot een duurzame en groene wijk waarbij in het openbaar 

gebied veel ruimte wordt gemaakt om te wandelen en te kunnen fietsen. Schalkwijk-Midden heeft 

goede OV-verbindingen (o.a. snelbus) en is in de directe nabijheid gelegen van een groot 

winkelcentrum met een diversiteit aan dagelijkse en niet-dagelijkse voorzieningen. De locatie ligt 

tevens aan een goede fietsinfrastructuur waarbij andere bestemmingen, zoals de binnenstad van 

Haarlem, op korte afstand zijn gelegen. 

 

Mede op basis van deze aspecten zal Dura Vermeer zorgdragen voor een parkeeroplossing die 

enerzijds voldoet aan de vigerende gemeentelijke parkeernormen voor de dure en middeldure 

woningen en de commerciële ruimten en anderzijds een invulling geeft aan het aanbieden van 

nieuwe mobiliteitsconcepten. Het toe te passen concept is vooral gericht op deelauto’s in 

combinatie met extra fietsparkeervoorzieningen inclusief extra ruimte voor speciale fietsen zoals 

bakfietsen en e-bikes. Dura Vermeer geeft hiermee een concrete invulling aan zowel haar eigen 

duurzaamheidsambities als die van de gemeente Haarlem met betrekking tot de herontwikkeling 

van Schalkwijk-Midden en de daarin beoogde bereikbaarheid en woon- en leefkwaliteit. 
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3 Leeswijzer  

In de hiernavolgende paragraaf 4 wordt eerst het door Dura Vereer op het Fluor-terrein te 

ontwikkelen programma beschreven en wordt de parkeerbehoefte van dat programma berekend 

volgens het vigerend gemeentelijke parkeerbeleid.  

In paragraaf 5 wordt beschreven hoe Dura Vermeer invulling geeft aan het mobiliteitsconcept.  

Tenslotte wordt in paragraaf 6 beschreven wat op basis van de aangedragen motivatie de te 

realiseren parkeeroplossing op het Fluor-terrein zal zijn en hoe deze zal gaan functioneren. Daarbij 

altijd de mogelijkheid houdend om het aantal parkeerplaatsen te kunnen aanbieden zoals dat 

conform het vigerend gemeentelijke beleid van toepassing is.  

4 Parkeerbehoefte en -aanbod volgens gemeentelijke parkeernormen 

Als eerste is berekend wat de parkeerbehoefte is van het te realiseren programma als daartoe de 

parkeernormen van de gemeente Haarlem worden gevolgd. Deze parkeernormen zijn respectievelijk 

1,5 parkeerplaats voor dure woningen, 1,3 parkeerplaats voor een middeldure huurwoning, 1,0 

parkeerplaats per 100 m2 bvo kantoren (zonder baliefunctie) en 4,0 parkeerplaatsen per 100 m2 bvo 

horeca (buurtcafé/bar). Voor beide woningtypen is 0,3 parkeerplaats per woning bestemd voor 

bezoekers. Bij de kantoren is dat 0,05 parkeerplaats per 100 m2 bvo en bij de horeca (buurtcafé/bar) 

is dat 3,6 parkeerplaats per 100 m2 bvo.  

 

Op basis van deze parkeernormen en de verdeling daarvan over vast gebruik (bewoners, personeel) 

en bezoek (van bewoners en kantoren/horeca) bedraagt de totale normatieve parkeerbehoefte van 

het te realiseren programma (naar boven afgerond) 447 parkeerplaatsen, waarvan 341 plaatsen voor 

vaste gebruikers en 106 plaatsen voor bezoekers. 

 

  

Parkeerbehoefte op basis van gemeentelijke parkeernorm

Functie doelgroep aantal eenheid p-nom eenheid vast bezoek

Woningen groot/duur

Nieuwbouw Townhouse Europaweg bewoners 10 stuks 1,2 stuk 12,0

Nieuwbouw Kopblok Europaweg bewoners 8 stuks 1,2 stuk 9,6

Transformatie Penthouse Fluor bewoners 0 stuks 1,2 stuk 0,0

Transformatie Townhouse Fluor bewoners 96 stuks 1,2 stuk 115,2

bezoekers 114 stuks 0,3 stuk 34,2

Woningen middelgroot/middelduur

Nieuwbouw Appartementen bewoners 149 stuks 1,0 stuk 149,0

Niewbouw Appartementen bewoners 41 stuks 1,0 stuk 41,0

bezoekers 190 stuks 0,3 stuk 57,0

Commercieel 

Horeca personeel 380 m2 bvo 0,4 100 m2 bvo 1,5

bezoek 380 m2 bvo 3,6 100 m2 bvo 13,7

Kantoor personeel 1.321 m2 bvo 0,95 100 m2 bvo 12,5

bezoek 1.321 m2 bvo 0,05 100 m2 bvo 0,7

340,9 105,5

p-behoefte
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Deze uitkomst houdt nog geen rekening met de mogelijkheid van dubbelgebruik van 

parkeerplaatsen. Indien we daartoe onderstaande gelijktijdigheidspercentages per dagdeel 

(conform kencijfers CROW) aanhouden, bedraagt de maximale gelijktijdige parkeerbehoefte van 

het totale programma van het Fluor-terrein tezamen (naar boven afgerond) 388 parkeerplaatsen. 

Het maatgevend moment is de werkdag-avond. 

 

 

 

In deze berekening is rekening gehouden met in totaal 56 plaatsen die niet voor dubbelgebruik 

beschikbaar zullen zijn (= de parkeercapaciteit in de parkeergarage Amerikaweg). Dit zijn 

exclusieve parkeerplaatsen voor een deel van de huurders van de huurwoningen.  

5 Duurzaam parkeerconcept 

Dura Vermeer wenst een parkeerconcept te realiseren waarmee wordt geanticipeerd op 

maatschappelijke (mobiliteits)trends waaronder het toepassen van een deelauto-concept in 

combinatie met extra collectieve fietsparkeervoorzieningen. Dit concept zal met name van invloed 

zijn op het autobezit en autogebruik van de toekomstige bewoners van de dure en middeldure 

woningen. 

 

Dura Vermeer wenst deze duurzame mobiliteitsoplossing te implementeren in haar ontwikkeling, 

daarmee ook tegemoet komend aan de ambitie van het ontwikkelgebied Schalkwijk-Midden om 

een duurzame wijk te zijn. 

Dura Vermeer vult deze ambitie concreet in door 20 deelauto’s aan te bieden. Dit komt overeen met 

ongeveer 50% van het aandeel 2e/3e auto’s van de te vestigen 304 huishoudens.  

Gelijktijdigheidspercentages we-och we-mi we-av koopav we-nacht za-mi za-av zo-mi

woningen bewoners 50% 50% 90% 80% 100% 60% 80% 70%

woningen bezoekers 10% 20% 80% 70% 0% 60% 100% 70%

horeca (cafe/bar) personeel/bezoek 30% 40% 90% 95% 0% 70% 100% 40%

kantoor personeel/bezoek 100% 100% 5% 5% 0% 0% 0% 0%

Gelijktijdige parkeerbehoefte per dagdeel - vaste gebruikers we-och we-mi we-av koopav we-nacht za-mi za-av zo-mi

woningen totaal

woningen (EXCLUSIEVE PLAATSEN) 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0

woningen (DUBBELGEBRUIK) bewoners 135,5 135,5 243,9 216,8 271,0 162,6 216,8 189,7

horeca personeel 0,5 0,6 1,4 1,4 0,0 1,1 1,5 0,6

kantoor personeel 12,5 12,5 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0

204,5 204,7 301,9 274,9 327,0 219,7 274,3 246,3

Gelijktijdige parkeerbehoefte per dagdeel - bezoekers we-och we-mi we-av koopav we-nacht za-mi za-av zo-mi

woningen bezoekers 9,2 18,4 73,6 64,4 0,0 55,2 92,0 64,4

horeca bezoekers 4,1 5,5 12,3 13,0 0,0 9,6 13,7 5,5

kantoor bezoekers 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14,0 24,5 85,9 77,4 0,0 64,8 105,7 69,9

Gelijktijdige parkeerbehoefte totaal we-och we-mi we-av koopav we-nacht za-mi za-av zo-mi

volledig programma 218,5 229,2 387,8 352,3 327,0 284,4 380,0 316,2
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Door de inzet van 20 stuks deelauto’s daalt de normatieve parkeerbehoefte van bewoners – bij een 

aanname dat 1 deelauto 4 reguliere auto’s vervangt -  van 327 plaatsen naar (afgerond) 250 

parkeerplaatsen. Een afname van ca. 25%. Dit kan worden beschouwd als een realistische ambitie 

in de toenemende populariteit van deelauto’s. 

In paragraaf 6.2 wordt nader beschreven hoe dit deelauto-concept in de praktijk wordt ingevuld.  

 

Aanvullend zal Dura een complementair verhuurmarketingbeleid ontwikkelen waarbij aan de 

toekomstige bewoners bekend zal worden gemaakt dat een deel van hun automobiliteit zal worden 

gefaciliteerd met behulp van voor de bewoners gegarandeerd beschikbare deelauto’s in combinatie 

met een collectieve fietsparkeervoorziening waarin ook (elektrische) deelfietsen worden aangeboden. 

Een deel van dit beleid is al geëffectueerd. Voor de  koopwoningen geldt dat voor de eerste 5 jaar al 

een parkeerplaats is ‘gereserveerd’ in de Multiflex. Dit wordt verankerd in de koopovereenkomsten 

van de woningen. Ook bij de huurwoningen zijn 79 parkeerplaatsen over een periode van 20 jaar al 

vastgelegd in afspraken met de belegger. Bij de commerciële functies zal eveneens een harde 

koppeling met de parkeerplaatsen worden geborgd. 

6 Beoogde parkeeroplossing van het parkeerconcept 

Indien op basis van het in paragraaf 5 genoemde deelauto-concept met in totaal 20 deelauto’s in 

combinatie met de collectieve fietsparkeervoorziening (incl. ruimte voor speciale fietsen) en verder 

rekening wordt gehouden met: 

• de exclusieve beschikbaarheid van 56 parkeerplaatsen in de parkeergarage Amerikaweg  

• vaste parkeerplaatsen voor het benodigd aantal deelauto’s (20 stuks1) 

dan kan worden volstaan met een parkeeroplossing van in totaal (naar boven afgerond) 340 

parkeerplaatsen.  

 

 
1 Waarbij wordt uitgegaan van de defensieve aanname dat 1 deelauto 4 ‘traditionele’ auto’s 

vervangt. Op basis van verschillende onderzoeken blijkt de deelauto 1 op 2 tot 1 op 22 reguliere 
auto’s te kunnen vervangen. In actuele, gemeentelijke beleidskaders wordt inmiddels uitgegaan 
van 1 op 4 (gemeenten Utrecht en Wageningen) tot 1 op 5 (gemeente Rotterdam). 
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6.1 Oplossing op eigen terrein 

Dura Vermeer is voornemens deze parkeerbehoefte van haar parkeerconcept van in totaal 340 

parkeerplaatsen op te lossen in en op de volgende parkeervoorzieningen met in totaal 351 

parkeerplaatsen: 

• 56 (exclusieve) parkeerplaatsen in een parkeergarage onder de woningen aan de Amerikaweg; 

• 12 openbare langsparkeerplaatsen aan de Europaweg; 

• 283 parkeerplaatsen in de Multiflex, waarvan 20 voor deelauto’s.  

De omvang van de beschikbare parkeercapaciteit is derhalve ruim voldoende om de onderbouwde 

parkeerbehoefte te kunnen faciliteren2. 

 

De 12 openbare parkeerplaatsen langs de Europaweg zijn primair bedoeld voor bezoekers van de 

commerciële ruimten en de bezoekers van de bewoners.  

De parkeerplaatsen in de parkeergarage aan de Amerikaweg staan ter beschikking van de 

bewoners (exclusief gebruik).  

De parkeerplaatsen in de Multiflex zijn bedoeld voor de deelauto’s (20 stuks), bewoners 

(huurplaatsen) en de bezoekers van bewoners en het personeel en de bezoekers van de kantoren 

en horeca. Het toegangscontrolesysteem van de parkeergarage zal op het hiervoor beschreven 

gebruik worden ingericht. Er worden geen vaste parkeerplaatsen uitgegeven - met uitzondering 

 
2 Feitelijk is er sprake van enige overcapaciteit. Deze overcapaciteit kan worden gezien als strategische voorraad onder meer 

in het kader van het beheersbaar houden van de parkeerbehoefte als bepaalde aannames niet geheel blijken te kloppen 
(bijv. als er in de praktijk behoefte is aan een deelauto minder (geen 5 maar 4 stuks).  

Gelijktijdigheidspercentages we-och we-mi we-av koopav we-nacht za-mi za-av zo-mi

woningen bewoners 50% 50% 90% 80% 100% 60% 80% 70%

bewoners deelauto 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

woningen bezoekers 10% 20% 80% 70% 0% 60% 100% 70%

Horeca personeel/bezoek 30% 40% 90% 95% 0% 70% 100% 40%

Kantoor personeel/bezoek 100% 100% 5% 5% 0% 0% 0% 0%

Gelijktijdige parkeerbehoefte per dagdeel - vaste gebrukers we-och we-mi we-av koopav we-nacht za-mi za-av zo-mi

woningen totaal

woningen (VAST) bewoners 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0

woningen (DUBBELGEBRUIK) bewoners 97,5 97,5 175,5 156,0 195,0 117,0 156,0 136,5

bewoners deelauto 20 20 20 20 20 20 20 20

horeca personeel 0,5 0,6 1,4 1,4 0,0 1,1 1,5 0,6

kantoor personeel 12,5 12,5 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0

186,5 186,7 253,5 234,1 271,0 194,1 233,5 213,1

Gelijktijdige parkeerbehoefte per dagdeel - bezoekers we-och we-mi we-av koopav we-nacht za-mi za-av zo-mi

woningen bezoekers 9,2 18,4 73,6 64,4 0,0 55,2 92,0 64,4

horeca bezoekers 4,1 5,5 12,3 13,0 0,0 9,6 13,7 5,5

kantoor bezoekers 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14,0 24,5 85,9 77,4 0,0 64,8 105,7 69,9

Gelijktijdige parkeerbehoefte totaal we-och we-mi we-av koopav we-nacht za-mi za-av zo-mi

volledig programma 200,5 211,2 339,4 311,5 271,0 258,8 339,2 283,0
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voor de 20 deelauto’s - zodat het dubbelgebruik van de parkeerplaatsen in de Multiflex optimaal 

mogelijk is. 

6.2 Deelauto’s 

Een belangrijk onderdeel van de parkeeroplossing is het beschikbaar stellen van in totaal 20 

deelauto’s - in combinatie met een collectieve fietsparkeervoorziening – in een centraal in het 

gebied gelegen ‘Multiflex’. Hiermee wordt een deel van de mobiliteitsbehoefte van bewoners van 

de dure en middeldure woningen gefaciliteerd. Het ontwerp van de Multiflex houdt er rekening mee 

dat de deelauto’s geparkeerd staan op even zoveel (20) vaste parkeerplaatsen op de onderste 

parkeerlaag, in de directe nabijheid van de voetgangersentree van het gebouw. Daarmee zijn deze 

auto’s makkelijk toegankelijk voor de bewoners/gebruikers. 

 

De gebruiksvoorwaarden voor de deelauto’s worden samen met deze leverancier uitgewerkt. Dura 

Vermeer zal er op toezien dat gebruiksvoorwaarden laagdrempelig zijn door onder meer te zorgen 

dat de prijsstelling dermate aantrekkelijk is dat de keuze tussen een (2e) auto en een deelauto ook 

om financieel -economische redenen te maken is. En omdat de deelauto’s eenvoudig te bereiken 

zijn is deze kwaliteit vergelijkbaar met een auto voor de voordeur.  

Bovenstaande uitgangspunten worden door Dura Vermeer in de contractvoorwaarden van de 

leverancier van deelauto’s opgenomen waarmee Dura Vermeer borgt dat de deelauto’s op een 

aantrekkelijke en duurzame manier aan de beoogde gebruikers worden aangeboden.  

 

Om het deelauto concept nog verder te optimaliseren wordt nog nader onderzocht of hiertoe een 

samenwerking mogelijk is met de ontwikkelaars van omliggende ontwikkelingslocaties alwaar men 

ook voornemens is om de automobiliteit van de bewoners deels met deelauto’s te faciliteren. 

Parkeerregulering 

Om een goede balans te verkrijgen tussen enerzijds de verplichting van Dura Vermeer om zorg te 

dragen voor voldoende parkeerplaatsen binnen de contouren van de ontwikkellocatie en anderzijds 

de parkeersituatie in de omliggende wijken (Winkelcentrum Schalkwijk, Spaarne Gasthuis, 

Rijkswaterstaat), acht Dura Vermeer het zeer wenselijk dat de gemeente overgaat tot invoering van 

parkeerregulering in Schalkwijk-Midden en in de omliggende wijken. 

Dura Vermeer gelooft in haar mobiliteitsconcept en bijbehorende parkeeroplossing. De gemeente 

Haarlem is bereid om op basis van een goede onderbouwing hierin mee te gaan, maar acht het 

alleen mogelijk om het volgens haar grootst denkbare risico (= niet voldoen aan oorspronkelijke 

gemeentelijke parkeernorm) beheersbaar te maken middels een ruimtelijke reservering voor alle 

dan benodigde parkeerplaatsen. Deze risicobeheersmaatregel van de gemeente komt voort vanuit 

de onwenselijkheid van parkeerregulering en de daarbij (vaak ten onrechte) voorziene 

maatschappelijke weerstand.  
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Enerzijds om de beschikbaarheid van deelauto’s nog verder te optimaliseren als ook het rendement 

daarvan. 

6.3 Ruimtelijke reservering (terugvaloptie) 

Om te voldoen aan de gestelde plotregels dient Dura Vermeer volgens de gemeentelijk 

parkeernormen 388 parkeerplaatsen te kunnen aanbieden. Hiervan worden er feitelijk 351 

gerealiseerd en dient derhalve een ‘vangnet’ van 37 parkeerplaatsen aanwezig te zijn.  

Het verschil tussen de gemeentelijke norm en de door Dura Vermeer onderbouwde afwijking 

daarop heeft uitsluitend betrekking op de parkeerplaatsen voor het faciliteren van het autobezit van 

bewoners (vanwege inzet van deelauto’s en extra fietsparkeervoorzieningen). 

 

Om aan de eis voor een terugvaloptie te kunnen voldoen realiseert Dura Vermeer een Multiflex 

(flexibel parkeergebouw) die in het geval het beoogde parkeerconcept van Dura Vermeer niet blijkt 

te werken, te allen tijde de hoeveelheid parkeerplaatsen kan faciliteren om te kunnen voldoen aan 

de parkeereis van de gemeente volgens vigerend gemeentelijk parkeerbeleid.  

De Multiflex kan in totaal maximaal 313 parkeerplaatsen faciliteren. On dit aantal te bereiken wordt 

de horecaruimte van 380 m2 bvo teruggebracht naar 185 m2 bvo. De parkeerbehoefte die dan 

ontstaat, met in acht name van de vigerende gemeentelijke parkeernorm, bedraagt 381 

parkeerplaatsen. 

Deze behoefte wordt dan gefaciliteerd op evenzoveel parkeerplaatsen, waarvan: 

• 56 (exclusieve) parkeerplaatsen in een parkeergarage onder de woningen aan de Amerikaweg 

• 12  openbare langsparkeerplaatsen aan de Europaweg  

• een Multiflex met 313 parkeerplaatsen  

 

 

Parkeerbehoefte op basis van gemeentelijke parkeernorm

Functie doelgroep aantal eenheid p-nom eenheid vast bezoek

Woningen groot/duur

Nieuwbouw Townhouse Europaweg bewoners 10 stuks 1,2 stuk 12,0

Nieuwbouw Kopblok Europaweg bewoners 8 stuks 1,2 stuk 9,6

Transformatie Penthouse Fluor bewoners 0 stuks 1,2 stuk 0,0

Transformatie Townhouse Fluor bewoners 96 stuks 1,2 stuk 115,2

bezoekers 114 stuks 0,3 stuk 34,2

Woningen middelgroot/middelduur

Nieuwbouw Appartementen bewoners 149 stuks 1,0 stuk 149,0

Niewbouw Appartementen bewoners 41 stuks 1,0 stuk 41,0

bezoekers 190 stuks 0,3 stuk 57,0

Commercieel 

Horeca personeel 185 m2 bvo 0,4 100 m2 bvo 0,7

bezoek 185 m2 bvo 3,6 100 m2 bvo 6,7

Kantoor personeel 1.321 m2 bvo 0,95 100 m2 bvo 12,5

bezoek 1.321 m2 bvo 0,05 100 m2 bvo 0,7

340,1 98,5

p-behoefte
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Door de terugvaloptie als hiervoor omschreven in te richten, wordt door Dura Vermeer voldaan aan 

de verplichting voor een ruimtelijke reservering. Deze werkwijze zal in een anterieure 

overeenkomst met de gemeente worden vastgelegd, samen met de wijze waarop de 

parkeersituatie na realisatie van het bouwplan zal worden geëvalueerd.  

 

Tenslotte wenst Dura Vermeer de gemeente te stimuleren om parkeerregulering in de omgeving van 

de ontwikkellocatie in te voeren (zie ook het kader in paragraaf 6.1), gecombineerd met het 

ontnemen van het recht op een parkeervergunning voor bewoners van de woningen van Dura 

Vermeer in het gereguleerde gebied. Dura Vermeer ziet dit als een stimulans voor het gebruik van 

het aantal door haar gerealiseerde parkeerplaatsen, omdat deze naar haar mening ruim voldoende is 

gedimensioneerd op de te faciliteren parkeerbehoefte. Dura Vermeer gaat er dan ook van uit dat bij 

invoering van parkeerregulering de terugvaloptie zal komen te vervallen. 

6.4 Overige voorwaarden voor een geslaagde parkeeroplossing 

De wijze waarop Dura Vermeer zal voorzien in een parkeeroplossing voor de voorziene 

parkeerbehoefte van de toekomstige bewoners en hun bezoekers alsmede het personeel van de 

commerciële ruimten en de bezoekers daarvan, moet concreet worden geïntegreerd in het totale 

locatieconcept.  

Gelijktijdigheidspercentages we-och we-mi we-av koopav we-nacht za-mi za-av zo-mi

woningen bewoners 50% 50% 90% 80% 100% 60% 80% 70%

woningen bezoekers 10% 20% 80% 70% 0% 60% 100% 70%

horeca (cafe/bar) personeel/bezoek 30% 40% 90% 95% 0% 70% 100% 40%

kantoor personeel/bezoek 100% 100% 5% 5% 0% 0% 0% 0%

Gelijktijdige parkeerbehoefte per dagdeel - vaste gebruikers we-och we-mi we-av koopav we-nacht za-mi za-av zo-mi

woningen totaal

woningen (EXCLUSIEVE PLAATSEN) 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0

woningen (DUBBELGEBRUIK) bewoners 135,5 135,5 243,9 216,8 271,0 162,6 216,8 189,7

horeca personeel 0,2 0,3 0,7 0,7 0,0 0,5 0,7 0,3

kantoor personeel 12,5 12,5 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0

204,3 204,3 301,2 274,1 327,0 219,1 273,5 246,0

Gelijktijdige parkeerbehoefte per dagdeel - bezoekers we-och we-mi we-av koopav we-nacht za-mi za-av zo-mi

woningen bezoekers 9,2 18,4 73,6 64,4 0,0 55,2 92,0 64,4

horeca bezoekers 2,0 2,7 6,0 6,3 0,0 4,7 6,7 2,7

kantoor bezoekers 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11,9 21,7 79,6 70,8 0,0 59,9 98,7 67,1

Gelijktijdige parkeerbehoefte totaal we-och we-mi we-av koopav we-nacht za-mi za-av zo-mi

volledig programma 216,1 226,1 380,8 344,9 327,0 279,0 372,2 313,1
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Dura Vermeer is zich er van bewust dat dit - zoals eerder vermeld - derhalve ook een onderdeel 

moet uitmaken van de marketing en promotie van zowel de woningen als de commerciële functies.  

In dat kader zal Dura Vermeer ten min te zorgdragen voor:  

• het opnemen van de visie, ambitie en genomen mobiliteitsmaatregelen in alle verkoop- en 

verhuuruitingen van de woningen en commerciële functies. 

• goede, ruime, goed bereikbare centrale fietsenstallingen in de diverse gebouwen met 

bijbehorende diensten (oplaadpunten, leen- en deelfietsen), mede ter versterking van het 

autodeel-concept; conform het Haarlemse beleid. 

• het borgen van dit parkeerconcept en alle bijbehorende verplichtingen voor Dura Vermeer (c.q. 

de opvolgende eigenaar/eigenaren) in de daartoe bestemde publieke en privaatrechtelijke 

overeenkomsten en (huishoudelijke) reglementen.  
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1 Inleiding 

De herontwikkeling van de “Fluor-locatie” aan de Europaweg in de wijk Schalkwijk in Haarlem 

voorziet in de transformatie van het bestaande gebouw. Dit gebouw heeft momenteel een 

kantoorfunctie; tot 2015 was hier het Amerikaanse ingenieursbureau Fluor gevestigd. In het 

bestaande gebouw worden 96 woningen en commerciële ruimtes (1070 m2 b.v.o.) gerealiseerd. 

Rondom het te transformeren gebouw zullen langs de Europaweg (westzijde) 59 woningen 

gerealiseerd worden en commerciële ruimtes (138 m2 b.v.o.). Langs de Amerikaweg (oostzijde 

en zuidzijde) betreft het 149 appartementen. Aan de noordzijde is een mobiliteitshub met 274 

parkeerplaatsen gepland en een horecagelegenheid (250 m2 b.v.o). Op de volgende afbeelding 

is de locatie aangegeven. 

 

 
Afbeelding 1.1 : Ligging plangebied 

 

Externe veiligheid 

Externe veiligheid gaat over de invloed van het transport of opslag van gevaarlijke stoffen op de 

omgeving. Met de voorgenomen ontwikkeling wordt de realisatie van nieuwe kwetsbare objecten 

mogelijk gemaakt, zoals woningen. 

In de omgeving van de locatie zijn verschillende risicobronnen aanwezig. Het betreft de 

risicobronnen: 

- de hogedruk aardgastransportleiding W-532-01 

- de transportroute gevaarlijke stoffen over de Europaweg/Amerikaweg (aflevering voor 

Schouwbroekerbrug) en afrijden via Heemstede. 
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Leeswijzer 

In de volgende hoofdstukken worden achtereenvolgens het wettelijk kader, de 

populatiebestanden, de QRA van de aardgastransportleiding en de QRA van het transport van 

gevaarlijke stoffen over de weg behandeld. 
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2 Wettelijk kader 

Externe veiligheid richt zich op het beheersen van activiteiten die een risico voor de omgeving 

kunnen opleveren. Bij de (her)inrichting van een gebied bepaalt de externe veiligheidssituatie 

mede de ruimtelijke (on)mogelijkheden. 

 

In het kader van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gelezen in samenhang met de regels 

omtrent externe veiligheid moet worden onderzocht of er sprake is van aanwezigheid van 

risicobronnen in de nabijheid van de locatie waarop het Wro besluit betrekking heeft en dienen 

het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR), en de eventuele toename hiervan, 

berekend te worden.  

 

Plaatsgebonden risico 

Het PR is de kans per jaar dat een persoon op een bepaalde plaats overlijdt als rechtstreeks 

gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen, indien hij onafgebroken en onbeschermd op die 

plaats zou verblijven. Het PR wordt weergegeven met risicocontouren rondom een inrichting of 

langs een vervoersas. De normstelling heeft de status van een grenswaarde die niet 

overschreden mag worden. Voor kwetsbare objecten wordt in zowel bestaande als nieuwe 

situaties het niveau van 10-6 per jaar als grenswaarde gehanteerd. Nieuwe beperkt kwetsbare 

objecten zijn alleen toegestaan onder een gewichtige motivering. Bestaande beperkt kwetsbare 

objecten zijn toegestaan binnen de PR 10-6 contour.  

 

Groepsrisico 

Het GR kan worden beschouwd als de maat van maatschappelijke ontwrichting in geval van een 

calamiteit (en drukt dus de kans per jaar uit dat een groep mensen van minimaal 10 personen 

overlijdt als rechtstreeks gevolg van een calamiteit). De normstelling heeft de status van een 

oriënterende waarde. Deze waarde is geen vastgestelde wettelijke norm. Voor het bevoegd 

gezag geldt met betrekking tot het GR wel een verantwoordingsverplichting.  

 

Verantwoording groepsrisico 

Binnen het invloedsgebied geldt dat voor ieder ruimtelijk plan groepsrisicoverantwoording 

verplicht is. Een verantwoording is een kwalitatieve beschrijving over de waarde van het 

groepsrisico, maatregelen, zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid. Het advies van de 

veiligheidsregio speelt hierbij een belangrijke rol. Bij complexe projecten ligt doorgaans een 

proces van overleg met veiligheidsdeskundigen ten grondslag.    

 

Regelgeving transport van gevaarlijke stoffen via buisleidingen  

Het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) regelt onder andere welke 

veiligheidsafstanden moeten worden aangehouden rond buisleidingen met gevaarlijke stoffen. 

De normstelling is in lijn met het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Daarmee zijn 

nieuwe kwetsbare objecten binnen de PR 10-6 contour niet toegestaan. Ook is vastgesteld dat 

wanneer binnen het invloedsgebied van een buisleiding een ruimtelijk besluit wordt genomen, de 

verantwoordingsplicht van toepassing is. 

 

Het Bevb gaat uit van een belemmerde strook van 4 of 5 meter, afhankelijk van de werkdruk en 

stof. Voor deze strook geldt een bouwverbod en een omgevingsvergunning voor het uitvoeren 

van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden. 
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Net als bij het Bevi worden de risicoafstanden en rekenmethodiek die volgen uit het Bevb 

opgenomen in een regeling, de Regeling externe veiligheid buisleidingen (Revb). 

 

Regelgeving transport van gevaarlijke stoffen over wegen, water en spoor 

Het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) hanteert een vaste afstand van 200 meter, 

gemeten vanaf de buitenrand van de transportroute, voor het verantwoordingsgebied. Binnen dit 

gebied dient de hoogte van het GR inzichtelijk te worden gemaakt. Het invloedsgebied is 

afhankelijk van de afstand van de 1% letaliteitsgrens van de verschillende stoffen over de 

transportroute. Voor de meest bepalende stofcategorie GF3 (zoals LPG) is dat 355 meter, 

gemeten vanaf de as van de transportroute. Binnen het invloedsgebied dient een motivering te 

worden opgesteld over de zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid.  

 

Ten aanzien van de verantwoordingsplicht groepsrisico wordt, net als in het Bevb, onderscheid 

gemaakt tussen een volledige verantwoording en een beperkte verantwoording van het 

groepsrisico.  

 

Een volledige verantwoording kan bovendien achterwege blijven indien kan worden aangetoond 

dat: 

a. het groepsrisico, niet hoger is dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico, of; 

b. het groepsrisico, gelet op de redelijkerwijs te verwachten verandering van de dichtheid van 

personen, met niet meer dan 10% toeneemt en; 

c. de oriëntatiewaarde, gelet op de dichtheid van personen, niet wordt overschreden. 

d. Indien sprake is van een volledige verantwoording dienen maatregelen ter beperking van het 

GR, alternatieve ruimtelijke ontwikkelingen met een lager GR en mogelijkheden en 

voorgenomen maatregelen ter beperking van de omvang van een calamiteit te worden 

overwogen. Een beperkte verantwoording houdt wel rekening met de effecten van een 

calamiteit en vindt alleen plaats als het plangebied binnen het invloedsgebied (effectgebied) 

van transportassen is gelegen. 

 

In het Bevt zijn tevens plasbrandaandachtsgebieden (PAG) benoemd voor transportroutes. Een 

PAG is een zone, waarbinnen een aanvullende verantwoording noodzakelijk is met betrekking tot 

het al dan niet nemen maatregelen om de effecten van een plasbrand te beperken en de 

zelfredzaamheid van personen. Voor transportroutes over de weg bedraagt het PAG 30 meter, 

gemeten vanuit de rand van de transportroute.  
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3 Populatiebestanden 

3.1 Huidige situatie 

Om de groepsrisicoberekeningen uit te voeren is een populatiebestand aangemaakt. Dit is voor 

zowel de aardgastransportleiding als het vervoer van gevaarlijke stoffen over de wegen gedaan 

met behulp van de populatieservice. De populatieservice is een service van de overheid (IPO), 

bedoeld voor het verstrekken van populatiegegevens ten behoeve van het uitvoeren van 

risicoberekeningen in het kader van de wettelijke taakuitvoering Externe Veiligheid door het 

bevoegd gezag (gemeenten, provincies en rijk). 

 

De populatieservice levert populatiebestanden voor groepsrisicoberekeningen voor onder andere 

de rekenpakketten RBM II en CAROLA. Het doel van de populatieservice is het beschikbaar 

stellen van informatie over personendichtheden geschikt voor de bepaling/berekening van het 

groepsrisico van een inrichting, transportroute of buisleiding vallend onder Bevi, Bevt of Bevb.  

 

De door de populatieservice geleverde populatie betreft een vertaling van de actueel gebouwde 

omgeving (plus eventuele bouwplannen). De populatieservice voorziet niet in het leveren van 

bestemmingsplancapaciteit. In gevallen waarbij de gehele capaciteit van het bestemmingsplan 

reeds is gerealiseerd, dan kan de populatieservice worden gebruikt voor een indicatie hiervan. 

 

De populatieservice is gebaseerd op de ‘Basisadministratie Adressen en Gebouwen’ (BAG). De 

BAG bevat veel maar niet alle benodigde gegevens. Met name niet-gebouwgebonden activiteiten 

zoals recreatie, sportvelden e.d. ontbreken nog. In het invloedsgebied van de onderzochte 

aardgastransportleiding en de transportroutes voor gevaarlijke stoffen over weg zijn dergelijke 

terreinen die van belang zijn voor het groepsrisico handmatig toegevoegd evenals de geplande 

ontwikkelingen. 

 

De overzichten van de opgenomen populatie in de rekenmodellen zijn te vinden in tabel 3.1 en 

3.2. Als bronnen voor het bepalen van het aantal aanwezigen in de verschillende functies is o.a. 

gebruik gemaakt van de ‘Handleiding Populatieservice 1.0’ (HP). 

 

Bestaande bebouwing invloedsgebied aardgastransportleiding 

Bouw- 

vlak 

Naam Kengetal 

dag/nacht 

Een-

heid 

Buitenfracti

e dag/nacht 

Bron 

1 Slachthuisbuurt Zuidstrook (369 woningen) 443 886 aantal 0.07 0.01 Gemeente Haarlem 

2 Sportterrein 30 10 1/ha 0.95 0.19 HP 

3 Nieuwbouw 117 woningen 140 281 aantal 0.07 0.01 BAG/HP 

4 Nieuwbouw Oost 1 en 2 (97 woningen) 116 233 aantal 0.07 0.01 Gemeente Haarlem 

5 Nieuwbouw 31 woningen 37 74 aantal 0.07 0.01 BAG/HP 

6 Toevoegen wonen (250) 300 600 aantal 0.07 0.01 Gemeente Haarlem 

7 Poort van Boerhaave St. Jacob (300 woningen) 360 720 aantal 0.07 0.01 Gemeente Haarlem 

8 Poort van Boerhaave ex schoollocatie  

(140 woningen) 

168 336 aantal 0.07 0.01 Gemeente Haarlem 

9 Nieuwbouw 150 woningen + 107 

arbeidsplaatsen 

287 (180 

+107) 

360 aantal 0.07 0.01 Gemeente Haarlem 

10 Huidig kantoor 225 0 aantal 0.07 0.01 Gemeente Haarlem 
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11 Nieuwbouw 33 woningen +   

arbeidsplaatsvoorzieningen (8 aanwezigen) 

48 (40+8) 79 aantal 0.07 0.01 Gemeente Haarlem 

12 Nieuwbouw Schalktoren 119 woningen +  

arbeidsplaatsvoorzieningen (30 aanwezigen) 

173 

(143+30) 

286 aantal 0.07 0.01 Wonam 

13 Nieuwbouw 40 woningen +   

arbeidsplaatsvoorzieningen (16 aanwezigen) 

64 

(48+16) 

96 aantal 0.07 0.01 Gemeente Haarlem 

14 Huidig kantoor Fluorlocatie (18.000 m2) 600 0 aantal 0.07 0.01 BAG/HP 

15 Nieuwbouw 84 woningen 101 202 aantal 0.07 0.01 Gemeente Haarlem 

16 Nieuwbouw 8 woningen 10 19 aantal 0.07 0.01 Gemeente Haarlem 

n.v.t. Bijeenkomst- /sport gebouwen 255 204 aantal 0.07 0.01 Populatieservice 

n.v.t. Industrie 5 2 aantal 0.07 0.01 Populatieservice 

n.v.t. Kantoren, klinieken, onderwijsinstellingen, 

winkels 

87 0 aantal 0.07 0.01 Populatieservice 

n.v.t. Woningen, recreatiewoningen 1830 3660 aantal 0.07 0.01 Populatieservice 

Totaal aantal aanwezigen in het invloedsgebied 

(minus bouwvlak 2) 

5249 8038 aantal    

Tabel 3.1: Populatie huidige situatie binnen invloedsgebied aardgastransportleiding. 

 

 
Afbeelding 3.1 : Populatievlakken huidige situatie binnen invloedsgebied aardgastransportleiding. (wit = gegenereerd door 
populatieservice, oranje = handmatig toegevoegd, blauwe lijn = invloedsgebied) 
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Bestaande bebouwing invloedsgebied transportroutes gevaarlijke stoffen 

Bouw

- 

vlak 

Naam Kengetal 

dag/nacht 

Een-

heid 

Buitenfractie 

dag/nacht 

Bron 

1 Slachthuisbuurt Zuidstrook (369 woningen) 443 886 aantal 0.07 0.01 Gemeente Haarlem 

2 Sportterrein 30 10 1/ha 0.95 0.19 HP 

3 Nieuwbouw 188 woningen 226 451 aantal 0.07 0.01 BAG/HP 

4 Nieuwbouw Oost 1 en 2 (97 woningen) 116 233 aantal 0.07 0.01 Gemeente Haarlem 

5 Nieuwbouw 71 woningen 85 170 aantal 0.07 0.01 BAG/HP 

6 Toevoegen wonen (250) 300 600 aantal 0.07 0.01 Gemeente Haarlem 

7 Poort van Boerhaave St. Jacob (300 woningen) 360 720 aantal 0.07 0.01 Gemeente Haarlem 

8 Poort van Boerhaave ex schoollocatie  

(140 woningen) 

168 336 aantal 0.07 0.01 Gemeente Haarlem 

9 Nieuwbouw 150 woningen + 107 

arbeidsplaatsen 

287 (180 

+107) 

360 aantal 0.07 0.01 Gemeente Haarlem 

10 Huidig kantoor 225 0 aantal 0.07 0.01 Gemeente Haarlem 

11 Nieuwbouw 33 woningen +   

arbeidsplaatsvoorzieningen (8 aanwezigen) 

48 (40+8) 79 aantal 0.07 0.01 Gemeente Haarlem 

12 Nieuwbouw Schalktoren 119 woningen +  

arbeidsplaatsvoorzieningen (30 aanwezigen) 

173 

(143+30) 

286 aantal 0.07 0.01 Wonam 

13 Nieuwbouw 40 woningen +   

arbeidsplaatsvoorzieningen (16 aanwezigen) 

64 (48+16) 96 aantal 0.07 0.01 Gemeente Haarlem 

14 Huidig kantoor Fluorlocatie (18.000 m2) 600 0 aantal 0.07 0.01 Dura Vermeer 

15 Nieuwbouw 84 woningen 101 202 aantal 0.07 0.01 Gemeente Haarlem 

16 Nieuwbouw 8 woningen 10 19 aantal 0.07 0.01 Gemeente Haarlem 

17 Toevoeging 430 woningen 516 1032 aantal 0.07 0.01 Gemeente Haarlem 

18 Zwemmerslaan (150 woningen) 180 360 aantal 0.07 0.01 Gemeente Haarlem 

19 Nieuwbouw 100 woningen 120 240 aantal 0.07 0.01 Gemeente Haarlem 

20 Sportterrein 30 10 1/ha 0.95 0.19 HP 

21 Sportterrein 30 10 1/ha 0.95 0.19 HP 

n.v.t. Bijeenkomst- /sport gebouwen 1.701 1.360 aantal 0.07 0.01 Populatieservice 

n.v.t. Industrie 996 299 aantal 0.07 0.01 Populatieservice 

n.v.t. Kantoren, klinieken, onderwijsinstellingen, 

winkels 

21.499 0 aantal 0.07 n.v.t. Populatieservice 

n.v.t. Woningen, recreatiewoningen 31.130 62.260 aantal 0.07 0.01 Populatieservice 

Totaal aantal aanwezigen in het invloedsgebied 

(bouwvlak 2) 

59.319 69.989 aantal    

Tabel 3.2: Populatie huidige situatie binnen invloedsgebied transportroutes gevaarlijke stoffen. 
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Afbeelding 3.2 : Populatievlakken huidige situatie binnen invloedsgebied transportroutes gevaarlijke stoffen. (wit = 
gegenereerd door populatieservice, oranje = handmatig toegevoegd, blauwe lijn = invloedsgebied) 
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3.2 Plansituatie 

In de plansituatie zijn aan de populatiebestanden van de huidige situatie de populatiepolygonen 

van de te realiseren woningen en commerciële ruimtes toegevoegd. De toegevoegde 

populatiegegevens zijn weergegeven in tabel 3.3. Voor de parkeergarage is gerekend met de 

standaard voor bedrijf, wat neerkomt op 1 aanwezige per 100 m2 in de dagperiode. Als 

aanwezigheidscorrectie zijn de getallen van een station genomen. Voor de commerciële ruimtes 

is uitgegaan van de cijfers voor winkels en kantoren, waarbij gemiddeld 1 werknemer/bezoeker 

per 20 m2 b.v.o. wordt gehanteerd in de dagperiode en geen aanwezigen in de nachtperiode. Per 

woning is uitgegaan van 2,4 personen in de nachtperiode en 1,2 personen in de dagperiode. De 

populatiegegevens van het huidige gebouw met kantoorfunctie is in de plansituatie weggelaten.  

 

In tabel 3.3 is de verdeling van de aanwezigen over de bouwvlakken weergegeven. Als bron voor 

het bepalen van het aantal aanwezigen in de verschillende functies is gebruik gemaakt van de 

‘Handleiding Populatieservice 1.0’. 

 

Bouw- 

vlak 

Programma Kengetal 

dag/nacht 

Een-

heid 

Buitenfractie 

dag/nacht 

B1.1 Woningen Amerikaweg (72) 86 173 aantal 0.07 0.01 

B1.2 Woningen Amerikaweg (25) 30 60 aantal 0.07 0.01 

B1.3 Woningen Amerikaweg (40) 48 96 aantal 0.07 0.01 

B1.4 Woningen Amerikaweg (12) 14 29 aantal 0.07 0.01 

B2 Commerciële ruimte (1070 m2 b.v.o.) 54 0 aantal 0.21 n.v.t. 

B2 Woningen Fluor (96) 115 230 aantal 0.07 0.01 

B3 Woningen Europaweg (8) 10 19 aantal 0.07 0.01 

B3 Commerciële ruimte (138 m2 b.v.o.) 7 0 aantal 0.21 n.v.t. 

B4 Townhouses (10) 12 24 aantal 0.07 0.01 

B5 Surinameblok (41) 49 98 aantal 0.07 0.01 

B6 Parkeergarage (274 parkeerplaatsen) 21 4 aantal 0.25 0.07 

B6 Horeca (250 m2 b.v.o.) 50 50 aantal 0.21 0.02 

Totaal aantal aanwezigen in het plangebied 497 784 aantal 

Tabel 3.3: Toegevoegde populatie plansituatie. 
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Afbeelding 3.3: Bouwvlakken plangebied. De rode stippellijn betreft de aardgastransportleiding. 

 

In de dagperiode neemt het aantal aanwezigen in het plangebied af met 103 personen van 600 

naar 497. In de nachtperiode neemt het aantal personen toe van 0 tot 784. 
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4 Kwantitatieve risicoanalyse hogedruk aardgastransportleiding 

In de omgeving van het plangebied bevindt zich de hogedruk aardgastransportleiding W-532-01. 

De ligging van deze leiding ten opzichte van het plangebied is op afbeelding 4.1 weergegeven. 

 

 
Afbeelding 4.1 : Ligging hogedruk aardgasleiding (rode stippellijn) en plangebied (blauwe lijn). 

 

Gelet op de werkdruk en uitwendige diameter zoals vermeld in tabel 4.1 (paragraaf 4.2) heeft de 

leiding een invloedsgebied van 140 meter. 

 

Op basis van artikel 12 van het Bevb is een verantwoording noodzakelijk wanneer een ruimtelijk 

besluit met (beperkt) kwetsbare bestemmingen binnen het invloedsgebied van een 

aardgastransportleiding is gelegen. Onderdeel van deze verantwoording is het in kaart brengen 

van de waarde van het groepsrisico. In deze kwantitatieve risicoanalyse is deze waarde van het 

groepsrisico berekend.  

 

Om te bepalen of de berekende risico’s acceptabel zijn wordt getoetst aan de normen zoals die 

worden vastgelegd in het Bevb. 

 

4.1 Berekeningsmethode 

De risicostudie in dit rapport is uitgevoerd conform de door de overheid gestelde richtlijnen voor 

het uitvoeren van risicoanalyses aan ondergrondse gelegen hogedruk aardgastransportleidingen. 

De analyse is uitgevoerd met het pakket Computer Applicatie voor Risicoberekeningen voor 

Ondergrondse Leidingen met Aardgas (CAROLA). CAROLA is een softwarepakket dat in 
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opdracht van de Nederlandse overheid is ontwikkeld, specifiek ter bepaling van het 

plaatsgebonden risico en groepsrisico van ondergrondse hogedruk aardgastransportleidingen. 

 

De risicoberekeningen die in dit rapport zijn beschreven zijn uitgevoerd met CAROLA versie 

1.0.0.52. De gehanteerde parameterfile heeft versienummer 1.3. De berekeningen zijn uitgevoerd 

op 22-10-2019.    

 

4.2 Invoergegevens 

In dit hoofdstuk worden de verschillende invoergegevens nader gespecificeerd in de navolgende 

secties. 

 

Relevante leidingen  

Op basis van het gespecificeerde interessegebied zijn diverse aardgastransportleidingen door de 

Gasunie aangeleverd. Aangezien voor dit onderzoek alleen de gasleiding W-532-01 van belang is, 

zijn in de volgende tabel alleen de aangeleverde eigenschappen van deze leiding weergegeven.  

 

Eigenaar Leidingnaam Uitwendige 

diameter  

Druk  Datum aanleveren gegevens 

N.V. Nederlandse Gasunie W-532-01 323.8 mm 40 bar  17-10-2019 

Tabel 4.1: Eigenschappen gasleiding. 

 

Voor de in bovenstaande tabel opgenomen leidingen zijn geen risicomitigerende maatregelen 

verdisconteerd in de bijbehorende risicoberekeningen. Hieruit volgt dat door de exploitant geen 

(aanvullende) maatregelen ter beperking van het groepsrisico zijn toegepast. 
 

Meteorologische gegevens  

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de meteorologische gegevens van het weerstation 

Schiphol. De gebruikte ruwheidslengte is 0,1 meter. 
 

Interessegebied  

Het interessegebied wordt bepaald door de druk en diameter van de leiding W-532-01 en is 

weergegeven in afbeelding 4.2. Voor dit gebied zijn de datagegevens bij de leidingexploitant, in 

casu de Gasunie, opgevraagd. De ligging van de gasleiding is tevens gevisualiseerd in afbeelding 

4.2. 
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Afbeelding 4.2: Interessegebied en ligging leiding voor de uitgevoerde risicoberekening. 

 

4.3 Belemmeringenstrook 

Voor leidingen van 40 bar geldt dat er aan weerszijde van de gasleidingen een 

belemmeringenstrook is van 4 meter. Deze zone valt binnen het plangebied. 

 

4.4 Plaatsgebonden risico 

Voor de in het voorgaande hoofdstuk genoemde gasleiding is het plaatsgebonden risico bepaald. 

Voor de leiding wordt het plaatsgebonden risico weergegeven als iso-risicocontouren op een 

achtergrondkaart. Daarop is de blauwe contour de PR 10-7 en de paarse de PR 10-8. Op de 

volgende afbeelding zijn de contouren van het plaatsgebonden risico langs de gasleiding W-532-

01 weergegeven. 
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Afbeelding 4.3: Plaatsgebonden risico voor gasleiding W-521-01 

 
Langs de gasleiding is binnen het invloedsgebied geen PR 10-6  contour aanwezig.  
 

4.5 Groepsrisico 

Het groepsrisico is voor de aardgastransportleiding berekend en geïllustreerd met een 

groepsrisicocurve. De groepsrisicocurve geeft een overzicht van de effecten (aantal doden: N) 

en cumulatieve kansen (frequenties: F) van alle ongevalsscenario’s die veroorzaakt kunnen 

worden door de gasleiding. De groepsrisicocurve wordt meestal aangeduid als FN-curve. 

 

Om in één oogopslag een indruk te krijgen van het groepsrisico wordt het groepsrisico gescreend 

alvorens voor specifieke segmenten FN-curves te visualiseren. Voor elk van de leidingen wordt 

per stationing de overschrijdingsfactor van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico 

weergegeven. Deze is berekend door rondom elk punt op de leiding één kilometer segment te 

kiezen die gecentreerd ligt ten opzichte van dit punt. Voor deze kilometer leiding is een FN-curve 

berekend en voor deze FN-curve de overschrijdingsfactor.  
 

De overschrijdingsfactor is de verhouding tussen de FN-curve en de oriëntatiewaarde. Daarmee 

is de overschrijdingsfactor een maat die aangeeft in hoeverre de oriëntatiewaarde wordt 

genaderd of overschreden. Een overschrijdingsfactor kleiner dan 1 geeft aan dat de FN-curve 

onder de oriëntatiewaarde blijft. Bij een waarde van 1 zal de FN-curve de oriëntatiewaarde raken. 

Bij een waarde groter dan 1 wordt de oriëntatiewaarde overschreden.  

 
Berekeningsresultaten 
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Rekenprogramma CAROLA berekent het groepsrisico voor het kilometer deeltraject waar het 

groepsrisico het hoogst is. De maximale overschrijdingsfactor bevindt zich in de huidige situatie 

op de kilometer leiding tussen 5700.00 en stationing 6700.00. In de plansituatie bevindt de 

maximale overschrijdingsfactor zich op het traject tussen stationing 5400.00 en stationing 

6400.00. De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in de afbeelding 4.4 en 4.5. 

 

Huidige situatie     Plansituatie 

   

Afbeelding 4.4: Kilometer met hoogste groepsrisico (groen) in de huidige situatie (links) en plansituatie (rechts). 

 

Huidige situatie 

 

 

Plansituatie

 

Afbeelding 4.5: Overschrijdingsfactor gemeten over de afstand in de huidige situatie (boven) en plansituatie (onder). 

 

In tabel 4.2 worden de waarden van het GR weergegeven voor de huidige en plansituatie op de 

maatgevende kilometer. 

 

 Huidige situatie Plansituatie 

Eigenschap Waarde Behorend bij Waarde Behorend bij 

Maximale 

overschrijdingsfactor 

0,358 106 slachtoffers (N) met 

een kans (F)  

van 3,17*10-7 

0,564 130 slachtoffers (N) 

met een kans (F)  

van 3,34*10-7 

Tabel 4.2: Eigenschappen FN curve huidige en plansituatie aardgastransportleiding W-521-01 

 

Voor de maatgevende kilometer leiding is de FN-curve weergegeven op afbeelding 4.6. 
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Huidige situatie     Plansituatie 

  

Afbeelding 4.6: FN-curve (blauwe lijn) van de maatgevende kilometer afgezet tegen de oriëntatiewaarde (rode lijn) in de 

huidige situatie (links) en plansituatie (rechts) 

 

Verandering GR 

Uit de berekeningen kan geconcludeerd worden dat het groepsrisico toeneemt met 0,206 (van 

0,358 naar 0,564). Dit is een toename van 58%. De maatgevende kilometer verschuift van 

stationing 5700.00 en stationing 6700.00 naar 5400.00 en stationing 6400.00. Daarmee is nog 

steeds geen sprake van een overschrijding van de oriëntatiewaarde. Vanuit de zorgplicht een zo 

optimaal mogelijke veiligheidssituatie te krijgen heeft op 23 januari 2018 een informeel overleg 

plaatsgevonden met de ontwikkelende partij, diens adviseurs, Omgevingsdienst IJmond en de 

Brandweer Kennemerland. Een Gespreksnotitie is als bijlage opgenomen in Deel 2 

Verantwoording GR. 
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5 Kwantitatieve risicoanalyse transport gevaarlijke stoffen weg 

Aan de Europaweg 4 in Haarlem bevindt zich een LPG tankstation van Texaco. De gemeente 

Haarlem heeft geen route voor het vervoer van gevaarlijke stoffen aangewezen. Het transport 

van gevaarlijke stoffen per tankwagen dient te voldoen aan de ADR, wat inhoudt dat de bebouwde 

kom vermeden dient te worden en de kortste route moet worden genomen. In het geval van de 

gemeente Haarlem kan de chauffeur kiezen voor twee routes om naar het LPG-tankstation te 

gaan. Dit kan enerzijds via de Europaweg en anderzijds via de Amerikaweg. Beide wegen 

grenzen aan het plangebied. In onderstaande afbeelding is de ligging van deze wegen ten 

opzichte van het plangebied weergegeven. 

 

 
Afbeelding 5.1 : Ligging transportroutes gevaarlijke stoffen. 

 

5.1 Berekeningsmethode 

Het groepsrisico is berekend met het softwarepakket RBM II. RBM II is het voorgeschreven 

rekenpakket voor het berekenen van de omgevingsveiligheidsrisico’s van vervoer van gevaarlijke 

stoffen over de weg, het spoor en het water. Met RBM II kan worden bepaald of voldaan wordt 

aan de risiconormen zoals die zijn vastgelegd in het Besluit externe veiligheid transportroutes. 

De risicoberekeningen die in dit rapport zijn beschreven zijn uitgevoerd met RBMII versie 2.3. De 

berekeningen zijn uitgevoerd op 22-10-2019.    
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5.2 Invoergegevens 

Gevaarlijke stoffen 

Over de Europaweg vinden naar verwachting circa 35 LPG-transporten per jaar plaats. Dit getal 

is gebaseerd op de vergunde doorzet van het LPG-tankstation van ten hoogste 999 m3/jaar en 

het gegeven dat er ter plaatse van het LPG-tankstation een middenberm aanwezig is, waardoor 

de tankwagen niet over dezelfde weg terug kan rijden (maar via Heemstede). Er is niet bekend 

of er ook nog andere gevaarlijke stoffen over de weg vervoerd worden. 

 

Meteorologische gegevens  

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de meteorologische gegevens van het weerstation 

Schiphol. 

 

5.3 Plaatsgebonden risico 

Een weg binnen de bebouwde kom heeft volgens de Handleiding Risicoanalyse Transport geen 

PR 10-5 en PR 10-6 contour. 

 

5.4 Groepsrisico 

Aangezien het vervoer van LPG zowel via de Europalaan als de Amerikalaan vervoert mag 

worden, is voor beide routes een berekening opgesteld. Het groepsrisico is berekend in de 

huidige situatie en in de plansituatie. 

 

Europaweg 

In afbeelding 5.2 is het resultaat van de groepsrisicoberekening in de huidige en plansituatie 

weergegeven met uitgangspunt dat het LPG over de Europaweg vervoerd wordt.  
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Afbeelding 5.2 FN-curve groepsrisico huidige situatie (blauw) en plansituatie (roze) Europaweg 

 

RBMII berekent het groepsrisico voor het totale ingevoerde traject en voor het kilometer 

deeltraject waar het groepsrisico het hoogst is. Het groepsrisico blijft zowel in de huidige als 

plansituatie ruim onder de oriëntatiewaarde. Te zien is het verschil is tussen beide situaties zeer 

klein is. In onderstaande tabel wordt de FN-curve verder toegelicht voor het groepsrisico over de 

totale route.  

 

 Huidige situatie Plansituatie 

Eigenschap Waarde Behorend bij Waarde Behorend bij 

Normwaarde (N:F) 0,00062 325 slachtoffers (N) 

met een kans (F)  

van 5,9*10-9 

0,00062 291 slachtoffers (N) 

met een kans (F) 

van 5,2*10-9 

Maximaal aantal 

slachtoffers (N) 

530 1,0*10-9 per jaar 530 1,1*10-9 per jaar 

Maximale kans (F) 4,4*10-8 

per jaar 

11 slachtoffers 4,5*10-8 per 

jaar 

11 slachtoffers 

Tabel 5.1: Eigenschappen FN curve huidige en plansituatie Europaweg. 

 

In afbeelding 5.3. is met geel weergegeven op welk punt op het traject het groepsrisico het hoogst 

is voor zowel de huidige als de plansituatie. Dit is op de Europaweg in de buurt van de hoogbouw 

van het winkelcentrum Schalkwijk en het plangebied. Met cyaan is de maatgevende kilometer 

aangegeven.  
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Afbeelding 5.3 Geografische weergave punten met hoogste groepsrisico voor de Europaweg 

 

Amerikaweg 

In afbeelding 5.6 is het resultaat van de groepsrisicoberekening in de huidige en plansituatie 

weergegeven met uitgangspunt dat het LPG over de Amerikaweg vervoerd wordt. 

 

 

Afbeelding 5.6 FN-curve groepsrisico huidige situatie (blauw) en plansituatie (roze) Amerikaweg 
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RBMII berekent het groepsrisico voor het totale ingevoerde traject en voor het kilometer 

deeltraject waar het groepsrisico het hoogst is. Het groepsrisico blijft zowel in de huidige als 

plansituatie ruim onder de oriëntatiewaarde. Te zien is het verschil is tussen beide situaties zeer 

klein is. In onderstaande tabel wordt de FN-curve verder toegelicht voor het groepsrisico over de 

totale route.  

 

 Huidige situatie Plansituatie 

Eigenschap Waarde Behorend bij Waarde Behorend bij 

Normwaarde (N:F) 0,00053 343 slachtoffers (N) 

met een kans (F)  

van 4,5*10-9 

0,00066 308 slachtoffers (N) 

met een kans (F) 

van 7,0*10-9 

Maximaal aantal 

slachtoffers (N) 

502 1,2*10-9 per jaar 530 4,3*10-9 per jaar 

Maximale kans (F) 4,1*10-8 

per jaar 

11 slachtoffers 4,3*10-8 per 

jaar 

11 slachtoffers 

Tabel 5.1: Eigenschappen FN curve huidige en plansituatie Amerikaweg 

 

In afbeelding 5.7 is met geel weergegeven op welk punt op het traject het groepsrisico het hoogst 

is. Zowel in de huidige als de plansituatie is dit op de Amerikaweg in de buurt van de hoogbouw 

van het winkelcentrum Schalkwijk en het plangebied. In de plansituatie komt aan de overzijde 

van de weg ter hoogte van de bestaande hoogbouw een woontoren in het plangebied. Het 

groepsrisico neemt daarom licht toe. Met cyaan is de maatgevende kilometer aangegeven. 

 

Huidige situatie     Plansituatie 

   

Afbeelding 5.7 Geografische weergave punt(en) met hoogste groepsrisico voor de huidige situatie (links) en plansituatie 

(rechts) voor de Amerikaweg 
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1 Inleiding 

De herontwikkeling van de “Fluor-locatie” aan de Europaweg in de wijk Schalkwijk in Haarlem 

voorziet in de transformatie van het bestaande gebouw. Dit gebouw heeft momenteel een 

kantoorfunctie; tot 2015 was hier het Amerikaanse ingenieursbureau Fluor gevestigd. In het 

bestaande gebouw worden 96 woningen en commerciële ruimtes (1069 m2 b.v.o.) gerealiseerd. 

Rondom het te transformeren gebouw zullen langs de Europaweg (westzijde) 59 woningen 

gerealiseerd worden en kantoorfuncties (252 m2 b.v.o.). Langs de Amerikaweg (oostzijde en 

zuidzijde) betreft het 149 appartementen. Aan de noordzijde is een mobiliteitshub met 313 

parkeerplaatsen gepland en een horecagelegenheid (185 m2 b.v.o). Op de volgende afbeelding 

is de locatie aangegeven. 

 

 
Afbeelding 1.1 : Ligging plangebied 

 

Externe veiligheid 

Externe veiligheid gaat over de invloed van het transport of opslag van gevaarlijke stoffen op de 

omgeving. Met de voorgenomen ontwikkeling wordt de realisatie van nieuwe kwetsbare objecten 

mogelijk gemaakt, zoals woningen. 

In de omgeving van de locatie zijn verschillende risicobronnen aanwezig. Het betreft de 

risicobronnen: 

- de hogedruk aardgastransportleiding W-532-01 

- de transportroute gevaarlijke stoffen over de Europaweg/Amerikaweg (aflevering voor 

Schouwbroekerbrug) en afrijden via Heemstede. 
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Proces 

In het najaar van 2017 is een eerste conceptrapportage opgesteld waarin het groepsrisico voor 

het ontwikkelen van de Fluorlocatie berekend is. Vervolgens heeft er een informeel overleg 

plaatsgevonden met de Omgevingsdienst IJmond en de Brandweer Kennemerland in januari 

2018. Het verslag van dit overleg is opgenomen in bijlage 3. Dura Vermeer heeft daarna een 

memo opgesteld. Deze memo is opgenomen in bijlage 4. De opmerkingen uit het overleg met  de 

Omgevingsdienst IJmond en de Brandweer Kennemerland, het document: ‘Notitie / VGr toets 

Fluorterrein 183601 d.d. 20 april 2018’ van AVIV en van de Gemeente Haarlem d.d 30 mei 2018 

(Incl. de mail van Gonda Ruijterman d.d. 1 februari 2018) zijn verwerkt in onderhavig externe 

veiligheidsonderzoek. Op 1 november 2018 heeft er opnieuw overleg plaatsgevonden met de 

Gemeente Haarlem, de Omgevingsdienst IJmond en de Brandweer Kennemerland. De 

opmerkingen die in dit overleg naar voren kwamen zijn eveneens verwerkt in onderhavig rapport. 

 

In het rapport: ‘Onderzoek aspect externe veiligheid - Deel 1: QRA, Herontwikkeling “Fluor-

locatie” Haarlem’ is zowel voor de hogedruk aardgastransportleiding als de transportroute 

Europaweg/Amerikaweg een QRA (kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd). In onderhavig 

deelrapport wordt ingegaan op de kwalitatieve verantwoording van het groepsrisico. 
 
 
Leeswijzer 

In de volgende hoofdstukken worden achtereenvolgens de verantwoording groepsrisico 

aardgastransportleiding en de verantwoording groepsrisico voor het transport van gevaarlijke 

stoffen over de weg beschreven. In deze hoofdstukken worden onder andere de aspecten 

zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid behandeld. 
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2 Verantwoording groepsrisico aardgastransportleiding 

2.1 Maatgevende scenario 

Het maatgevende scenario voor een aardgastransportleiding is een fakkelbrandincident. Tijdens 

(graaf)werkzaamheden kan een breuk in de hogedruk aardgastransportleiding worden 

veroorzaakt. Het aardgas stroomt vervolgens onder een hoge druk uit en ontsteekt waardoor een 

fakkelbrand ontstaat. Bij een directe ontsteking kan dit al gebeuren na een breuk. De hittestraling 

van een fakkelbrand kan slachtoffers, schade en brand in de omgeving veroorzaken. Afhankelijk 

van de locatie van de breuk, het type leiding en de aanwezigheid van andere leidingen in de 

omgeving, kan de brand enkele uren duren. 

Bij dit type leidingen is er nagenoeg nooit sprake van een spontane breuk, wat betekent dat als 

er een incident plaatsvindt, dit naar alle waarschijnlijkheid overdag (tijdens werkzaamheden) zal 

gebeuren.  

 

2.2 Mogelijkheden tot zelfredzaamheid 

Zelfredzaamheid is het zichzelf kunnen onttrekken aan een dreigend gevaar, zonder 

daadwerkelijke hulp van hulpverleningsdiensten. De mogelijkheden voor zelfredzaamheid 

bestaan globaal uit schuilen en ontvluchting. 

 

Het gebied in de buurt van aardgastransportleidingen is verdeeld in meerdere zones. De eerste 

ring voor de leiding die in dit onderzoek is betrokken, is van 0 tot 70 meter. Binnen deze zone 

overlijdt bij een incident circa 99% van de aanwezigen en gaan alle brandbare materialen 

branden. De tweede ring bevindt zich op 70 tot 140 meter afstand van de leiding. Aanwezigen in 

dit gebied hebben kans om te overlijden of slachtoffer te worden. De derde ring ligt op 140 tot 

240 meter vanaf de leiding. In deze ring komen geen mensen te overlijden, maar kunnen er wel 

slachtoffers vallen. Op afbeelding 2.1 is te zien dat het gehele plangebied zich binnen de eerste 

en tweede ring bevindt. De eerste ring ligt ongeveer tot over de helft van het plangebied.  
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Afbeelding 2.1: Ligging aardgastransportleiding en effectafstanden ten opzichte van het bouwplan (rood = eerste ring, 

oranje = tweede ring). 

 

Het zelfredzame vermogen van personen in de buurt van een risicovolle bron is een belangrijke 

voorwaarde om grote effecten bij een incident te voorkomen. Ontvluchting in het geval van een 

fakkelbrandincident is mogelijk, mits er geen bijzondere beperkingen zijn ten aanzien van 

zelfredzaamheid van aanwezigen. Aanwezigen binnen de eerste ring hebben echter nauwelijks 

mogelijkheden tot zelfredzaamheid, vanwege de grote vluchtafstanden en de hittestraling. Op 

grotere afstand van de leiding kan (afgeschermd van hittestraling) wel gevlucht worden. 

Aangeraden wordt om binnen de ring tot 70 meter van de leiding geen woningen of instellingen 

te realiseren die specifiek bedoeld zijn voor personen met een beperkte zelfredzaamheid. In het 

gehele plangebied worden geen gebouwen gerealiseerd die specifiek bedoeld zijn voor deze 

groep. Evenwel is het natuurlijk niet uit te sluiten dat kinderen, ouderen en/of gehandicapten in 

de woningen gaan wonen. Vanuit volkshuisvestelijk oogpunt is het juist gewenst dat dergelijke 

specifieke doelgroepen zich gelijkmatig ‘verspreiden’ tussen de reguliere doelgroepen. 

 

De aardgastransportleiding W-532-01 doorsnijdt het plangebied in oost-westelijke richting zoals 

te zien is op afbeelding 2.1. Het stedenbouwkundig ontwerp heeft een open structuur, waardoor 

er vanaf iedere locatie meerdere vluchtmogelijkheden aanwezig zijn.   

 

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de gebouwen die gerealiseerd gaan worden aan 

meerdere zijdes entrees hebben, zodat er meerdere mogelijkheden zijn om de panden te 

ontvluchten tijdens een incident. Bij de gebouwen die gelegen zijn ten zuiden van de 

aardgastransportleiding is een vluchtmogelijkheid aan de oost- en westzijde gecreëerd. 

Vervolgens kan dan verder richting het zuiden gevlucht worden. Dit kan zowel via de nog te 

ontwikkelen infrastructuur in het plangebied zelf als via de bestaande wegen Europaweg en 

Amerikaweg.  

Het pand wat aan de noordzijde van het plangebied gepland is dient ook aan de oost- en westkant 

voorzien te worden van vluchtmogelijkheden. Vervolgens kan langs de oostzijde, via de 

70 m 

140 m 
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Amerikaweg, naar het noorden gevlucht worden, of langs de westzijde, via de Surinameweg, 

richting het noorden. In bijlage 1 is een afbeelding met de vluchtroutes opgenomen. 

 

2.3 Planologische en (steden)bouwkundige mogelijkheden 

Gebiedsvisie en ontwikkelkader 

De ontwikkeling van het Fluorterrein past binnen de ambitie van de gemeente Haarlem om een 

aanzienlijke verstedelijkingsopgave te realiseren in Schalkwijk. Juist vanwege deze ambitie zijn 

er weinig tot geen mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen met een lager groepsrisico. De 

gebouwen die in het plangebied gerealiseerd gaan worden zullen zelf gasloos worden. Dit past 

binnen de ambitie van de gemeente Haarlem om in 2040 alle woningen binnen de gemeente 

aardgasvrij te maken. 

 

In 2009 is de gebiedsvisie Schalkwijk Midden door de Gemeenteraad vastgesteld om actief aan 

de slag te gaan met de transformatie van leegstaande kantoren.  Het college heeft de 

Ontwikkelstrategie Schalkwijk Midden op 26 april 2016 vastgesteld met de daaraan gekoppelde 

plotregels. De beleidsdocumenten “Werkwijze ontwikkelaar” en “Plotregels Schalkwijk Midden” 

vormen de kaders voor de planontwikkeling van Dura Vermeer m.b.t. de plots 10a en b. 

Voorwaarden: 

• Minimale Floor Space Index (FSI) van 2. 

• Minimaal bouwvolume van 31.320 m2. 

• De belemmeringstrook van 8 meter vrijhouden. 

• Hoogte accenten tot maximaal 41 meter. 

• 50% van de plotoppervlakte als groen ingericht. 

• “Stad tussen de bomen” van landschapsarchitect ZUS. 

Stedenbouwkundige afwegingen 

Vanwege de reden dat de kans op overlijden aanzienlijk groter is als men zich dichterbij de 

gasleiding bevindt, wordt op stedenbouwkundig niveau rekening gehouden met de hierboven 

beschreven verschillende zones door meer aanwezigen te plaatsen op een grotere afstand van 

de aardgastransportleiding.  

 

Om op de locatie van plot 10a (het gebied ten noorden van de gasleiding) een woontoren te 

ontwikkelen is door de ligging van het gastrace niet verder uitgewerkt. Er is bewust gekozen om 

een mobiliteits hub/parkeergarage (Multiflex) te ontwikkelen op deze plot om het groepsrisico te 

verkleinen. Hier kunnen deelauto’s en auto’s van bewoners en bezoekers geparkeerd worden en 

zich tevens bevindt zich hier een kleine horeca unit. In een parkeergarage verblijven minder 

mensen – en minder lang – dan in panden met een woonfunctie. De keuze om de mobiliteits hub 

op deze locatie te realiseren biedt dus voordelen op het gebied van externe veiligheid.  

 

Er was al vastgesteld om het bestaande kantoorpand van Fluor te transformeren. Doordat in de 

toekomst over de Europaweg minder autoverkeer plaats gaat vinden en de Amerikaweg mogelijk 

meer verkeer te verwerken krijgt is gekozen om de hogere accenten aan de Amerikaweg te 

realiseren, zodat deze gebouwen het verkeersgeluid naar het binnenterrein kunnen reduceren. 

De oriëntatie van de gebouwen is loodrecht op het gastrace.  

 

Vervolgens is er een studie gedaan naar gesloten bebouwing en open bebouwing. Er is in overleg 

met het Regieteam van de Gemeente gekozen voor de open variant. Met deze open variant is 
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het binnenterrein zowel aan de Noord als de Zuidkant bereikbaar voor hulpdiensten. Deze 

bovenliggende argumenten zijn de belangrijkste stedenbouwkundige aspecten hoe het 

uiteindelijke plan tot stand gekomen is.   

 

Tevens is een berekening van het GR uitgevoerd waarbij het bouwblok wat zich langs de 

Amerikaweg bevindt 20 meter richting het zuiden verplaatst is. De resultaten van deze berekening 

brachten echter geen significante verbetering van het GR met zich mee, waardoor ervoor 

gekozen is het bouwblok op de huidige locatie te houden.  

 

Aangezien de kans aanzienlijk groter is dat een incident overdag tijdens werkzaamheden 

plaatsvindt dan ’s nachts is het nieuwe plan een goede ontwikkeling in vergelijking met de huidige 

situatie. De huidige kantoorfunctie zorgt ervoor dat het aantal aanwezigen in het plangebied in de 

dagperiode in de huidige situatie hoger is dan in de plansituatie. Door in het plangebied woningen 

te realiseren neemt het aantal personen wat zich in het plangebied bevindt tijdens de meest 

risicovolle periode van het etmaal dus af ten opzichte van de huidige situatie. Het bevoegd gezag 

zal het uitvoeren van werkzaamheden binnen de belemmeringenstrook van de gasleiding in de 

nachtperiode (van 19.00 uur tot 7.00 uur) verbieden in de gebruiksfase. In de bouwfase zijn er 

nog geen bewoners in het plangebied aanwezig, tenzij de werkzaamheden gefaseerd worden 

uitgevoerd. Tevens wordt een BLVC-plan en een V&G-plan uitgewerkt in samenwerking met de 

gemeente Haarlem en de Gasunie. 

 

Bouwkundige afwegingen 

In het overleg tussen Dura Vermeer, de gemeente Haarlem, de Omgevingsdienst IJmond en de 

Brandweer Kennemerland dat heeft plaatsgevonden op 3 december 2019 is bevestigd dat er 

geen extra constructieve of brandwerende voorzieningen toegepast hoeven te worden dan de 

eisen die vastgelegd zijn in het Bouwbesluit. In de eerste ring (<70 meter afstand van de 

leidingbreuk) leiden de technische mogelijkheden die ervoor kunnen zorgen dat de aanwezigen 

in de gebouwen beter beschermd zijn tijdens een incident er toe dat de woningen die op deze 

manier gerealiseerd zouden worden onverkoopbaar zijn en het plan financieel onuitvoerbaar 

wordt. Om deze reden wordt daarom in overeenstemming met de Omgevingsdienst IJmond en 

Brandweer Kennemerland afgezien van het realiseren van versterkte gevels. 

 

In de memo opgesteld door Dura Vermeer n.a.v. het overleg op 23 januari 2018 met de  

Omgevingsdienst IJmond en Brandweer Kennemerland (opgenomen in bijlage 4) is in paragraaf 

5 gesteld dat er geen balkons aan de gevels aan de gasleidingzijde gerealiseerd worden. In het 

overleg van 1 november 2018 is in overeenstemming met bovengenoemde partijen besloten dat 

hiermee balkons bedoeld worden die zich in de belemmeringsstrook van de gasleiding bevinden, 

vanwege het feit dat de kans bestaat dat een balkon naar beneden valt en vervolgens op de 

gasleiding terecht komt. Het realiseren van balkons aan gebouwen die zich verder van de 

aardgastransportleiding af bevinden, zodat de balkons niet binnen de belemmeringenstrook 

liggen, is wel toegestaan aangezien dit geen verhoogde veiligheidsrisico’s tot gevolg heeft. 

 

2.4 Mogelijkheden tot voorbereiden van bestrijding van rampen 

Het treffen van fysieke maatregelen aan de bron of overdrachtsmaatregelen ter beperking van 

het GR ten gevolge van de aardgasleiding ligt buiten het bereik van de initiatiefnemer. Om de 

kans op een leidingbreuk te verkleinen, geldt dat in overleg met de leidingbeheerder Gasunie 
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maatregelen getroffen dienen te worden om de ongestoorde ligging van de transportleiding te 

garanderen. Dit geldt in het bijzonder voor de bouwfase, maar ook voor de gebruiksfase. 

 

Er wordt daarom een veiligheidsplan opgesteld waarin de aandachtspunten zijn beschreven om 

de veiligheid te garanderen. Het gehele plan wordt gepresenteerd en besproken met de 

Omgevingsdienst IJmond, de Gasunie en de Brandweer Kennemerland. 

 

Er moet tevens op worden toegezien dat bij de inrichting en het gebruik van de openbare ruimte 

in de belemmeringenstrook geen risico’s worden genomen. Het gevaar hierin zit bijvoorbeeld in 

het (tijdelijk) plaatsen van zeer zware objecten bovenop de gasleiding, diep wortelende beplanting 

of evenementen met in de grond verankerde opbouw. Om in de gebruiksfase mensen bewust te 

maken van de aanwezigheid van de leiding zal de leidingenstrook in de uiteindelijke situatie te 

gemarkeerd worden. 

 

Het bevoegd gezag dient in overleg met leidingbeheerder Gasunie vast te stellen of afdoende 

constructieve en veiligheidsmaatregelen zijn getroffen, conform het gestelde in de regelgeving 

inzake buisleidingen. Factoren die kans op een breuk in een hogedruk aardgastransportleiding 

kunnen verkleinen zijn te vinden in het vergroten van de diepteligging, bescherming van de leiding 

en beschermende maatregelen in de buurt van de leiding.  

 

Bij het stedenbouwkundig ontwerp en de indeling van de openbare ruimte dient rekening te 

worden gehouden met de bereikbaarheid van hulpverleningsdiensten en opstelplaatsen in relatie 

tot ingangen van gebouwen. Door het open karakter van de verkaveling kan het plangebied door 

de hulpverlenende instanties vanuit meerdere routes worden betreden. De belastingscriteria 

waaraan de wegen in het plangebied voldoen is verkeersklasse 30 ton1. 

  

De aanwezigheid van effectieve bluswatervoorziening is tevens een belangrijk aandachtspunt. 

Brandkranen dienen nabij de entrees van de gebouwen en de opstelplaatsen gerealiseerd te 

worden. In bijlage 1: “Vluchtwegen en aanrijroute hulpdiensten” is aangegeven hoe de 

vluchtroutes over het terrein lopen en de locaties voor opstelplaatsen brandweer en 

brandhydranten. Bijlage 1 wordt besproken met de Brandweer Kennemerland, de 

Omgevingsdienst IJmond en de Gemeente Haarlem”. 

 

Er zijn voor de brandweer geen mogelijkheden tot effectieve bronbestrijding. De beheerder van 

de buisleiding dient bij een incident de toevoer af te sluiten. In de hierboven beschreven eerste 

ring zijn geen mogelijkheden tot effectieve inzet van de brandweer. Bij een incident overlijden 

nagenoeg alle aanwezigen die zich binnen de eerste ring bevinden. De kans op een incident is 

echter zeer klein. In de tweede ring is de inzet gericht op het redden van aanwezigen en in de 

derde ring is de inzet gericht op het voorkomen van uitbreiding.  

 

Tenslotte is risicocommunicatie naar de toekomstige bewoners / gebruikers van de gebouwen 

zeer belangrijk. Bij aankoop van een woning of het sluiten van een huurcontract worden bewoners 

op de externe veiligheidsrisico’s gewezen worden en kan onderhavige rapportage genoemd 

worden. Er wordt informatie verstrekt over de maatregelen die zijn getroffen ter voorkoming en 

bestrijding van incidenten en over de daarbij te volgen gedragslijn. Het is wellicht wenselijk om 

een kettingbepaling af te dwingen of het externe veiligheidsaspect op te nemen in de 

 
1 Landschapstekening, ZUS 
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leveringsakte /Vve, zodat toekomstige bewoners / gebruikers ook van de situatie op de hoogte 

zijn. 

 

Bij de uiteindelijke planvorming / vergunningverlening dient formeel advies te worden gevraagd 

aan de Veiligheidsregio Kennemerland.  
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3 Verantwoording groepsrisico transport gevaarlijke stoffen weg 

3.1 Mogelijkheden tot zelfredzaamheid 

Zelfredzaamheid is het zichzelf kunnen onttrekken aan een dreigend gevaar, zonder 

daadwerkelijke hulp van hulpverleningsdiensten. De mogelijkheden voor zelfredzaamheid 

bestaan globaal uit schuilen en ontvluchting. 

 

Het maatgevende scenario voor een autoweg of spoorlijn is een BLEVE (Boiling Liquid Expanding 

Vapour Explosion). Het zelfredzame vermogen van personen in de buurt van een risicovolle bron 

is een belangrijke voorwaarde om grote effecten bij een incident te voorkomen. Ontvluchting in 

het geval van een BLEVE is mogelijk, mits er geen bijzondere beperkingen zijn ten aanzien van 

zelfredzaamheid van aanwezigen. De woningen en commerciële ruimten die in het plangebied 

ontwikkeld gaan worden zijn niet specifiek bedoeld voor personen met een beperkte 

zelfredzaamheid. 

 

De Europaweg bevindt zich aan de westzijde van het plangebied. Het bouwblok met laagbouw is 

parallel aan deze weg gesitueerd. De hoofdingangen van deze woningen bevinden zich ook aan 

deze zijde. In het ontwerp is tevens een uitgang aan de oostzijde opgenomen, zodat bij een 

incident de aanwezigen via die zijde kunnen vluchten. 

 

De Amerikaweg loopt ten zuiden en oosten van het plangebied. Het bouwblok met appartementen 

is parallel aan deze weg gesitueerd. In het ontwerp van het gebouw zijn vluchtroutes gerealiseerd 

aan de West- en Oostzijde. Bij een incident kunnen de aanwezigen via de westzijde vluchten. In 

bijlage 1 is een afbeelding met de vluchtroutes opgenomen. 

 

3.2 Mogelijkheden tot voorbereiden van bestrijding van rampen 

In het convenant LPG-autogas is afgesproken hoe de sector de bevoorrading van LPG-

tankstations veiliger maakt. De sector heeft voor 1 januari 2010 maatregelen getroffen die de 

externe veiligheidsrisico's verminderen. Het aanbrengen van hittewerende coating op LPG-

tankauto's is één van de maatregelen die zijn genomen. Als de coating bij een ongeluk in tact 

blijft, geeft dit de brandweer meer tijd en meer mogelijkheden om een BLEVE  te voorkomen.  

 

Bestrijding van een dreigende BLEVE vereist veel bluswater bedoeld voor het koelen van de 

LPG-tank. Bij voldoende koeling zal een BLEVE worden voorkomen. Hiervoor wordt (vanwege 

de snelheid die is geboden) gebruik gemaakt van primaire bluswatervoorzieningen (in het 

voertuig aanwezige water en brandkranen op het openbaar waterleidingnet). De aanwezigheid 

van effectieve grootschalige bluswatervoorziening is hierbij een belangrijk aandachtspunt. 

Brandkranen dienen nabij de entrees van de gebouwen en de opstelplaatsen gerealiseerd te 

worden.  

 

Bij het stedenbouwkundig ontwerp en de indeling van de openbare ruimte dient rekening te 

worden gehouden met de bereikbaarheid van hulpverleningsdiensten en opstelplaatsen in relatie 

tot ingangen van gebouwen. Door het open karakter van de verkaveling kan het plangebied door 

de hulpverlenende instanties vanuit meerdere routes worden betreden. De aanwezigheid van 

effectieve bluswatervoorziening is tevens een belangrijk aandachtspunt. Brandkranen dienen 

nabij de entrees van de gebouwen en de opstelplaatsen gerealiseerd te worden. In bijlage 1: 
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“Vluchtwegen en aanrijroute hulpdiensten” is aangegeven hoe de vluchtroutes over het terrein 

lopen en de locaties voor opstelplaatsen brandweer en brandhydranten. Bijlage 1 wordt 

besproken met de Brandweer Kennemerland, de Omgevingsdienst IJmond en de Gemeente 

Haarlem”. 

 

Dit rapport wordt verstrekt en besproken met de Gemeente Haarlem, Omgevingsdienst IJmond 

en de Veiligheidsregio Kennemerland. Bij de uiteindelijke planvorming / vergunningverlening 

dient formeel advies te worden gevraagd aan de Veiligheidsregio Kennemerland. 



Bijlage 1: Vluchtwegen en aanrijroute hulpdiensten, Nieman d.d. 6 december 2019 



Bijlage 2: Gespreksnotitie overleg 17 november 2017, Gasunie 



 

 

Project 

Herontwikkeling Fluorterrein 

Overleg Gasunie 

Dura Vermeer Bouw 
Midden West BV 

Bladnummer 
1/3 

Naam vergadering 
Afstemmingsoverleg herontwikkeling Fluorterrein 

Datum vergadering 
17 november 2017 

Plaats vergadering 
Waddinxveen 

Notulist 
Taco Jurrema 

Datum volgende vergadering 

Aanwezig 
Ronald Bosch (Tracebeheerder Gasunie) 
Bastiaan Ruiter (Projeactmanager Advin) 
Taco Jurrema (Projectmanager Dura Vermeer Bouw Midden West BV) 

Afwezig 
nvt 

Kopie aan 
Michiel van Hoof, Elies koot, Jos Verhulst, Michiel van Wijk, Silvie Bruijning, vd-K/ZUS 

 V
E

R
S

LA
G

 G
A

S
U

N
IE

.D
O

C
X

 
Verslag 

Actie 

Inleiding; 

Er zijn momenteel twee modellen in de studie van het Stedenbouwkundig Plan: 

A. Gesloten model met U-vormig bebouwing rondom het Fluor gebouw.

B. Het open model  met een appartement blokken aan de Amerikaweg en

laagbouw aan de Europaweg.

Advin heeft het DWG bestand van de Gasunie geïntegreerd in de inmeettekening van 

de huidige situatie en model B. Aan de hand van deze tekening worden de 

voorwaarden en aandachtspunten besproken. 

Regelgeving; 

Er bevindt zich in het plangebied van het Fluorterrein een 40 bar 12 inch 
(rond 325 mm) kathodisch beschermde stalen gastransportleiding van de 
Gasunie. Deze gastransportleiding is eenzijdig aangelegd voor Haarlem, 
Heemstede en Zandvoort (dus geen ringleiding). Op basis van het Besluit 
externe veiligheid buisleidingen (Bevb), het bestemmingsplan en de WION 
(Klic) gelden er regels ten aanzien van bouwen en uitvoeren van 
werkzaamheden in de nabijheid van de hogedruk gastransportleidingen. In 
en rondom onze leidingen geldende bijgevoegde Algemene Velin -
voorwaarden is dit voor zowel het ontwerpproces, als het uitvoeringsproces 
uiteengezet. Het kruizen van de gasleiding is in overleg met de Gasunie 
toegestaan (ca. 50 – mv, geen hoogspanningskabels) 

Afstand gebouwen en bouwwerken tot gasleiding 

Voor 40 bar gastransportleidingen geldt er wettelijk een minimale 
bebouwingsafstand van 4 meter uit het hart van onze leiding. Een digitale 
tekening (DXF) met de voor de Gasunie bekende ligging is verstuurd naar 
Advin en Dura Vermeer. Het is raadzaam om op het perceel de leiding 
bovengronds te markeren en deze bebouwingsvrije strook ook inzichtelijk te 
maken om verrassingen tijdens de bouw te voorkomen. Dura zal contact 
opnemen met de opzichter om deze 8 m strook te markeren op het terrein. 
Tevens kunnen i.o.m. Gasunie handmatige proefsleuven door Dura Vermeer 
Infra worden uitgevoerd. De aanlegdiepte van de gasleiding is ongeveer 1M 
– maaiveld.



Dura Vermeer Bouw 
Midden West BV 

Naam vergadering Afstemmingsoverleg herontwikkeling Fluorterrein Bladnummer 2/3 Datum vergadering 17 november 2017 

 V
E

R
S

LA
G

 G
A

S
U

N
IE

.D
O

C
X

 

Actie 

Externe veiligheid 

Indien er een plaatsgebonden risicocontour (ook wel PR 10-6 contour 
genoemd) rond de leiding aanwezig is, dienen woningen hier uit te blijven. 
Daar is hier geen sprake van. Dus blijft de minimale bebouwingsafstand van 
4 meter gelden. 
Gezien woningbouw langdurig verblijf van personen mogelijk maakt, dient er 
wel gekeken te worden naar groepsrisico bij een bestemmingsplanprocedure 
dan wel in de onderbouwing bij een omgevingsvergunning – strijdigheid. De 
gemeente heeft de mogelijkheid dit met CAROLA door te rekenen. De 
gemeente is als bevoegd gezag uiteindelijk ook verantwoordelijk voor de 
verantwoording van het groepsrisico. Kuiper Co heeft de opdracht om een 
QRA gasleiding (en wegtransport) uit te werken. (hitte uitstraling). 
Bij het fietspad van de Amerikaweg ligt een mantelbuis, dit is een vast punt 
en het meest kritische punt van het tracé.  

Liander heeft een gasreductiestation op het terrein wat het Fluorgebouw 
voedt en het winkelcentrum. Deze leidingen moeten in overleg met Liander 
worden verlegd.   

Maaiveldhoogte en verharding 

Het verhogen van het maaiveld met 20 centimeter of meer kan afhankelijk 
van de grondslag leiden tot zettingen van de grond, wat tot ontoelaatbare 
spanningen in de leiding met zich mee kan brengen. Er mogen dan ook geen 
zettingen optreden. Bij een ophoging van meer dan 20 centimeter zal dit 
met een zettingsberekening (zettingen op het niveau van de leiding) 
aangetoond moeten worden, dan wel zal de ophoging gewichtsneutraal 
uitgevoerd dienen te worden door gebruik gemaakt te maken van lichte(re) 
ophoogmaterialen ter vervanging en aanvulling van de huidige grond. 
Het verlagen van het maaiveld is niet zondermeer mogelijk omdat door een 
mindere gronddekking er een plaatsgebonden risicocontour (PR 10-6) kan 
ontstaan, waardoor woningen er ineens niet meer mogen staan. 
De grond boven de leiding moet liefst onverhard blijven. Indien verharding 
noodzakelijk is dient de leiding bereikbaar en ook “inspecteerbaar” blijven. 
Open verharding als klinkers heeft dan ook de voorkeur. Volledig gesloten 
verharding als een betonvloer of asfalt is niet toegestaan, de leiding dient 
anders tegen behoorlijke kosten onderhoudsvrij te worden gemaakt. 

Beplanting (Bomen) 

Nieuwe diepwortelende beplanting binnen een strook van 4 meter aan 
weerszijden van de leiding is niet toegestaan omdat de wortels de 
beschermende coating rondom onze stalen buisleidingen kunnen aantasten. 
Bijgevoegd is een beplantingslijst met struiken en bomen welke in geringe 
mate, maar niet direct boven de leiding, wel binnen de strook zijn 
toegestaan. Het rooien van bestaande diepwortelende beplanting dient 
onder toezicht van Gasunie te gebeuren. 
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Actie 

Uitvoering van werkzaamheden bij de bouw 

In de bijgevoegde Velin-voorwaarden staat hierover eigenlijk alles genoemd. 
Voornaamste aandachtspunt zijn geen zware (grond)transporten, 
heimachine of kraan over de leiding. Dit mag alleen met een met een 
vrijdragende dan wel gewicht ontlastende constructie. De leiding dient bij 
hijsen en het heien beschermd te worden tegen het omvallen van de 
machine of vallende last door middel van neerleggen van draglineschotten 
of dikke stalen rijplaten (scheepshuiden). Exacte invulling door de aannemer 
met de toezichthouder laten afstemmen. Voor aanvang van de 
werkzaamheden is de aannemer wettelijk verplicht een graafmelding te 
doen. Op basis daarvan zal de toezichthouder afspraken maken over de 
uitvoering en het toezicht. 

Procedure voor het verleggen van de transportleiding. 

Wanneer de Gasunie het verzoek krijgt om de transportleiding te verleggen wordt er 

een offerte afgegeven (ca. €25K) om de studie uit te voeren waar de gasleiding zou 

kunnen liggen. De studie duurt ongeveer drie maanden. De werkelijk gemaakte kosten 

worden gedetailleerd afgegeven en verrekend. 

Gasunie geeft in de studie ook aan wat de kosten zijn om deze gasleiding om te 

leggen. Nadat de opdracht is verstrekt wordt de engineering tot en met DO opgestart 

en wordt er een projectspecificatie opgesteld. Een QRA moet worden opgesteld. 

Vervolgens moet er een bestemmingsplanprocedure opgestart worden.  

Vervolgens moeten de kathodisch beschermde stalen leidingen en appendages 

besteld worden met een lange levertijd. 

De uitvoeringstijd is ongeveer 2 maanden en moet worden uitgevoerd in de periode 

tussen 1 april en 1 oktober. Dit is de argumentatie waarom de totale procedure 

ongeveer 2,5 jaar in beslag neemt. (dit is nog zonder evt. bezwaarperiodes ed.) 

Contractueel; 

De Gasunie heeft over de strook van 8 meter een recht van opstal vast gelegd in het 

grondcontract.  



Bijlage 3: Gespreksnotitie informeel overleg 23 januari 2018, Omgevingsdienst 
IJmond en Brandweer Kennemerland 



 
 
 
 
 
 
 

Bestemd voor 
Gemeente Haarlem, Omgevingsdienst IJmond en Brandweer Kennemerland 
 
 
Adrianahoeve 2 te Hoofddorp 
 
Aanwezig:  
Mw. P. Corvelijn (Wit) Omgevingsdienst IJmond 
Mw. A. Schnitger (Brandweer Kennemerland) 
Hr. M. Rutte (Brandweer Kennemerland) 
Mw. W. Verweij (Kuiper Co) 
Mw. N. Verburg (Kuiper Co) 
Hr. D. Ruytenbeek (Nieman). 
Hr.T.Jurrema (Projectmanager Dura Vermeer) 
 
c.c.  

• mw. L. van der Breggen (Gemeente Haarlem) 
• Mw. G.Ruijterman (Gemeente Haarlem) 

 

 
 
Onderwerp 

Externe veiligheid planontwikkeling  “Fluor terrein" 
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Gespreksnotitie 
Informeel overleg;  
23 Januari 2018 
 
 
 

 
Behandeld door 

Voorbereiding 
Taco Jurrema 
T (0653) 11 94 78 
t.jurrema@ 
duravermeer.nl 
www.duravermeer.nl 

 
Verstrekte documenten (informeel): 

• Onderzoek aspect externe veiligheid van Kuiper Co d.d. 7 december 2017. 
• Tekening Check zone gevaarlijke buisleiding vs Stedenbouwkundig Plan  

 
 

1. Doel van dit overleg. 
 
Het belangrijkste doel van dit informele overleg is informatie uitwisseling m.b.t. de 
stand van de planontwikkeling en aspecten welke gerelateerd zijn aan de externe 
veiligheid rondom het gastracé van de Gasunie en het LPG transport over de weg 
rondom het plan. Dura Vermeer heeft 21 december 2017 een Stedenbouwkundig 
Plan ingediend bij de Gemeente Haarlem. 
Een onderdeel van dit plan is de externe veiligheid waar Kuiper Co onderzoek 
gedaan heeft en is weer gegeven in het rapport van 7 december 2017.   
 
2. Korte uitleg van de huidige situatie. 
 
Het ontwikkelplot 10a/b ligt in Schalkwijk en wordt omsloten door de Amerikaweg 
en de Europaweg.  Momenteel ligt er een groot parkeerterrein met een groot 
kantoorpand waar voorheen ingenieursbureau Fluor gehuisvest was. Op de begane 
grond is een showroom en een ruimte waar activiteiten voor kinderen gedaan 
kunnen worden.  
 
3. Gasunie 
 
Er loopt dwars door het perceel een hoofd tracé van de Gasunie. Dura Vermeer en 
Advin hebben overleg gehad over de randvoorwaarden en de eisen die de Gasunie 
stelt m.b.t. de veiligheid rondom dit gastracé. Er is in het plan een strook van 8 
meter vrij gehouden waarin geen opstallen komen.  
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In samenwerking met de Gasunie is het Gastrace ingemeten door Dura Vermeer. 
Deze inmeetgegevens zijn over genomen in de tekeningen van Advin. De Gasunie 
heeft het tracé ‘verklikt’ op het parkeerterrein. 

4. Korte uitleg van de planontwikkeling.

De planontwikkeling welke is verwoord in het Stedenbouwkundig Plan wat ter 
toetsing 21 december 2017 bij de Gemeente Haarlem is ingediend wordt kort 
samen gevat. Het ‘Fluor’ gebouw wordt gestript en getransformeerd naar woningen 
met op maaiveldniveau ca. 1100 m2 aan commerciële ruimtes. Aan de Amerikaweg 
komen woonblokken met varieerde bouwhoogtes. Aan de Europaweg een 
laagbouwstrook. Aan de Noordzijde wordt een parkeergarage ontwikkeld, de 
hoogte is sterk afhankelijk van de parkeernorm en het mobiliteitsconcept wat in 
overleg met de Gemeente wordt bepaald.  

Voorlopig Programma: (Gebruiksoppervlakte per woning) 
• Woonblok Amerikaweg : 165 appartementen van ca. 75 m2 met parkeren

op het maaiveld onder het gebouw.
• Laagbouw blokken Europaweg: 34 portiekwoningen(ca.52 m2), 10

Townhouses (ca. 140 m2) en 33 appartementen (ca.85 m2), ook hier
parkeren op maaiveld onder de gebouwen om zo zoveel mogelijk groen
oppervlakte over te houden.

• Transformatie “Fluor” ; ca. 2700 m2 commerciële ruimte, 8 Townhouses
(ca. 170 m2), 74 lofts (ca. 115 m2) en 13 penthouses (ca. 170 m2)

• Parkeergarage; na definitieve vaststelling van de parkeernorm en het
mobiliteitsconcept ism de Gemeente Haarlem kan bepaald worden hoeveel
bouwlagen deze parkeergarage krijgt. Op de begane grond is een
commerciële ruimte van ca. 300 m2.

5. Buitenterrein.

Het gehele terrein buiten de opstallen wordt voorzien van een groen geprofileerd 
landschap. Tekening INF1725000 van Advin (10 november 2017) geeft de 
bestaande en de nieuwe situatie weer. Het openbaar gebied is door 
landschapsarchitect ZUS ontworpen in nauwe samenwerking met de 
stedenbouwkundig architect vD-K.  

6. Onderzoek aspect externe veiligheid.(Kuiper Co)

Gastrace; 
Kuiper Co geeft een uitleg hoe het rapport tot stand gekomen is. Met de gegevens 
van de Gasunie en het woonprogramma hebben ze met het rekenpakket RBM II en 
CAROLA de groepsrisico’s berekend. De waarde van het groepsrisico in de huidige 
situatie is 0,305 en de waarde volgens de plansituatie is 0,486. De conclusie van 
Kuiper Co is dat er geen sprake is van een overschrijding van de oriëntatiewaarde. 
Het stedenbouwkundig ontwerp heeft een open structuur waardoor meerdere 
vluchtmogelijkheden aanwezig zijn als rekening gehouden wordt met de locaties 
van de vluchtuitgangen en entrees.  
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LPG transport; 
Aan de Europaweg 4 ligt een LPG tankstation. Het transport dient te voldoen aan 
de ADR eisen van de Gemeente. Bij de verdere planuitwerking kan rekening 
gehouden worden met de positie van de entrees. Het plan voldoet aan de gestelde 
eisen.  
 

7. Aandachtspunten vanuit de Omgevingsdienst en de Brandweer 
Kennemerland. 
 
Zowel de Omgevingsdienst als de Brandweer Kennemerland hebben nog geen 
documenten ontvangen van de Gemeente Haarlem. Informeel zijn de documenten 
door Dura Vermeer verstrekt aan de omgevingsdienst en de Brandweer. 
Zowel de Omgevingsdienst als de Brandweer Kennemerland geven een advies aan 
de Gemeenteraad. De Gemeenteraad neemt uiteindelijk een definitief besluit. 

 
Een verzoek van de Omgevingsdienst is om de totstandkoming (overwegingen) van 
de posities van de opstallen in relatie tot de externe veiligheid meer te motiveren en 
op te nemen in het rapport. Het Stedenbouwkundig plan heeft zeer veel aspecten 
waar rekening mee gehouden moet worden en heeft uiteindelijk geleid tot deze 
massastudie.   

 
De kans is heel erg klein dat er in de nieuwe situatie een incident met de gasleiding 
plaats vind maar als er wel een incident plaats vind zijn de gevolgen erg groot.  
 
In de realisatiefase dient erg veel aandacht geschonken te worden met de 
werkzaamheden rondom de 8 meter zone. Een veiligheidsplan dient samen met de 
Gasunie uitgewerkt te worden. 
 
Extra bouwkundige eisen t.o.v. het bouwbesluit worden niet geëist. Wel moet 
rekening gehouden worden met de posities van de entrees en vluchtwegen. 
 
De bereikbaarheid van de hulpdiensten is van belang:  

• Meerdere ontsluitingen naar het plangebied 
• Opstelplaatsen brandweer 
• Verharde weg door het groengebied het liefst 3,5 a 4 meter breed. 
• Aansluitpunten gebouw.(droge blusleidingen) 
• Bluswater aansluitingen in ondergrondse putten in overleg met PWN nabij 

ingangen en opstelplaatsen. (60 m3 / uur)  
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage 4: Memo Dura Vermeer n.a.v. overleg 23 januari 2018, Omgevingsdienst 
IJmond en Brandweer Kennemerland   



 
 
 
 

1e concept (informeel) 
 
 

Bestemd voor;  
Gemeente Haarlem 
Omgevingsdienst IJmond 
Brandweer Kennemerland 

 
 
Onderwerp: Externe Veiligheid Gasleiding “Herontwikkeling Fluo rterrein te 
   Haarlem  
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Behandeld door 

T.Jurrema 
T (0650) 66 30 64 
t.jurremal@ 
duravermeer.nl 
www.duravermeer.nl 

Inleiding. 
 
Dura Vermeer heeft 21 december 2017 een Stedenbouwkundig Plan ingediend bij de 
gemeente Haarlem. Een onderdeel van het Stedenbouwkundig Plan is de externe 
veiligheid i.r.t. de gastransportleiding (40 bar) die door plot 10b loopt. Het rapport 
“Onderzoek aspect externe veiligheid” d.d. 7 december 2017 van Kuiper Compagnons 
is 23 januari 2018 informeel besproken met de Omgevingsdienst IJmond en de 
Brandweer Kennemerland. (in de bijlage het verslag van deze bespreking) 
De vragen en opmerkingen die tijdens deze bespreking zijn gemaakt willen we met 
deze memo beantwoorden in de volgende paragraven: 

1. Ontwikkelkader Kantorenwijk Schalkwijk Midden. 
2. Werkwijze Ontwikkelkader. 
3. Planontwikkeling Fluorterrein 
4. Rapport “Onderzoek aspect Externe Veiligheid” 
5. Globaal Plan van Aanpak realisatiefase 

 
1. Ontwikkelkader kantorenwijk Schalkwijk Midden. 

 
In 2009 is de gebiedsvisie Schalkwijk Midden door de Gemeenteraad vastgesteld om 
actief aan de slag te gaan met de transformatie van de leegstaande kantoren in 
Schalkwijk Midden. Er is door de Gemeente Haarlem een Regieteam samengesteld 
onder voorzitterschap van de Stadsbouwmeester die de kwaliteit van de ontwikkelingen 
moet waarborgen.  
Het college heeft de Ontwikkelstrategie Schalkwijk Midden 26 april 2016 vastgesteld 
inclusief de plotregels met een gezamenlijk plan voor de inrichting van de openbare 
ruimte.  De beleidsdocumenten van de Gemeente Haarlem “Tussen de bomen” en de 
“Werkwijze ontwikkelkader + plotregels Schalkwijk Midden” vormen de kaders voor de 
planontwikkeling van Dura Vermeer met betrekking tot de plots 10a en b.  
 

2. Werkwijze Ontwikkelkader (20 juni 2017).  
 
De plotregels en de plotregelkaart zijn gebaseerd op de gebiedsvisie en is afgestemd 
op de kadastrale grenzen. De minimale Floor Space Index (FSI) is vastgesteld op 2. 
De planontwikkeling “herontwikkeling Fluorterrein” bevindt zich in plot 10a en 10b 
waarbij een minimale bouwvolume van 31.320 m2 bvo is aan gegeven. 
Een aantal kernpunten uit de plotregels: 
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• Tussen plot nummer 10a en 10b wordt een zone vrij gehouden voor een
gasleiding.

• Mogelijkheid voor incidenteel bestemmingsverkeer als nood- en hulpdiensten.
• Een gezonde parkeerbalans met vrijstaande demontabele garages.
• Hoogte accenten tot maximaal 41 meter en geen gelijkvormige en repetitieve

bouwblokken.
• Woningdifferentiatie door toevoeging van (middel)dure huur- en koopwoningen.
• 50% van de plotoppervlakte moet als groen worden ingericht.

3. Planontwikkeling Fluorterrein.

De Ontwikkelkaders zijn als basis opgenomen bij de start van de uitwerkingen van het 
Stedenbouwkundig Plan.  

Samen met het Regieteam van de Gemeente Haarlem is gezocht naar een integrale 
wijze waarop het Stedenbouwkundig Plan aansluit op de ambities voor Schalkwijk-
Midden waar totaal ca. 1000 woningen gerealiseerd moeten worden. Plot 10a en b 
waar het Stedenbouwkundig Plan betrekking op heeft behelsd ongeveer 2 hectare. 

In de gebiedsvisie “Tussen de Bomen” wordt een gemengd woningaanbod verlangd 
met nieuwbouw langs de Europaweg en de Amerikaweg met een fysieke groene/ 
bomenrijke verbinding tussen Schalkstad en het Spaarne ziekenhuis.   

In een van de eerste studies was er een woontoren gesitueerd op plot 10a. Mede door 
de locatie van gastransport tracé is deze locatie ingenomen door een vrijstaande 
parkeergarage.  

Het Fluor gebouw is een kenmerkend gebouw op de locatie en draagt bij aan de 
identiteit van het plan door zijn schaal en maat is het een icoon in het nieuwe plan. De 
nieuwbouw zijn qua grootte gerelateerd aan het “Fluor” gebouw, de hoogte accenten 
zijn strategisch gepositioneerd.  

Op een gegeven moment zijn er twee varianten gepresenteerd en besproken in het 
Regieteam: een gesloten model en een open model. Een belangrijk aspect in de keuze 
van het open model verder uit te werken was de goede bereikbaarheid van het 
binnenterrein.  
Aan beide zijde van het Fluorgebouw zijn groene zones gesitueerd als 
verbindingscorridor naar de plangebieden ten noorden van plot 10a/b. In deze corridor 
komt een verharde weg voor de bereikbaarheid van de nood- en hulpdiensten. 

Het gedifferentieerde bouwplan zorgt voor een geluidsluw binnengebied vrij van 
verkeerslawaai. 
Gemiddeld werd er voor de bouwvolumes 6 lagen verlangd met een maximale hoogte 
van 41 meter. 
Uit bezonningsstudies blijkt dat het plan het meest gunstig naar voren komt.   

Kuiper Compagnons heeft een alternatief beoordeelt als het noordelijke woonblok 20 
meter naar het zuiden verplaatsen zou worden. Het resultaat is minimaal De 
overschrijdingsfactor wordt dan 0,455 i.pv. 0,480.   
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4. Doelgroep.

Door de ontwikkeling van een sterk concept ontstaat een gewild, herkenbaar en 
aantrekkelijk groen stedelijk woonmilieu met een eigen sfeer en identiteit. Anders 
dan wat er al staat in de omgeving en anders dan de nieuwbouw in Entree-West en 
Entree-Oost. Het gebiedsconcept en de woonconcepten van Fluor zijn ambitieus, 
maar sluiten aan bij de wens van de hoofddoelgroep, hoger opgeleide 
tweeverdieners. Al dan niet met kinderen. Dit is een potentieel zeer interessante 
doelgroep. Ze zijn op zoek naar een eerste koopwoning, verhuis geneigd, hebben 
hoge inkomens en zijn in aanzienlijke aantallen woonachtig in Haarlem e.o.  

5. Rapport “Onderzoek aspect externe veiligheid”

Kuiper Compagnons heeft het rapport n.a.v. het overleg van 23 januari aangepast. 
(Bijlage; “Onderzoek aspect externe veiligheid” d.d. 6 februari 2018.) 
Met name hoofdstukken 4.6 ‘Mogelijkheden tot zelfredzaamheid” en 4.7 ‘Mogelijkheden 
tot voorbereiden van bestrijding van rampen’ zijn gedetailleerder uitgewerkt. 
Kernpunten: 

1. Door een meer gedetailleerde opgaven van het programma per bouwvlak
(blz.6) is de waarde van het groepsrisico 0.480. (I.p.v. 0,486 in het vorige
rapport van 7 december 2017) De huidige situatie bedraagt 0,305.

2. De zones van 0 tot 70 meter en 70 tot 140 meter zijn aangegeven in het
bouwplan.

3. Geen instellingen of woningen die specifiek bedoeld zijn voor personen met
een beperkte zelfredzaamheid. In het plan zijn geen specifieke gebouwen die
specifiek bedoeld zijn voor deze groep.

4. De locatiekeuze voor de parkeergarage met een commerciële ruimte geeft
alleen als aandachtspunt de entrees en vluchtdeuren niet aan de zuidzijde te
lokaliseren.

5. Extra bouwkundige maatregelen boven de Bouwbesluit eisen hebben geen zin
in de zone tot 70 meter.

6. Het plan heeft een open structuur waardoor er vanaf iedere locatie meerdere
goede en duidelijke vluchtmogelijkheden aanwezig zijn.

7. In de verdere planuitwerking rekening houden om aan meerdere zijdes
entrees(vluchtdeuren) te hebben zowel aan de oost-, de west- en de zuidzijde.
De infrastructuur hierop af te stemmen.

8. Bij de verdere uitwerking van de openbare ruimte dient rekening gehouden te
worden met de bereikbaarheid van de hulpdiensten, keermogelijkheden,
opstelplaatsen, bluswatervoorzieningen en brandkranen.

9. Het is van belang om de kopers, gebruikers en bewoners goed te informeren.
10. In nauwe samenwerking met de Gasunie een veiligheidsplan uitwerken waarin

voldoende veiligheidsmaatregelen getroffen worden.

Deze punten worden opgenomen in de verdere uitwerking van het plan aangevuld met: 
• Geen kinderopvang, invalidewoningen en zorginstelling e.d. in de 70 meter

zone.
• Geen balkons aan de gevels aan de gasleidingzijde.
• Bergingen zoveel mogelijk bergingen in de 70 meter zone.
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6. Plan van aanpak in de realisatiefase.

Deze paragraaf richt zich op de uitvoeringsfase van het bouwplan.  
Vanuit deze aanzet zal een werkinstructie gemaakt worden, die er uiteindelijk voor 
moet zorgen dat de bouwwerkzaamheden, de logistieke bewegingen en de 
inrichting van het bouwterrein  geen nadelige gevolgen voor de aanwezige 
gastransportleiding mag hebben.  

De aanlegdiepte van de 40 bar ( rond 325 mm) gasleiding ligt ongeveer 1mtr. – 
maaiveld. De belemmeringsstrook (= de strook waar voor alle activiteiten eerste 
goedkeuring door de leidingbeheerder gegeven moet worden) van deze leiding is 4 
meter aan beide zijde van de leiding. 

Rondom dergelijke leidingen zijn in de VELIN Richtlijn nr. 2017/6 aanbevelingen en 
regels vastgelegd  

Activiteiten (zoals genoemd in de Velin Richtlijn) die goedkeuring behoeven; 
1. Belemmeren van de toegankelijkheid van het tracé.
2. Wijziging maaiveld niveau.
3. Aanbrengen van een gesloten verharding
4. Opslaan van grond en/ of materialen.
5. Opstellen van bouwterreininrichtingen.
6. Aanleggen van kabels, leidingen en drainage.
7. Zwaar transport over het tracé van de leiding.
8. Mechanisch indrijven van damwanden en hei - /boorpalen.
9. Onttrekken van grondwater.

De volgende onderwerpen worden behandeld; 
- Werkvoorbereiding.
- Bouwplaats inrichting.
- Transport op de bouwplaats.
- Graafwerkzaamheden en funderingswerkzaamheden.
- Ruwbouwwerkzaamheden.
- Gevelsluiting

6.1. Werkvoorbereiding. (Veiligheidsplan) 

De gastransportleiding is in samenwerking met de Gasunie, middels diverse 
proefsleuven ingemeten in het RD -systeem. De inmeetgegevens (‘as-build”) zijn 
verwerkt in een inmeettekening van Advin. De Gasunie heeft de gasleiding verklikt op 
de verharding. 

Verder zal ruim van tevoren zal namens Dura Vermeer door projectleider en/of 
(hoofd)uitvoerder contact opgenomen worden om het Plan van Aanpak 
(Veiligheidsplan) door te nemen met de leidingbeheerder, teneinde goedkeuring te 
verkrijgen op het Veiligheidsplan. 

Tijdens de bouw zal, als overeengekomen met de leidingbeheerder, tijdig contact 
opgenomen voor aanvang van vastgestelde risicovolle werkzaamheden, zodat vooraf 
overeenstemming is over de uit te voeren werkzaamheden, de eventuele risico’s en de 
beheersmaatregelen. 
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Om te waarborgen dat de leidingbeheerder ten aller tijde de leiding kan bereiken zullen 
er afspraken gemaakt worden over de toegankelijkheid van de bouwplaats. Ook buiten 
werktijden. 
Daarmee wordt activiteit 1 vanuit de VELIN richtlijn behandeld. 
 

6.2. Bouwplaats inrichting. 
 
Conform bijgevoegd concept (ref. 07-02-2018 hpo) blijkt dat de gasleiding het 
bouwterrein in tweeën deelt. Aan de noordzijde de parkeergarage en het ketenpark. 
Aan de zuidzijde de woongebouwen en het huidige Fluor gebouw. 
 
Hierdoor zullen aansluitingen voor water, gas en elektra aan beide zijde van de 
gasleiding aangelegd moeten worden om daarmee kruisingen met de gasleiding te 
voorkomen. 
 
Het terrein tussen de keten en het bestaande Fluor gebouw zal worden voorzien van 
een verharding bestaand uit puingranulaat. Als uit berekeningen blijkt dat de huidige 
verharding boven het gastrace voldoet handhaven we deze tijdens de realisatiefase.  
De toepassing van puingranulaat garandeert dat de leiding ten aller tijde met een 
graafmachine bereikbaar is. 
 
Om te voorkomen dat het terrein verhoogd wordt wat ongewenste zettingen kan 
opleveren, zal eerst een zandpakket worden afgegraven, zodat het maaiveld op 1 
meter boven de leiding blijft liggen. 
 
Op de gasleiding en de belemmeringsstrook zal geen gronddepots en opslagplekken 
voor materialen aangebracht worden.  
 
Daarmee worden de activiteiten 2 t/m 6 vanuit de VELIN richtlijn nr.2017/6 behandeld. 
 

6.3. Transport op de bouwplaats 
 
Door de positionering van de gasleiding en de ingang tot het bouwterrein, zal dagelijks 
over de leiding gereden worden met alle voorkomende transport van vrachtwagens, 
shovels, verreikers etc. 
 
Er zal door B.V. Ingenieursbureau M.U.C. uit Terheijden rapportage, inclusief 
zettingsberekeningen, worden opgesteld, waaruit de maatregelen die genomen moeten 
worden vanuit wieldruk in relatie tot maximale gronddruk op de leiding aangegeven 
zullen worden. Te denken valt aan pakketdikte en uitvoering van de terreinverharding 
en eventuele overkluizingen van draglineschotten. 
 
Daarmee wordt activiteit 7 vanuit de VELIN richtlijn behandeld. 
 

6.4. Graafwerkzaamheden en funderingswerkzaamheden.  
 
Tijdens de graaf en funderingswerkzaamheden bestaat de mogelijkheid van inkalven 
van het talud, zodat de belemmeringsstrook minder dan 4 meter kan gaan bedragen. 
 
In het Plan van Aanpak zullen, in samenspraak met M.U.C. en de leidingbeheerder 
beheersmaatregelen benoemd worden die dit risico zal elimineren. 
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Indien er tijdens de bouw een (bron)bemaling aangebracht zal moeten worden, zullen 
de nodige voorzorgsmaatregelen genomen worden om te voorkomen dat de gasleiding 
hier nadelige gevolgen van zal ondervinden. 
 
Ten tijde van heiwerkzaamheden nabij de gasleiding zullen beschermende 
maatregelen genomen worden om valgevaar van machines en heipalen te voorkomen. 
Bijvoorbeeld door het neerleggen van draglineschotten of dikke stalen rijplaten 
(scheepshuiden) 
 
Daarmee wordt activiteit 8 en 9 vanuit de VELIN richtlijn behandeld. 
 

6.5. Ruwbouwwerkzaamheden. 
 
Bij de ruwbouwwerkzaamheden bestaan de risico’s uit vallende voorwerpen die te diep 
de grond in dringen. Daar waar dat kan plaatsvinden zal de leiding afgedekt worden 
met dikke stalen rijplaten (scheepshuiden) 
 

6.6. Gevelsluiting. 
 
Ook bij de gevelsluiting bestaat het risico uit vallende voorwerpen. Wat betekent dat de 
rijplaten moeten blijven liggen tot na de demontage van de gevelsteiger. 
 

6. Samenvatting. 
 
Vanuit de Gemeente Haarlem ligt er een opgave voor een woonprogramma voor plot 
10a en 10b met een FSI van 2 (bebouwingsdichtheid) met een maximale bouwhoogte 
van 41 meter en een eis om 50% van het perceel te voorzien van groen.  
In het eerste plan was er een woontoren direct ten noorden van het gastracé 
gepositioneerd. In verband met de externe veiligheid is deze in zuidelijke richting 
verplaatst en is daarvoor in de plaats een parkeergebouw gepositioneerd. Het 
bestaande kantoorgebouw wordt als icoon van het bouwplan behouden en 
getransformeerd. Rondom het kantoorgebouw komt groen en een infrastructuur voor de 
bereikbaarheid van hulpdiensten. Studies van bezonning, lichttoetreding, windhinder en 
geluidsbelasting vormen samen met boven vermelde factoren een optimale invulling 
van het perceel. Kuiper Compagnons heeft nog een berekening gemaakt indien het 
woonblok 20 meter meer naar het zuiden wordt gepositioneerd. Het groepsrisico 
verbeterd nauwelijks. 
In de verdere uitwerking zal rekening gehouden moeten worden met entrees, 
vluchtwegen en bereikbaarheid voor hulpdiensten. 
In paragraaf 5 is een globaal plan van aanpak weer gegeven voor de realisatiefase 
gekoppeld aan de externe veiligheid.  
      
 
 
 
Bijlage: 

• Onderzoek aspect externe veiligheid Kuiper Compagnons( 6 februari 2018) 
• Globale bouwplaats inrichting. 
• Verslag overleg met de Gasunie. 
• Verslag overleg Omgevingsdienst en Brandweer. 
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1 Inleiding 

De herontwikkeling van de “Fluor-locatie” aan de Europaweg in de wijk Schalkwijk in Haarlem 

voorziet in de transformatie van het bestaande gebouw. Dit gebouw heeft momenteel een 

kantoorfunctie; tot 2015 was hier het Amerikaanse ingenieursbureau Fluor gevestigd. In het 

bestaande gebouw worden 96 woningen en commerciële ruimtes (1070 m2 b.v.o.) gerealiseerd. 

Rondom het te transformeren gebouw zullen langs de Europaweg (westzijde) 59 woningen 

gerealiseerd worden en commerciële ruimtes (138 m2 b.v.o.). Langs de Amerikaweg (oostzijde 

en zuidzijde) betreft het 149 appartementen. Aan de noordzijde is een mobiliteitshub met 274 

parkeerplaatsen gepland en een horecagelegenheid (250 m2 b.v.o). Op de volgende afbeelding 

is de locatie aangegeven. 

 

 
Afbeelding 1 : Ligging plangebied 

 

In dit onderzoek is getoetst of deze ontwikkelingen kunnen worden uitgevoerd binnen de 

grenswaarden van de Wet luchtkwaliteit. In dat kader is de concentratie luchtverontreinigende 

stoffen berekend langs de hoofdontsluitingswegen rond het plan.  
 
Leeswijzer 

Dit onderzoeksrapport bestaat uit vijf hoofdstukken, waarvan hoofdstuk 1 deze inleiding is. In 

hoofdstuk 2 is het wettelijk kader beschreven. In hoofdstuk 3 is een beschrijving van de gebruikte 

gegevens en berekeningsmethode opgenomen. In hoofdstuk 4 worden de berekeningsresultaten 

beschreven waarna het rapport wordt afgesloten met hoofdstuk 5 waarin de conclusies van het 
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2 Wettelijk kader 

Luchtkwaliteit is afhankelijk van de aanwezigheid van stoffen in de buitenlucht die schadelijk zijn 

voor de gezondheid. Een maat voor de luchtkwaliteit is de concentratie van een dergelijke stof in 

de lucht, meestal uitgedrukt in microgrammen per kubieke meter (μg/m3). Bronnen die schadelijke 

stoffen uitstoten, kunnen lokaal (tot enkele kilometers) effect hebben op de concentraties in de 

lucht. Normen ten aanzien van concentraties en voorschriften voor het meten en rekenen aan 

luchtkwaliteit zijn in de Nederlandse wetgeving vastgelegd. In onderstaande paragrafen wordt de 

wet- en regelgeving inzake luchtkwaliteit beschreven. 
 

2.1 Regelgeving 

De Nederlandse wet- en regelgeving voor luchtkwaliteit vloeit voort uit titel 5.2 van de Wet 

milieubeheer (Wm), ook wel de Wet luchtkwaliteit genoemd. Deze wet implementeert onder 

andere de normen uit Europese regelgeving. Op grond van artikel 5.16 Wm dient een 

bestuursorgaan, in geval van de in dit artikel genoemde gevallen, een besluit te nemen met in 

achtneming van één van de volgende gronden: 

1. het project leidt niet tot overschrijding van een grenswaarde; 

2. het project leidt per saldo tot gelijk blijven of verbetering van de luchtkwaliteit; 

3. het project draagt 'niet in betekenende mate' bij aan de concentratie van een stof; 

4. het project is genoemd in of past binnen het Nationaal Samenwerkingsprogramma 

Luchtkwaliteit (NSL). 
 

2.2 Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 

Het NSL is een programma waarbij rekening is gehouden met (toekomstige) projecten en 

maatregelen door middel van een pakket van maatregelen waardoor er binnen een bepaalde 

termijn aan de grenswaarden voor fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2) wordt voldaan. 

De ontwikkelingen binnen het plan ‘Fluor-locatie’ zijn niet opgenomen in het NSL. Dit betekent 

dat de eventuele effecten van het plan op de luchtkwaliteit moeten worden onderzocht en dat 

getoetst moet worden aan de grenswaarden uit de Wet luchtkwaliteit. 
 

2.3 Toepasbaarheidsbeginsel 

In de Wet milieubeheer is het toepasbaarheidsbeginsel in artikel 5.19 lid 2 opgenomen. Het gaat 

daarin voornamelijk om de toegankelijkheid van plaatsen. De luchtkwaliteit hoeft niet beoordeeld 

te worden op: 

1. locaties die voor het publiek ontoegankelijk zijn; 

2. terreinen met één of meer inrichtingen waar arbo-regels gelden, en/of; 

3. de rijbaan van wegen en de middenberm van wegen, tenzij voetgangers normaliter 

toegang hebben tot de middenberm. 
 

2.4 Wettelijke stoffen 

In de Wet milieubeheer zijn grenswaarden voor zeven stoffen en richtwaarden voor vijf stoffen 

opgenomen voor de concentraties in de buitenlucht. In Nederland zijn stikstofdioxide (NO2) en fijn 

stof (PM10) het meest kritisch. Daarnaast is per 1 januari 2015 ook voor zeer fijn stof (PM 2,5) een 

jaargemiddelde grenswaarde van kracht. In het algemeen geldt dat bij voldoen aan de normen 
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voor deze stoffen, een overschrijding van de normen voor de overige stoffen redelijkerwijs kan 

worden uitgesloten. 

De normen voor de NO2-, PM10- en PM2,5-concentraties zijn in de hierna opgenomen tabel 1 

weergegeven. 
 

Tabel : Overzicht grenswaarde luchtverontreinigende stoffen 

Stof Norm Grenswaarde 

NO2 Jaargemiddeld 40 μg/m3 

PM10 Jaargemiddeld 40 μg/m3 

PM10 Daggrenswaarde Maximaal 35 maal per jaar > 50 μg/m3 

PM2,5 Jaargemiddeld 25 μg/m3 

 

Deze grenswaarden vertegenwoordigen het niveau waaronder geen onacceptabele 

gezondheidseffecten of onaanvaardbare nadelige milieueffecten optreden als gevolg van de 

heersende concentraties aan luchtverontreiniging. Naast een jaargemiddelde grenswaarde voor 

de NO2-concentratie geldt voor deze stof ook een grenswaarde voor de uurgemiddelde NO2-

concentratie. Deze 1-uurs gemiddelde grenswaarde bedraagt 200 μg/m3. Voor deze norm geldt 

dat deze niet vaker dan 18 keer per jaar overschreden mag worden. Uit metingen blijkt dat een 

overschrijding van deze grenswaarde, behalve in uitzonderlijk drukke stadssituaties, al lang niet 

meer aan de orde is. Omdat ook in deze situatie de uurgrenswaarde geen rol speelt, is deze 

beoordeling buiten beschouwing gelaten.  Naast stikstofdioxide en (zeer) fijn stof zijn er in de Wet 

milieubeheer ook grenswaarden opgenomen voor zwaveldioxide, lood, koolmonoxide en 

benzeen. Voor deze stoffen geldt dat het verschil tussen de grenswaarde en de som van de 

bijdrage van het wegverkeer en de achtergrondconcentratie zo groot is, dat een overschrijding 

van de grenswaarden wordt uitgesloten. Om deze reden zijn deze stoffen buiten beschouwing 

gelaten. 

 
  



 

Luchtkwaliteitonderzoek 

Herontwikkeling “Fluor-locatie” 

617.124.81  /  28 oktober 2019  4 

3 Onderzoek 

3.1 Studiegebied 

Rond het plan zijn enkele drukke wegen gelegen. Dit betreft onder andere de Europaweg, de 

Kennedylaan, de Amerikaweg en de Aziëweg. De ontwikkelingen in dit plan leiden met name op 

deze druk bereden wegen tot een toename van het verkeer, zodat langs deze wegen de 

concentraties luchtverontreinigende stoffen zijn bepaald.  
 

3.2 Berekeningsmethode 

Om de luchtkwaliteit te berekenen is een drietal Standaardrekenmethodes (SRM) ontwikkeld. 

Deze rekenmethodes zijn vastgelegd in de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (Rbl 2007). 

Langs wegen wordt de luchtkwaliteit bepaald met SRM 1 en SRM 2. Het toepassingsbereik voor 

SRM 1 zijn de wegen in stedelijk gebied. SRM 2 wordt gebruikt voor wegen in het buitenstedelijk 

gebied. SRM 3 is ontwikkeld voor het bepalen van de luchtkwaliteit voor (industriële) puntbronnen. 

Het gehanteerde rekenmodel voor de luchtkwaliteitsberekeningen is Stacks (Geomilieu v5.1). Dit 

rekenmodel bevat zowel SRM 1, SRM2 en SRM 3. Het rekenmodel Stacks is gevalideerd voor 

het bepalen van de luchtkwaliteit. In bijlage 2 ‘Rekenmodel luchtkwaliteit’ is een overzicht van het 

ontwikkelde rekenmodel weergegeven. 

In het rekenmodel Stacks kunnen voor de maatgevende verkeersgerelateerde verontreinigende 

stoffen berekeningen worden uitgevoerd. De achtergrondconcentraties en de emissies zijn 

gebaseerd op de door de overheid beschikbaar gestelde emissiekentallen. In het onderstaande 

gedeelte is een beschrijving gegeven van de modeluitgangspunten. 
 
Rekenafstanden 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de Rbl 2007. In artikel 70, lid 1 onder b van het Rbl 2007 is 

aangegeven dat de concentraties NO2 en PM10 op maximaal 10 m uit de rand van de weg 

worden bepaald. Indien er bebouwing dichter dan 10 m uit de rand van de weg is gelegen, dan 

wordt de luchtkwaliteit bepaald op die afstand. Omdat langs geen van de wegen bebouwing 

aanwezig is of wordt voorzien zijn de concentraties op een afstand van 10 m uit de rand van de 

weg bepaald. 

De luchtkwaliteit mag op grotere afstand van een weg worden beoordeeld voor zover in dat 

gebied geen functies zijn gelegen waar personen langdurig verblijven. In de Wet luchtkwaliteit 

wordt dit aangeduid als het toepasbaarheidsbeginsel. Op voorhand is geen gebruik gemaakt van 

deze ruimere rekenregels. 

Op enkele locaties is ter plaatse van de bestaande woonbebouwing op grotere afstand van de 

weg de luchtkwaliteit berekend. Dit is gedaan om het planeffect ook ter plaatse van de, op verder 

van de bronnen gelegen, woningen in beeld te brengen. 
 
Bomenfactor 

De bomenfactor is een maat voor de aanwezigheid van bomen. Drie bomenfactoren worden 

onderscheiden: 

1 hier en daar bomen of in het geheel niet; 

1,25 één of meer rijen bomen met een onderlinge afstand van minder dan 15 meter met 

openingen tussen de kronen; 

1,5  de kronen raken elkaar en overspannen minstens een derde gedeelte van de 

straatbreedte. 
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Correctie voor zeezout 

In paragraaf 3.6 van de Rbl 2012 is vastgelegd dat het aandeel van PM10 dat zich van nature in 

de lucht bevindt en niet schadelijk is voor de volksgezondheid buiten beschouwing mag worden 

gelaten. Het gaat in Nederland voornamelijk om zeezout. 

Zeezout mag binnen de gemeente Haarlem als volgt worden gecorrigeerd: 

- een plaatsafhankelijke correctie voor de jaargemiddelde concentratie van 3 μg/m3; 

- een correctie op het aantal overschrijdingsdagen van de 24 uurgemiddelde 

concentratie, welke 4 dagen bedraagt. 

 

Ruwheidslengte 

De ruwheidslengte wordt jaarlijks vastgesteld door het KNMI. De ruwheidslengte heeft waarden 

die in het model kunnen worden gevarieerd van 0 tot 1. Een ruwheidslengte van 0 betekent een 

zeer glad oppervlak waarbij een vrijwel ongehinderde verspreiding van de luchtverontreinigende 

stoffen kan plaatsvinden. In een gebied met een ruwheidslengte van 1 komt relatief veel 

bebouwing en bomen voor. Door deze bebouwing/bomen treedt extra turbulentie op waardoor 

een betere verdunning plaatsvindt. In de berekeningen is uitgegaan van een ruwheidslengte 

van 0,95 en is gebaseerd op de ligging van het studiegebied. 

 

Rekenperiode meteorologie 

Voor de meteorologische gegevens is uitgegaan van de periode van 1995 tot 2004. Voor het 

berekenen van de luchtkwaliteit is het, sinds maart 2009, verplicht met deze meteorologische 

periode te rekenen. 

 

Congestie 

Filevorming heeft een negatieve invloed op de concentraties luchtverontreinigende stoffen. In 

het onderzoek is op de beschouwde wegen geen sprake van congestie. 

 

Beoordelingsjaar 

Het referentiejaar waarin de luchtkwaliteit is beoordeeld is 2019. Berekend zijn de concentraties 

in het jaar 2019, waarbij uitgegaan wordt dat de totale planontwikkeling (inclusief de daarbij 

behorende verkeersbewegingen) is gerealiseerd in 2019. Deze situatie kan als worstcase 

worden beschouwd omdat in de toekomst een verlaging van de achtergrondconcentraties wordt 

verwacht en een afname van de emissie van motorvoertuigen. Dit betekent als in het jaar 2019 

kan worden voldaan aan de grenswaarden uit de Wet luchtkwaliteit in latere jaren zonder meer 

kan worden voldaan aan deze grenswaarden. 

 

Dubbeltellingcorrectie 

Om de luchtkwaliteit langs wegen te berekenen wordt de bijdrage van verontreinigende stoffen 

door het verkeer op deze wegen opgeteld bij de bijdrage van deze stoffen door specifieke 

bronnen in de directe omgeving en overige bronnen op grotere afstand, bijvoorbeeld 

snelwegen, industrie en landbouw. De bronnen in de directe omgeving en op grotere afstand 

vormen de achtergrondconcentratie. Deze achtergrondconcentratie wordt jaarlijks door het 

Planbureau voor de Leefomgeving bepaald (de zogenaamde grootschalige 

concentratiegegevens (GCN). De achtergrondconcentraties worden weergegeven op vlakken 

van 1 x 1 km2. Omdat in deze achtergrondconcentraties ook de grootschalige bijdrage van 

wegverkeer is meegenomen en in het luchtonderzoek deze wegen ook worden doorgerekend 

vindt in bepaalde mate dubbeltelling plaats. Over het algemeen is deze dubbeltelling van wegen 
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verwaarloosbaar met uitzondering van de bijdrage van snelwegen aan de grootschalige NO2- en 

PM10-achtergrondconcentraties voor toekomstige jaren. Om de dubbeltellingcorrectie te 

berekenen zijn deze correcties voor de grootschalige concentraties O3 (ozon), NO2 en PM10 

beschikbaar gesteld en verwerkt in het rekenprogramma Stacks. In de resultaten van dit 

onderzoek is rekening gehouden met deze correctie voor dubbeltelling. 

 

3.3 Uitgangspunten verkeer 

De verkeersgegevens van de beschouwde lokale wegen zijn overgenomen uit het akoestisch 

onderzoek. Voor een overzicht van de in dit onderzoek beschouwde wegen en de gehanteerde 

verkeersgegevens wordt verwezen naar dat akoestisch onderzoek.  
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4 Resultaten 

Op grond van de hiervoor beschreven aanpak en uitgangspunten zijn in deze paragraaf de 

resultaten beschreven. Onderzoek is uitgevoerd naar de absolute waarde van de concentraties 

in het jaar 2019 uitgaande van de verkeersgegevens die in de toekomst na de planontwikkelingen 

worden bereikt. In bijlage 1 zijn de resultaten op de rand van de weg en op de rand van het 

gebouw weergegeven voor de luchtverontreinigende stoffen NO2, PM10 en PM2,5. 

 

Uit de resultaten blijkt dat de achtergrondconcentratie NO2 varieert van 17 μg/m3 tot 18 μg/m3. 

Inclusief de verkeersbewegingen op de beschouwde wegen rond het plan varieert de concentratie 

NO2 van 19 μg/m3 tot 22 μg/m3. Deze concentraties zijn ruim lager dan de grenswaarde van 40 

μg/m3. 

 

Uit de resultaten blijkt dat de achtergrondconcentratie PM10 16 μg/m3 bedraagt. Inclusief de 

verkeersbewegingen op de beschouwde wegen rond het plan varieert de concentratie PM10 van 

16 μg/m3 tot 17 μg/m3. Deze concentraties zijn ruim lager dan de grenswaarde van 40 μg/m3. 

Een overschrijding van de 24 uurgemiddelde grenswaarde voor PM10, te weten 35 dagen van 

meer dan 50 μg/m3, treedt op bij een jaargemiddelde concentratie die hoger is dan 32 μg/m3. 

Aangezien de jaargemiddelde concentratie van PM10 maximaal 17 μg/m3
 bedraagt, kan op grond 

van statistische regels voor de daggrenswaarde worden geconcludeerd dat het aantal 

overschrijdingsdagen zeker niet meer is dan 35 dagen per jaar. 

 

Uit de resultaten blijkt dat de achtergrondconcentratie PM2,5 11 μg/m3 bedraagt. Inclusief de 

verkeersbewegingen op de beschouwde wegen rond het plan blijkt dat de concentratie niet 

significant toenemen. De concentratie PM2,5 inclusief het verkeer blijft 11 μg/m3. Deze 

concentraties zijn ruim lager dan de grenswaarde van 25 μg/m3. 
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5 Conclusies 

In het kader van de herontwikkeling van de ‘Fluor-locatie’ in de gemeente Haarlem is een 

onderzoek naar de gevolgen voor de luchtkwaliteit uitgevoerd. Gezien de planontwikkeling van 

woningbouw en overige functies is met name onderzoek uitgevoerd naar de voor deze situatie 

maatgevende stoffen NO2, PM10 en PM2,5. 

Uit het onderzoek blijkt dat op de rand van de beschouwde wegen concentraties optreden die 

ruimschoots lager zijn dan de grenswaarden. Omdat de ontwikkelingen in het plan niet leiden tot 

concentraties die de grenswaarden overschrijden leidt de Wet luchtkwaliteit niet tot 

belemmeringen voor de ontwikkelingen in dit plan. 
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Bijlage 1 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

In Schalkwijk Midden worden de komende jaren circa 1.000 woningen gebouwd. Onderdeel van 

Schalwijk Midden is de ontwikkeling van Fluor. Het voormalige kantoorgebouw Fluor staat sinds 

2015 leeg. Het gebouw ondergaat een duurzame transformatie tot een woongebouw met com-

merciële functies in de plint. Daaromheen komt nieuwbouw bestaande uit koop- en huurappar-

tementen, grondgebonden woningen en economische functies met daarbij behorende parkeer-

voorzieningen. De openbare ruimte wordt parkachtig ingericht met veel bomen. 

 

Omdat de ontwikkeling niet past binnen het ter plaatse geldende bestemmingsplan wordt mid-

dels een uitgebreide Wabo-procedure afgeweken van het bestemmingsplan.  

Op dergelijke besluiten is het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) van toepassing.  

1.2 Aanleiding aanmeldnotitie 

Op grond van de Wet milieubeheer is voor projecten die mogelijk grote gevolgen hebben voor 

het milieu, een m.e.r.-beoordeling noodzakelijk. In dit geval gaat het om m.e.r.-plichtige activitei-

ten waarvoor een milieueffectrapportage (MER) opgesteld dient te worden. De m.e.r.-procedure 

is bedoeld om de belangrijk milieugevolgen van het project mee te wegen bij de besluitvorming. 

 

In het besluit m.e.r. is opgenomen voor welke projecten het doorlopen van een m.e.r.-procedure 

verplicht is. Indien een m.e.r.-procedure niet verplicht is, volstaat een vormvrije m.e.r.- 

beoordeling. De vormvrije m.e.r.-beoordeling is van toepassing op alle ruimtelijke ontwikkelin-

gen die genoemd worden in onderdeel D van de bijlage bij het Besluit m.e.r., maar die onder 

de drempelwaarden blijven. 

 

Op 7 juli 2017 is het gewijzigde Besluit m.e.r. in werking getreden. In het gewijzigde Besluit 

m.e.r. is de nieuwe procedure voor de vormvrije m.e.r.-beoordeling opgenomen. Door het col-

lege van de gemeente Haarlem dient een afzonderlijk besluit genomen te worden of een vorm-

vrije m.e.r.-beoordeling volstaat.  

 

In voorliggende aanmeldnotitie wordt gemotiveerd dat geen sprake is van aanzienlijke milieuge-

volgen, waardoor een vormvrije m.e.r.-beoordeling volstaat. 

1.3 Relatie met het plan 

In het Besluit milieueffectrapportage zijn m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten en indicatieve 

drempelwaarden opgenomen. Op de D-lijst onder categorie D 11.2 geldt voor het onderdeel 

‘aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw 

van winkelcentra of parkeerterreinen’ een drempelwaarde van 100 hectare en van 2.000 wonin-

gen.  

 

 Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 

D 11.2 Activiteiten Gevallen Plannen Besluiten 

De aanleg, wijziging 

of uitbreiding 

van een stedelijk 

ontwikkelingsproject 

In gevallen waarin 

de activiteit betrek-

king heeft op: 

 

De structuurvisie, 

bedoeld in de ar-

tikelen 2.1, 2.2 en 

2.3 van de Wet 

De vaststelling 

van het plan, 

bedoeld in arti-

kel 3.6, eerste 
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met inbegrip 

van de bouw van 

winkelcentra of 

parkeerterreinen. 

1°. een oppervlakte 

van 100 hectare of 

meer, 

 

2°. een aaneenge-

sloten gebied en 

2000 of meer wo-

ningen omvat, of 

 

3°. een bedrijfs-

vloeroppervlakte 

van 200.000 m2 of 

meer 

ruimtelijke orde-

ning, en het plan, 

bedoeld in artikel 

3.1, eerste lid, 

van die wet. 

lid, onderdelen a 

en b, van de 

Wet ruimtelijke 

ordening dan 

wel bij het ont-

breken daarvan 

van het plan, 

bedoeld in arti-

kel 3.1, eerste 

lid, van die wet. 

 

 

Het beoogde bouwplan behelst de realisatie van 304 woningen, circa 1.208 m2 aan commerci-

ele voorzieningen, 250 m2 horeca en een parkeergarage met circa 274 plaatsen. Daarmee blijft 

de omvang van de ruim onder de drempelwaarden genoemd in onderdeel D11.2. Het plan is 

daarom niet plan m.e.r.- plichtig. De gronden die in aanmerking komen voor ontwikkeling blijven 

ruim onder de 100 hectare en ook het bedrijfsvloeroppervlak is ruim minder dan 200.000 m2.  

De drempelwaarden zijn indicatief. Daarom moet vervolgens worden gekeken naar de kenmer-

ken van de ontwikkeling, de plaats van de ontwikkeling en de kenmerken van mogelijke effec-

ten. Het komt er op neer dat voor elk besluit of plan dat betrekking heeft op activiteit(en) die 

voorkomen op de D-lijst van het nieuwe Besluit milieueffectrapportage die beneden de drempel-

waarden vallen een toets moet worden uitgevoerd of belangrijke nadelige milieugevolgen kun-

nen worden uitgesloten. Voor deze toets wordt de term vormvrije m.e.r.-beoordeling gehan-

teerd. Deze vormvrije m.e.r.-beoordeling kan tot twee conclusies leiden:  

 

• belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten: er is geen m.e.r.(-beoordeling) noodza-

kelijk; 

• belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn niet uitgesloten: er moet een m.e.r.-be-

oordeling plaatsvinden of er kan direct worden gekozen voor een m.e.r.  

 

De vormvrije m.e.r.-beoordeling is dus altijd nodig als een besluit of plan wordt voorbereid over 

activiteiten die voorkomen op de D-lijst en die onder de drempelwaarden liggen.  

1.4 M.e.r.-beoordeling 

Naar aanleiding van het gestelde hierboven moet een toets worden uitgevoerd of belangrijke 
nadelige milieugevolgen kunnen worden uitgesloten. Op grond van artikel 7.16 van de Wet mili-
eubeheer moet worden ingegaan op de volgende aspecten: 

• een beschrijving van de activiteit, met in het bijzonder: 
o een beschrijving van de fysieke kenmerken van de gehele activiteit en, voor zover 

relevant, van sloopwerken; 
o een beschrijving van de locatie van de activiteit, met bijzondere aandacht voor de 

kwetsbaarheid van het milieu in de gebieden waarop de activiteit van invloed kan 
zijn; 

• een beschrijving van de waarschijnlijk belangrijke gevolgen die de activiteit voor het milieu 
kan hebben; 

• een beschrijving, voor zover er informatie over deze gevolgen beschikbaar is, van de waar-
schijnlijk belangrijke gevolgen die de activiteit voor het milieu kan hebben ten gevolge van: 

o indien van toepassing, de verwachte residuen en emissies en de productie van af-
valstoffen; 

o het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, met name bodem, land, water en biodiver-
siteit. 
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2 Locatie en kenmerk van het project 

2.1 Locatie van het project 

In de huidige situatie bestaat het projectgebied uit één kantoorgebouw met twee bijbehorende 

bouwwerken. Het overige terrein is bijna geheel verhard en ingericht met parkeerplaatsen. Aan 

de randen van het terrein bevinden zich groenstroken.  

Het plangebied heeft  een oppervlakte van ongeveer 2 hectare en betreft een binnenstedelijke 

locatie waarbij in de omgeving geen bijzondere rijkdom aan natuurlijke hulpbronnen aanwezig 

is. De effecten van de voorgenomen activiteit zijn lokaal en vinden plaats binnen het plange-

bied. De voorgenomen activiteit heeft een beperkte invloed op de omgeving. 

 

 
afbeelding: weergave plangebied op de luchtfoto 

2.2 Vigerend bestemmingsplan 

De locatie is in het vigerende bestemmingsplan ‘Schalkwijk Midden’ aangewezen voor de be-

stemming ‘Kantoor’. Op de verbeelding zijn twee bouwvlakken opgenomen waarbinnen bebou-

wing is toegestaan. Voor het hoofdgebouw is een bouwhoogte opgenomen van 27 meter. Ver-

der zijn er nog twee gebouwen toegestaan met hoogtes van respectievelijk 6 meter (tegen het 

hoofdgebouw aan) en 3 meter. De gronden buiten de bouwvlakken mogen geheel worden ver-

hard en worden ingericht ten behoeve van parkeren. 

2.3 Beschrijving van de activiteit 

De activiteit heeft betrekking op de transformatie van het bestaande kantoorgebouw met 
woningen en een plint met niet-woonfuncties. Verder komt op het terrein nieuwbouw in vier toe 
te voegen volumes bestaande uit koop- en huurappartementen en ook grondgebonden wonin-
gen waarin ook ruimte is om in te werken. Het programma behelst de realisatie van 304 wonin-
gen, circa 1.208 m2 aan commerciële voorzieningen, 250 m2 horeca en een parkeergarage met 
circa 274 plaatsen. 
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Parkeren kunnen gebruikers en bezoekers straks voornamelijk in een gebouw met innovatieve 

mobiliteitsoplossingen (Multiflex). In de Multiflex is plek om de (deel)fiets en (deel)auto te stal-

len, andere bewoners te ontmoeten en bijvoorbeeld pakketpost kan worden opgehaald.  
 

 
afbeelding: bovenaanzicht van de ontwikkeling. 

 

Minimaal 60% van de nieuwe bebouwing moet in de rooilijn aan de Europaweg en Amerikaweg 

gebouwd worden. De verscheidenheid aan bebouwing wordt verbonden door een 

aaneengesloten, parkachtig landschap tussen de rooilijnen van de Amerikaweg, Verlengde-

Aziëweg, Europaweg en de Kennedylaan. Door aan de corridor verschillende soorten functies 

te realiseren wordt de levendigheid vergroot. De plinten langs de corridor zijn zo veel mogelijk 

transparant en er wordt een passend stedelijk programma gehuisvest zoals: werken, horeca en 

bijv. een kinderopvang. 
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3 Kenmerken van het potentiële effect 

3.1 Algemeen 

De impact van de voorgenomen ontwikkeling wordt in kaart gebracht door de beoogde ontwik-
keling te vergelijken met de referentiesituatie. In de komende paragrafen worden de mogelijk 
relevante milieueffecten behandeld. Het gaat hierbij om de effecten op het milieu die het plan 
met zich meebrengt. 

3.2 Natuur 

Sinds 1 januari 2017 is één wet van toepassing die de natuurwetgeving in Nederland regelt: 
de Wet natuurbescherming. De wet ligt in de lijn van Europese wetgeving, zoals de Vogelricht-
lijn en de Habitatrichtlijn. De Wet natuurbescherming vervangt de Boswet, de Flora- en Fauna-
wet en de Natuurbeschermingswet 1998. 
 
3.2.1 Wet natuurbescherming 
Via de Wet natuurbescherming wordt de soortenbescherming en gebiedsbescherming gere-
geld. De soortenbescherming heeft betrekking op alle, in Nederland in het wild voorkomende 
zoogdieren, (trek)vogels, reptielen en amfibieën, op een aantal vissen, libellen en vlinders, op 
enkele bijzondere en min of meer zeldzame ongewervelde diersoorten en op een honderdtal 
vaatplanten. Gebiedsbescherming wordt geregeld middels de Natura 2000-gebieden. Daar-
naast kan de provincie ervoor kiezen om een gebied aan te wijzen als bijzonder nationaal na-
tuurgebied- of landschap of als Nationaal Natuurnetwerk (NNN). Welke soorten planten en die-
ren wettelijke bescherming genieten, is vastgelegd in de bijlage van de Wet natuurbescherming. 
Dat houdt in dat, bij planvorming, uitdrukkelijk rekening gehouden moet worden met gevolgen, 
die ruimtelijke ingrepen hebben, voor instandhouding van de beschermde soort. 
 
3.2.2 Nationaal Natuurnetwerk 
De term EHS werd in 1990 geïntroduceerd in het Natuurbeleidsplan (NBP) van het ministerie 
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In 2013 veranderde de naam van Ecologische 
Hoofdstructuur naar Nationaal Natuurnetwerk (NNN). NNN is een netwerk van gebieden in Ne-
derland waar de natuur voorrang heeft. Het netwerk helpt voorkomen dat planten en dieren in 
geïsoleerde gebieden uitsterven en dat natuurgebieden hun waarde verliezen. Het NNN kan 
worden gezien als de ruggengraat van de Nederlandse natuur. NNN is tevens opgenomen in 
het streekplan van de provincie. Indien het projectgebied in of in de nabijheid van het NNN gele-
gen is, verlangt de provincie een ‘nee-tenzij-toets’. 
 
3.2.3 Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) 
Vanaf 1 juli 2015 geldt de PAS: de Programmatische Aanpak Stikstof. De Programmatische 
Aanpak Stikstof (PAS) is het beleid waarmee Nederland het hoofd biedt aan de problematiek 
rond stikstof en natuur. De PAS borgt dat doelstellingen van het Europese natuurbeleid worden 
gehaald en creëert tegelijk ruimte voor gewenste economische ontwikkeling. Een ambitieuze 
maar ook realistische aanpak die zorgt voor balans tussen ecologie en economie. 
In de PAS zijn alle Natura 2000-gebieden opgenomen waarbinnen ten minste één stikstofge-
voelig habitattype voorkomt dat te maken heeft met overbelasting door stikstof. Dit is het geval 
voor 117 van de ruim 160 Natura 2000-gebieden. Het grootste deel van de gebieden wordt 
beschermd op basis van de Habitatrichtlijn (HR). Deze gebieden zijn aangewezen als Natura- 
2000 gebied omdat er bijzondere habitattypen en/of bijzondere plant- en diersoorten aanwezig 
zijn. Laatstgenoemde kunnen van stikstofgevoelige habitattypen afhankelijk zijn. 
In dat kader dient onderzocht te worden welke effecten (stikstofdepositie door verkeersaantrek-
kende werking) de voorgenomen ontwikkeling heeft op de nabij gelegen Natura 2000 gebieden. 
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3.2.4 Betekenis voor het project 

 
Soortenbescherming 

Uit het uitgevoerde ecologisch komen de volgende bevindingen m.b.t. vogels: 

• Er zijn géén nesten van of condities voor jaarrond beschermde nesten aangetroffen. 

• Indien werkzaamheden aan het platte dak moeten worden verricht vergt dit tijdig controle op 

aanwezigheid van een nesten-kolonie van mantelmeeuwen, of wellicht andere broedvogels. 

Deze dienen tijdens het broedgebruik te worden ontzien. Eventueel kunnen vóór maart pre-

ventieve maatregelen worden genomen, waartoe een ongedierte-bestrijdend bedrijf kan 

worden ingeschakeld. 

• Ook in bomen en struiken zijn mogelijk broedvogels te verwachten, die tijdens het broedge-

bruik evenmin mogen worden verstoord. 

 

Overige geregistreerde soorten: 

Er zijn geheel géén vestigingscondities aangetroffen voor in deze regio geregistreerde onthef-

fingsplichtige planten, zoogdieren inclusief vleermuizen, en Rugstreeppad zodat deze op basis 

van habitatbeoordeling geheel kunnen worden uitgesloten. Nader veldonderzoek kan dus ge-

heel achterwege worden gelaten. 

 

Overige soorten: 

Wellicht kunnen enkele algemeen voorkomende soorten als Egel, muizen en/of Gewone pad 

worden aangetroffen: deze vergen toepassing van de wettelijke zorgplicht. Overige zwaarder 

beschermde soorten kunnen op basis van verspreiding op voorhand worden uitgesloten. 

 

Gebiedsbescherming 

Het projectgebied is niet gelegen binnen een Natura-2000 gebied en / of een gebied dat onder-

deel uit maakt van NatuurNetwerk Nederland (NNN). 

 

Vanwege de stikstofuitspraken van de Raad van State is op basis van de aangepaste Aerius-

rekentool een nieuwe stikstofberekening uitgevoerd op 12 november 2019. Zowel voor de aan-

legfase als voor de gebruiksfase geldt dat de depositiewaarde 0,00 mol/ha/jaar betreft. Er is 

geen sprake van negatieve effecten door stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. 
 
Conclusie 
Belangrijke nadelige milieugevolgen zijn voor het aspect natuur uitgesloten. De projectlocatie is 
in de huidige toestand bijna geheel verhard. De nieuwe inrichting voorziet in een afname van 
verharding en de herinrichting van de buitenruimten maakt een grotere biodiversiteit mogelijk. 

3.3 Bodem 

Voor de gronden van het plangebied is een actualiserend bodem- en verkennend asbest-inde-

grond onderzoek  uitgevoerd. Door middel van het uitgevoerde bodemonderzoek is inzicht ver-

kregen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie. Uit 

dit onderzoek is gebleken dat de bodem vrij is van verontreiniging. 

 

Belangrijke nadelige milieugevolgen zijn voor het aspect bodem uitgesloten. 

3.4 Water 

In de huidige situatie is bijna het gehele terrein verhard. Het plan voorziet in een afname van 

verharding en levert daarmee een positieve bijdrage aan de woon- en leefomgeving in het ge-

bied.  

Regenwater wordt opgevangen in de openbare ruimte en wordt vertraagd afgevoerd. Er wordt 

een gesloten watersysteem aangelegd. Het watersysteem is robuust en bestand tegen klimaat-

verandering. Een uitgekiende buitenruimte met veel groen beperkt het urban heat island effect. 

 

De waterhuishoudkundige situatie in het projectgebied zal verbeteren ten opzichte van de hui-

dige situatie. Belangrijke nadelige milieugevolgen zijn voor het aspect water uitgesloten. 
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3.5 Archeologie 

Door ArcheoPro een inventariserend veldonderzoek (booronderzoek) uitgevoerd. Tijdens het 

onderzoek zijn geen archeologische resten aangetroffen waarmee in het plan rekening mee 

hoeft te worden gehouden. 

3.6 Verkeer 

De functies die zich in de toekomstige situatie gaan vestigen op het Fluor-terrein genereren een 
bepaalde hoeveelheid verkeer. Dit verkeer heeft invloed op de intensiteiten in en in de directe 
omgeving van het plangebied. Het CROW heeft landelijke richtlijnen opgesteld voor de verkeer-
generatie van bepaalde type functies. Op basis van deze richtlijnen (rekentool “Verkeersgenera-
tie en parkeren”) is voor het Fluorterrein bepaald hoeveel verkeer er door het plangebied in de 
toekomstige situatie wordt gegenereerd. 
Als rekening wordt gehouden met het meest negatieve scenario, dan bedraagt de totale ver-
keersgeneratie van het plangebied circa 1.745 ritten op een gemiddelde weekdag. 
De huidige kantoorfunctie heeft een bvo van 20.000 m2. Voor deze functie geldt een verkeers-
generatie van 1.100 verkeersbewegingen per etmaal. Er is dus sprake van een verkeerstoe-
name van 645 ritten per etmaal. 
 

Uit de prognosesituatie 2030 van het verkeersmodel is af te leiden dat voor het gehele plange-

bied van Schalkwijk-Midden rekening is gehouden met een verkeersgeneratie van 7.800 motor-

voertuigbewegingen per etmaal. Dit betreft echter het gehele Schalkwijk-Midden gebied. Het 

plangebied van het Fluorterrein is kleiner (circa 35% van de totale oppervlakte). Indien het ge-

hele Schalwijk-Midden terrein met vergelijkbare functies en aantallen eenheden ontwikkeld zal 

worden, dan bedraagt de verkeersgeneratie van het gehele plangebied circa 5.500 motorvoer-

tuigen per etmaal.  

 

De verkeerstoename vanwege het project past binnen de verkeersgeneratie waarmee in het 

verkeersmodel van Haarlem voor het gehele plangebied van Schalkwijk-Midden rekening is ge-

houden. De verkeersbewegingen zullen, veel meer dan in de bestaande situatie, veel beter wor-

den verspreid over de gehele dag door de verscheidenheid aan functies die ieder op een ander 

moment hun verkeersaantrekkende werking hebben. 

 

De verkeerssituatie leidt niet tot significante negatieve milieugevolgen. 

3.7 Luchtkwaliteit 

3.7.1 Algemeen 

Nederland heeft de Europese regels ten aanzien van luchtkwaliteit geïmplementeerd in de Wet 

milieubeheer. De in deze wet gehanteerde normen gelden overal, met uitzondering van een ar-

beidsplaats (hierop is de Arbeidsomstandighedenwet van toepassing) en locaties waartoe leden 

van het publiek gewoonlijk geen toegang hebben. 

 

Op 15 november 2007 is dit deel van de Wet milieubeheer in werking getreden. Kern van de 

wet is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Hierin staat wanneer en 

hoe overschrijdingen van de luchtkwaliteit moeten worden aangepakt. Het programma houdt re-

kening met nieuwe ontwikkelingen zoals bouwprojecten of de aanleg van infrastructuur. Pro-

jecten die passen in dit programma, hoeven niet meer te worden getoetst aan de normen 

(grenswaarden) voor luchtkwaliteit. 

 

De ministerraad heeft op voorstel van de minister van VROM ingestemd met het NSL. Het NSL 

is op 1 augustus 2009 in werking getreden. Ook projecten die 'niet in betekenende mate' (nibm) 

van invloed zijn op de luchtkwaliteit hoeven niet meer te worden getoetst aan de grenswaarden 

voor luchtkwaliteit. De criteria om te kunnen beoordelen of er voor een project sprake is van 

nibm, zijn vastgelegd in de AMvB-nibm. 
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In de AMvB-nibm is vastgelegd dat na vaststelling van het NSL of een regionaal programma 

een grens van 3% verslechtering van de luchtkwaliteit (een toename van maximaal 1,2 µg/m3 

NO2 of PM10) als 'niet in betekenende mate' wordt beschouwd. 

 
3.7.2 Betekenis voor het project 

In het kader van de herontwikkeling van de ‘Fluor-locatie’ in de gemeente Haarlem is een 

onderzoek naar de gevolgen voor de luchtkwaliteit uitgevoerd (Luchtkwaliteitsonderzoek her-

ontwikkeling ‘Fluor-locatie’, Kuiper Compagnons d.d. 7 december 2017, werknummer 

617.124.80). Het onderzoek is als bijlage 10 opgenomen bij deze onderbouwing. 

 

Gezien de planontwikkeling van woningbouw en overige functies is met name onderzoek uitge-

voerd naar de voor deze situatie maatgevende stoffen NO2, PM10 en PM2,5. 

Uit de resultaten blijkt dat de achtergrondconcentratie NO2 varieert van 18 μg/m3 tot 19 μg/m3. 

Inclusief de verkeersbewegingen op de beschouwde wegen rond het plan varieert de concen-

tratie NO2 van 20 μg/m3 tot 24 μg/m3. Deze concentraties zijn ruim lager dan de grenswaarde 

van 40 μg/m3. 

 

Uit de resultaten blijkt dat de achtergrondconcentratie PM10 17 μg/m3 bedraagt. Inclusief de 

verkeersbewegingen op de beschouwde wegen rond het plan varieert de concentratie PM10 

van 17 μg/m3 tot 18 μg/m3. Deze concentraties zijn ruim lager dan de grenswaarde van 40 

μg/m3. 

 

Een overschrijding van de 24 uurgemiddelde grenswaarde voor PM10, te weten 35 dagen van 

meer dan 50 μg/m3, treedt op bij een jaargemiddelde concentratie die hoger is dan 32 μg/m3. 

Aangezien de jaargemiddelde concentratie van PM10 maximaal 18 μg/m3 bedraagt, kan op 

grond van statistische regels voor de daggrenswaarde worden geconcludeerd dat het aantal 

overschrijdingsdagen zeker niet meer is dan 35 dagen per jaar.  

 

Uit de resultaten blijkt dat de achtergrondconcentratie PM2,5 12 μg/m3 bedraagt. Inclusief de 

verkeersbewegingen op de beschouwde wegen rond het plan blijkt dat de concentratie niet 

significant toenemen. De concentratie PM2,5 inclusief het verkeer blijft 12 μg/m3. Deze concen-

traties zijn ruim lager dan de grenswaarde van 25 μg/m3. 

 

Belangrijke nadelige milieugevolgen zijn voor het aspect luchtkwaliteit zijn uitgesloten. 

3.8 Externe veiligheid 

3.8.1 Algemeen 

De overheid heeft de afgelopen jaren veiligheidsnormen vastgelegd die in acht moeten worden 

genomen en waarmee zowel op het gebied van milieu als op het gebied van de ruimtelijke or-

dening rekening moet worden gehouden. Onderdeel van het veiligheidsbeleid is dat de afwe-

gingen, ten aanzien van risico's op ongevallen die doden en gewonden tot gevolg kunnen heb-

ben, duidelijk zichtbaar moeten worden gemaakt en niet langer onbewust of impliciet plaatsvin-

den. 

 

In het kader van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gelezen in samenhang met de regels 

omtrent externe veiligheid moet worden onderzocht of er sprake is van aanwezigheid van 

risicobronnen in de nabijheid van de locatie waarop het Wro besluit betrekking heeft en dienen 

het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR), en de eventuele toename hiervan, 

berekend te worden. 

 

Plaatsgebonden risico 

Het PR is de kans per jaar dat een persoon op een bepaalde plaats overlijdt als rechtstreeks 

gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen, indien hij onafgebroken en onbeschermd op die 

plaats zou verblijven. Het PR wordt weergegeven met risicocontouren rondom een inrichting of 

langs een vervoersas. De normstelling heeft de status van een grenswaarde die niet overschre-

den mag worden. Voor kwetsbare objecten wordt in zowel bestaande als nieuwe situaties het 

niveau van 10-6 per jaar als grenswaarde gehanteerd. Nieuwe beperkt kwetsbare objecten zijn 
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alleen toegestaan onder een gewichtige motivering. Bestaande beperkt kwetsbare objecten zijn 

toegestaan binnen de PR 10-6 contour. 

 

Groepsrisico 

Het GR kan worden beschouwd als de maat van maatschappelijke ontwrichting in geval van 

een calamiteit (en drukt dus de kans per jaar uit dat een groep mensen van minimaal 10 perso-

nen overlijdt als rechtstreeks gevolg van een calamiteit). De normstelling heeft de status van 

een oriënterende waarde. Deze waarde is geen vastgestelde wettelijke norm. Voor het bevoegd 

gezag geldt met betrekking tot het GR wel een verantwoordingsverplichting. 

 

 
3.8.2 Betekenis voor het project 

Het project voorziet zelf niet in nieuwe risicobronnen.  

Er is onderzoek uitgevoerd naar Externe Veiligheid. Met de voorgenomen ontwikkeling wordt de 

realisatie van nieuwe kwetsbare objecten mogelijk gemaakt, zoals woningen. In de omgeving 

van de locatie zijn twee verschillende risicobronnen aanwezig. Het betreft de risicobronnen: 

• hogedruk aardgastransportleiding W-532-01; 

• transportroute gevaarlijke stoffen over de Europaweg/Amerikaweg (aflevering voor 

Schouwbroekerbrug) en afrijden via Heemstede. 

 
Hogedruk aardgastransportleiding 

 

Persoonsgebonden risico 

Langs de gasleiding is binnen het invloedsgebied geen PR 10-6 contour aanwezig. 

 

Groepsrisico 

Het groepsrisico is voor de aardgastransportleiding berekend en geïllustreerd met een 

groepsrisicocurve. Uit de berekeningen kan geconcludeerd worden dat het groepsrisico toe-

neemt met 0,206 (van 0,358 naar 0,564). Dit is een toename van 58%. De maatgevende kilo-

meter verschuift van stationing 5700.00 en stationing 6700.00 naar 5400.00 en stationing 

6400.00. Daarmee is nog steeds geen sprake van een overschrijding van de oriëntatiewaarde. 

 
Transportroute gevaarlijke stoffen 

 

Persoonsgebonden risico 

Een weg binnen de bebouwde kom heeft volgens de Handleiding Risicoanalyse Transport geen 

PR 10-5 en PR 10-6 contour. 

 

Groepsrisico 

Aangezien het vervoer van LPG zowel via de Europalaan als de Amerikalaan vervoert mag 

worden, is voor beide routes een berekening opgesteld. Het groepsrisico is berekend in de 

huidige situatie en in de plansituatie. 

Het groepsrisico blijft zowel in de huidige als plansituatie ruim onder de oriëntatiewaarde. 

 

Uit onderzoek blijkt dat de bestaande risicobronnen in de nabijheid zorgen voor een toename 

van het groepsrisico maar die toename leidt niet tot een overschrijding van de oriëntatiewaarde. 

 

Belangrijke nadelige milieugevolgen zijn voor het aspect externe veiligheid zijn uitgesloten. 

3.9 Milieuzonering 

In de omgeving van het plangebied zijn, naast woningen, verschillende bedrijven/inrichtingen 

aanwezig en/of bestemd in het vigerende bestemmingsplan. Bovendien is het plangebied gele-

gen aan de Europaweg en de Amerikaweg. Deze wegen behoren tot de hoofdinfrastructuur. 

Daardoor is het gebied aan te merken als ‘gemengd gebied’. Voor een dergelijk gebied mogen 

de VNG-richtafstanden, zoals genoemd in de VNG-publicatie, worden gereduceerd (dat wil 

zeggen: één stap terug in de oorspronkelijke richtafstand). 
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De voorgenomen ontwikkeling voorziet in een gemengd programma met op een aantal plaatsen 

ruimte voor andere functies dan woningen. Deze andere functies laten zich goed mengen met 

de nieuw te realiseren woningen. Bij de uitwerking van de plannen wordt rekening gehouden 

met het woon- en leefklimaat zoals bij de positie van de in- en uitgang van de parkeergarage 

ten opzichte van de nieuwe woningen. 

3.10 Geluid, geur, stof en gevaar 

Drie van de vier blokken liggen aan wijkontsluitingswegen in Haarlem. De locaties liggen inge-

klemd tussen twee wegen die een verhoogde geluidbelasting genereren. Op de hoeken van de 

locatie en bij eenzijdig georiënteerde wooneenheden is het niet mogelijk om een geluidluwe 

zijde te realiseren. Dat is mede ingegeven door de bouwopgave voor veel, relatief kleine woon-

eenheden. Deze wooneenheden zijn onderdelen van nieuwe gebouwen die ten eerste een 

doelmatige afscherming realiseren voor het bestaande Fluorgebouw en ten tweede open plaat-

sen tussen bebouwing opvullen.  

 

Om toch te komen tot een aanvaardbaar woon- en leefklimaat worden maatregelen genomen. 

De maatregelen bestaan onder meer uit het toepassen van dichte balustrades, akoestische bal-

konplafonds, Hafencity fensters en ‘silent air’ schermen. 

 

Uit akoestisch onderzoek volgt dat de geluidbelasting als gevolg van de ontwikkeling op be-

staande geluidgevoelige functies in de nabijheid van het project beperkt is vanwege de be-

staande belasting op de omliggende wegen en het grootschalige karakter van de bestaande 

(overwegend niet- woonfuncties) in Schalkwijk-Midden. De geluidbelasting op de gevels van de 

nieuwe geluidgevoelige bestemmingen is hoger dan de voorkeursgrenswaarde. Door middel 

van maatregelen wordt geborgd dat desondanks sprake zal zijn van een aanvaardbaar woon- 

en leefklimaat. 

 

Tijdens de bouw zal sprake zijn van tijdelijke effecten (verkeer, stof, geluid, licht, trillingen). 

Deze effecten verdwijnen na de bouwfase.  

 

Belangrijke nadelige milieugevolgen zijn voor de aspecten geur, geluid, stof en gevaar uitgeslo-

ten. 

3.11 Productie van afvalstoffen  

Er wordt slim gebruik gemaakt van grondstoffen, producten en materialen. Volgens de benade-

ring van een gesloten kringloop wordt er gekeken naar de ontwikkelingen van de gebouwen. 

• Gebiedsgesloten & gezonde systemen (water, energie, mobiliteit, afval, services) 

• Voor alle materialen die reeds aanwezig zijn op de locatie geldt dat er in het ontwerp aan-

dacht is voor: 

o Slim hergebruik op de locatie 

o Hergebruik elders 

o Terugbrengen naar grondstoffen & afval minimaliseren 

• Voor alle nieuw te realiseren materialen en producten aandacht voor: 

o Ontwerpen met tweedehands materiaal waar mogelijk 

o Biobased producten & materialen waar mogelijk (ketenintegratie) 

o Demontabel & inzichtelijk voor flexibiliteit in de toekomst 

• Er is een plan voor materiaalvermindering, hergebruik en afvalvermindering. Vermindering 

van materiaalgebruik leidt tot reductie van transportbewegingen. 

• Gebouwontwerpen worden hierop afgestemd. Waar mogelijk kunnen prefab onderdelen el-

ders worden geproduceerd. 

• De initiatiefnemer gebruikt duurzame materialen in de openbare ruimte en gebouwen en 

houden hiermee rekening bij inkoop. 

• Door Fluor te handhaven worden er minder materialen gebruikt zowel in de afvoer bij de 

sloop als bij de aanvoer. 

 



 

 

DNS Planvorming BV   13 

 

Tijdens de bouw zal sprake zijn van tijdelijke productie van afvalstoffen. Deze effecten verdwij-

nen na de bouwfase.  

3.12 Het gebruik van natuurlijke hulpbronnen 

Voor het woningbouwplan worden reguliere natuurlijke hulpbronnen gebruikt als bouwmateriaal. 
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4 Conclusie 

De activiteiten die mogelijk worden gemaakt met voorliggende ontwikkeling (woningbouw en 

commerciële ruimtes) zijn, gelet op de kenmerken en de plaat van de activiteiten en de kenmer-

ken van de potentiële effecten, niet zodanig van invloed op het milieu dat een milieueffectrap-

portage moet worden doorlopen. 

 

Het voorstel is om het college van burgemeester en wethouders van Haarlem op basis van 

deze notitie te laten besluiten dat geen milieueffectrapportage nodig is. 
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1 Inleiding 

De herontwikkeling van de “Fluor-locatie” aan de Europaweg in de wijk Schalkwijk in Haarlem 

voorziet in de transformatie van het bestaande gebouw. Dit gebouw heeft momenteel een 

kantoorfunctie; tot 2015 was hier het Amerikaanse ingenieursbureau Fluor gevestigd. In het 

bestaande gebouw worden 96 woningen en commerciële ruimtes (1070 m2 b.v.o.) gerealiseerd. 

Rondom het te transformeren gebouw zullen langs de Europaweg (westzijde) 59 woningen 

gerealiseerd worden en commerciële ruimtes (138 m2 b.v.o.). Langs de Amerikaweg (oostzijde 

en zuidzijde) betreft het 149 appartementen. Aan de noordzijde is een mobiliteitshub met 274 

parkeerplaatsen gepland en een horecagelegenheid (250 m2 b.v.o). Op de volgende afbeelding 

is de locatie aangegeven. 

 

 
Afbeelding 1.1 : Ligging plangebied 

 

Externe veiligheid 

Externe veiligheid gaat over de invloed van het transport of opslag van gevaarlijke stoffen op de 

omgeving. Met de voorgenomen ontwikkeling wordt de realisatie van nieuwe kwetsbare objecten 

mogelijk gemaakt, zoals woningen. 

In de omgeving van de locatie zijn verschillende risicobronnen aanwezig. Het betreft de 

risicobronnen: 

- de hogedruk aardgastransportleiding W-532-01 

- de transportroute gevaarlijke stoffen over de Europaweg/Amerikaweg (aflevering voor 

Schouwbroekerbrug) en afrijden via Heemstede. 
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Leeswijzer 

In de volgende hoofdstukken worden achtereenvolgens het wettelijk kader, de 

populatiebestanden, de QRA van de aardgastransportleiding en de QRA van het transport van 

gevaarlijke stoffen over de weg behandeld. 
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2 Wettelijk kader 

Externe veiligheid richt zich op het beheersen van activiteiten die een risico voor de omgeving 

kunnen opleveren. Bij de (her)inrichting van een gebied bepaalt de externe veiligheidssituatie 

mede de ruimtelijke (on)mogelijkheden. 

 

In het kader van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gelezen in samenhang met de regels 

omtrent externe veiligheid moet worden onderzocht of er sprake is van aanwezigheid van 

risicobronnen in de nabijheid van de locatie waarop het Wro besluit betrekking heeft en dienen 

het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR), en de eventuele toename hiervan, 

berekend te worden.  

 

Plaatsgebonden risico 

Het PR is de kans per jaar dat een persoon op een bepaalde plaats overlijdt als rechtstreeks 

gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen, indien hij onafgebroken en onbeschermd op die 

plaats zou verblijven. Het PR wordt weergegeven met risicocontouren rondom een inrichting of 

langs een vervoersas. De normstelling heeft de status van een grenswaarde die niet 

overschreden mag worden. Voor kwetsbare objecten wordt in zowel bestaande als nieuwe 

situaties het niveau van 10-6 per jaar als grenswaarde gehanteerd. Nieuwe beperkt kwetsbare 

objecten zijn alleen toegestaan onder een gewichtige motivering. Bestaande beperkt kwetsbare 

objecten zijn toegestaan binnen de PR 10-6 contour.  

 

Groepsrisico 

Het GR kan worden beschouwd als de maat van maatschappelijke ontwrichting in geval van een 

calamiteit (en drukt dus de kans per jaar uit dat een groep mensen van minimaal 10 personen 

overlijdt als rechtstreeks gevolg van een calamiteit). De normstelling heeft de status van een 

oriënterende waarde. Deze waarde is geen vastgestelde wettelijke norm. Voor het bevoegd 

gezag geldt met betrekking tot het GR wel een verantwoordingsverplichting.  

 

Verantwoording groepsrisico 

Binnen het invloedsgebied geldt dat voor ieder ruimtelijk plan groepsrisicoverantwoording 

verplicht is. Een verantwoording is een kwalitatieve beschrijving over de waarde van het 

groepsrisico, maatregelen, zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid. Het advies van de 

veiligheidsregio speelt hierbij een belangrijke rol. Bij complexe projecten ligt doorgaans een 

proces van overleg met veiligheidsdeskundigen ten grondslag.    

 

Regelgeving transport van gevaarlijke stoffen via buisleidingen  

Het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) regelt onder andere welke 

veiligheidsafstanden moeten worden aangehouden rond buisleidingen met gevaarlijke stoffen. 

De normstelling is in lijn met het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Daarmee zijn 

nieuwe kwetsbare objecten binnen de PR 10-6 contour niet toegestaan. Ook is vastgesteld dat 

wanneer binnen het invloedsgebied van een buisleiding een ruimtelijk besluit wordt genomen, de 

verantwoordingsplicht van toepassing is. 

 

Het Bevb gaat uit van een belemmerde strook van 4 of 5 meter, afhankelijk van de werkdruk en 

stof. Voor deze strook geldt een bouwverbod en een omgevingsvergunning voor het uitvoeren 

van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden. 
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Net als bij het Bevi worden de risicoafstanden en rekenmethodiek die volgen uit het Bevb 

opgenomen in een regeling, de Regeling externe veiligheid buisleidingen (Revb). 

 

Regelgeving transport van gevaarlijke stoffen over wegen, water en spoor 

Het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) hanteert een vaste afstand van 200 meter, 

gemeten vanaf de buitenrand van de transportroute, voor het verantwoordingsgebied. Binnen dit 

gebied dient de hoogte van het GR inzichtelijk te worden gemaakt. Het invloedsgebied is 

afhankelijk van de afstand van de 1% letaliteitsgrens van de verschillende stoffen over de 

transportroute. Voor de meest bepalende stofcategorie GF3 (zoals LPG) is dat 355 meter, 

gemeten vanaf de as van de transportroute. Binnen het invloedsgebied dient een motivering te 

worden opgesteld over de zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid.  

 

Ten aanzien van de verantwoordingsplicht groepsrisico wordt, net als in het Bevb, onderscheid 

gemaakt tussen een volledige verantwoording en een beperkte verantwoording van het 

groepsrisico.  

 

Een volledige verantwoording kan bovendien achterwege blijven indien kan worden aangetoond 

dat: 

a. het groepsrisico, niet hoger is dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico, of; 

b. het groepsrisico, gelet op de redelijkerwijs te verwachten verandering van de dichtheid van 

personen, met niet meer dan 10% toeneemt en; 

c. de oriëntatiewaarde, gelet op de dichtheid van personen, niet wordt overschreden. 

d. Indien sprake is van een volledige verantwoording dienen maatregelen ter beperking van het 

GR, alternatieve ruimtelijke ontwikkelingen met een lager GR en mogelijkheden en 

voorgenomen maatregelen ter beperking van de omvang van een calamiteit te worden 

overwogen. Een beperkte verantwoording houdt wel rekening met de effecten van een 

calamiteit en vindt alleen plaats als het plangebied binnen het invloedsgebied (effectgebied) 

van transportassen is gelegen. 

 

In het Bevt zijn tevens plasbrandaandachtsgebieden (PAG) benoemd voor transportroutes. Een 

PAG is een zone, waarbinnen een aanvullende verantwoording noodzakelijk is met betrekking tot 

het al dan niet nemen maatregelen om de effecten van een plasbrand te beperken en de 

zelfredzaamheid van personen. Voor transportroutes over de weg bedraagt het PAG 30 meter, 

gemeten vanuit de rand van de transportroute.  
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3 Populatiebestanden 

3.1 Huidige situatie 

Om de groepsrisicoberekeningen uit te voeren is een populatiebestand aangemaakt. Dit is voor 

zowel de aardgastransportleiding als het vervoer van gevaarlijke stoffen over de wegen gedaan 

met behulp van de populatieservice. De populatieservice is een service van de overheid (IPO), 

bedoeld voor het verstrekken van populatiegegevens ten behoeve van het uitvoeren van 

risicoberekeningen in het kader van de wettelijke taakuitvoering Externe Veiligheid door het 

bevoegd gezag (gemeenten, provincies en rijk). 

 

De populatieservice levert populatiebestanden voor groepsrisicoberekeningen voor onder andere 

de rekenpakketten RBM II en CAROLA. Het doel van de populatieservice is het beschikbaar 

stellen van informatie over personendichtheden geschikt voor de bepaling/berekening van het 

groepsrisico van een inrichting, transportroute of buisleiding vallend onder Bevi, Bevt of Bevb.  

 

De door de populatieservice geleverde populatie betreft een vertaling van de actueel gebouwde 

omgeving (plus eventuele bouwplannen). De populatieservice voorziet niet in het leveren van 

bestemmingsplancapaciteit. In gevallen waarbij de gehele capaciteit van het bestemmingsplan 

reeds is gerealiseerd, dan kan de populatieservice worden gebruikt voor een indicatie hiervan. 

 

De populatieservice is gebaseerd op de ‘Basisadministratie Adressen en Gebouwen’ (BAG). De 

BAG bevat veel maar niet alle benodigde gegevens. Met name niet-gebouwgebonden activiteiten 

zoals recreatie, sportvelden e.d. ontbreken nog. In het invloedsgebied van de onderzochte 

aardgastransportleiding en de transportroutes voor gevaarlijke stoffen over weg zijn dergelijke 

terreinen die van belang zijn voor het groepsrisico handmatig toegevoegd evenals de geplande 

ontwikkelingen. 

 

De overzichten van de opgenomen populatie in de rekenmodellen zijn te vinden in tabel 3.1 en 

3.2. Als bronnen voor het bepalen van het aantal aanwezigen in de verschillende functies is o.a. 

gebruik gemaakt van de ‘Handleiding Populatieservice 1.0’ (HP). 

 

Bestaande bebouwing invloedsgebied aardgastransportleiding 

Bouw- 

vlak 

Naam Kengetal 

dag/nacht 

Een-

heid 

Buitenfracti

e dag/nacht 

Bron 

1 Slachthuisbuurt Zuidstrook (369 woningen) 443 886 aantal 0.07 0.01 Gemeente Haarlem 

2 Sportterrein 30 10 1/ha 0.95 0.19 HP 

3 Nieuwbouw 117 woningen 140 281 aantal 0.07 0.01 BAG/HP 

4 Nieuwbouw Oost 1 en 2 (97 woningen) 116 233 aantal 0.07 0.01 Gemeente Haarlem 

5 Nieuwbouw 31 woningen 37 74 aantal 0.07 0.01 BAG/HP 

6 Toevoegen wonen (250) 300 600 aantal 0.07 0.01 Gemeente Haarlem 

7 Poort van Boerhaave St. Jacob (300 woningen) 360 720 aantal 0.07 0.01 Gemeente Haarlem 

8 Poort van Boerhaave ex schoollocatie  

(140 woningen) 

168 336 aantal 0.07 0.01 Gemeente Haarlem 

9 Nieuwbouw 150 woningen + 107 

arbeidsplaatsen 

287 (180 

+107) 

360 aantal 0.07 0.01 Gemeente Haarlem 

10 Huidig kantoor 225 0 aantal 0.07 0.01 Gemeente Haarlem 
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11 Nieuwbouw 33 woningen +   

arbeidsplaatsvoorzieningen (8 aanwezigen) 

48 (40+8) 79 aantal 0.07 0.01 Gemeente Haarlem 

12 Nieuwbouw Schalktoren 119 woningen +  

arbeidsplaatsvoorzieningen (30 aanwezigen) 

173 

(143+30) 

286 aantal 0.07 0.01 Wonam 

13 Nieuwbouw 40 woningen +   

arbeidsplaatsvoorzieningen (16 aanwezigen) 

64 

(48+16) 

96 aantal 0.07 0.01 Gemeente Haarlem 

14 Huidig kantoor Fluorlocatie (18.000 m2) 600 0 aantal 0.07 0.01 BAG/HP 

15 Nieuwbouw 84 woningen 101 202 aantal 0.07 0.01 Gemeente Haarlem 

16 Nieuwbouw 8 woningen 10 19 aantal 0.07 0.01 Gemeente Haarlem 

n.v.t. Bijeenkomst- /sport gebouwen 255 204 aantal 0.07 0.01 Populatieservice 

n.v.t. Industrie 5 2 aantal 0.07 0.01 Populatieservice 

n.v.t. Kantoren, klinieken, onderwijsinstellingen, 

winkels 

87 0 aantal 0.07 0.01 Populatieservice 

n.v.t. Woningen, recreatiewoningen 1830 3660 aantal 0.07 0.01 Populatieservice 

Totaal aantal aanwezigen in het invloedsgebied 

(minus bouwvlak 2) 

5249 8038 aantal    

Tabel 3.1: Populatie huidige situatie binnen invloedsgebied aardgastransportleiding. 

 

 
Afbeelding 3.1 : Populatievlakken huidige situatie binnen invloedsgebied aardgastransportleiding. (wit = gegenereerd door 
populatieservice, oranje = handmatig toegevoegd, blauwe lijn = invloedsgebied) 
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Bestaande bebouwing invloedsgebied transportroutes gevaarlijke stoffen 

Bouw

- 

vlak 

Naam Kengetal 

dag/nacht 

Een-

heid 

Buitenfractie 

dag/nacht 

Bron 

1 Slachthuisbuurt Zuidstrook (369 woningen) 443 886 aantal 0.07 0.01 Gemeente Haarlem 

2 Sportterrein 30 10 1/ha 0.95 0.19 HP 

3 Nieuwbouw 188 woningen 226 451 aantal 0.07 0.01 BAG/HP 

4 Nieuwbouw Oost 1 en 2 (97 woningen) 116 233 aantal 0.07 0.01 Gemeente Haarlem 

5 Nieuwbouw 71 woningen 85 170 aantal 0.07 0.01 BAG/HP 

6 Toevoegen wonen (250) 300 600 aantal 0.07 0.01 Gemeente Haarlem 

7 Poort van Boerhaave St. Jacob (300 woningen) 360 720 aantal 0.07 0.01 Gemeente Haarlem 

8 Poort van Boerhaave ex schoollocatie  

(140 woningen) 

168 336 aantal 0.07 0.01 Gemeente Haarlem 

9 Nieuwbouw 150 woningen + 107 

arbeidsplaatsen 

287 (180 

+107) 

360 aantal 0.07 0.01 Gemeente Haarlem 

10 Huidig kantoor 225 0 aantal 0.07 0.01 Gemeente Haarlem 

11 Nieuwbouw 33 woningen +   

arbeidsplaatsvoorzieningen (8 aanwezigen) 

48 (40+8) 79 aantal 0.07 0.01 Gemeente Haarlem 

12 Nieuwbouw Schalktoren 119 woningen +  

arbeidsplaatsvoorzieningen (30 aanwezigen) 

173 

(143+30) 

286 aantal 0.07 0.01 Wonam 

13 Nieuwbouw 40 woningen +   

arbeidsplaatsvoorzieningen (16 aanwezigen) 

64 (48+16) 96 aantal 0.07 0.01 Gemeente Haarlem 

14 Huidig kantoor Fluorlocatie (18.000 m2) 600 0 aantal 0.07 0.01 Dura Vermeer 

15 Nieuwbouw 84 woningen 101 202 aantal 0.07 0.01 Gemeente Haarlem 

16 Nieuwbouw 8 woningen 10 19 aantal 0.07 0.01 Gemeente Haarlem 

17 Toevoeging 430 woningen 516 1032 aantal 0.07 0.01 Gemeente Haarlem 

18 Zwemmerslaan (150 woningen) 180 360 aantal 0.07 0.01 Gemeente Haarlem 

19 Nieuwbouw 100 woningen 120 240 aantal 0.07 0.01 Gemeente Haarlem 

20 Sportterrein 30 10 1/ha 0.95 0.19 HP 

21 Sportterrein 30 10 1/ha 0.95 0.19 HP 

n.v.t. Bijeenkomst- /sport gebouwen 1.701 1.360 aantal 0.07 0.01 Populatieservice 

n.v.t. Industrie 996 299 aantal 0.07 0.01 Populatieservice 

n.v.t. Kantoren, klinieken, onderwijsinstellingen, 

winkels 

21.499 0 aantal 0.07 n.v.t. Populatieservice 

n.v.t. Woningen, recreatiewoningen 31.130 62.260 aantal 0.07 0.01 Populatieservice 

Totaal aantal aanwezigen in het invloedsgebied 

(bouwvlak 2) 

59.319 69.989 aantal    

Tabel 3.2: Populatie huidige situatie binnen invloedsgebied transportroutes gevaarlijke stoffen. 
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Afbeelding 3.2 : Populatievlakken huidige situatie binnen invloedsgebied transportroutes gevaarlijke stoffen. (wit = 
gegenereerd door populatieservice, oranje = handmatig toegevoegd, blauwe lijn = invloedsgebied) 
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3.2 Plansituatie 

In de plansituatie zijn aan de populatiebestanden van de huidige situatie de populatiepolygonen 

van de te realiseren woningen en commerciële ruimtes toegevoegd. De toegevoegde 

populatiegegevens zijn weergegeven in tabel 3.3. Voor de parkeergarage is gerekend met de 

standaard voor bedrijf, wat neerkomt op 1 aanwezige per 100 m2 in de dagperiode. Als 

aanwezigheidscorrectie zijn de getallen van een station genomen. Voor de commerciële ruimtes 

is uitgegaan van de cijfers voor winkels en kantoren, waarbij gemiddeld 1 werknemer/bezoeker 

per 20 m2 b.v.o. wordt gehanteerd in de dagperiode en geen aanwezigen in de nachtperiode. Per 

woning is uitgegaan van 2,4 personen in de nachtperiode en 1,2 personen in de dagperiode. De 

populatiegegevens van het huidige gebouw met kantoorfunctie is in de plansituatie weggelaten.  

 

In tabel 3.3 is de verdeling van de aanwezigen over de bouwvlakken weergegeven. Als bron voor 

het bepalen van het aantal aanwezigen in de verschillende functies is gebruik gemaakt van de 

‘Handleiding Populatieservice 1.0’. 

 

Bouw- 

vlak 

Programma Kengetal 

dag/nacht 

Een-

heid 

Buitenfractie 

dag/nacht 

B1.1 Woningen Amerikaweg (72) 86 173 aantal 0.07 0.01 

B1.2 Woningen Amerikaweg (25) 30 60 aantal 0.07 0.01 

B1.3 Woningen Amerikaweg (40) 48 96 aantal 0.07 0.01 

B1.4 Woningen Amerikaweg (12) 14 29 aantal 0.07 0.01 

B2 Commerciële ruimte (1070 m2 b.v.o.) 54 0 aantal 0.21 n.v.t. 

B2 Woningen Fluor (96) 115 230 aantal 0.07 0.01 

B3 Woningen Europaweg (8) 10 19 aantal 0.07 0.01 

B3 Commerciële ruimte (138 m2 b.v.o.) 7 0 aantal 0.21 n.v.t. 

B4 Townhouses (10) 12 24 aantal 0.07 0.01 

B5 Surinameblok (41) 49 98 aantal 0.07 0.01 

B6 Parkeergarage (274 parkeerplaatsen) 21 4 aantal 0.25 0.07 

B6 Horeca (250 m2 b.v.o.) 50 50 aantal 0.21 0.02 

Totaal aantal aanwezigen in het plangebied 497 784 aantal 

Tabel 3.3: Toegevoegde populatie plansituatie. 
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Afbeelding 3.3: Bouwvlakken plangebied. De rode stippellijn betreft de aardgastransportleiding. 

 

In de dagperiode neemt het aantal aanwezigen in het plangebied af met 103 personen van 600 

naar 497. In de nachtperiode neemt het aantal personen toe van 0 tot 784. 
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4 Kwantitatieve risicoanalyse hogedruk aardgastransportleiding 

In de omgeving van het plangebied bevindt zich de hogedruk aardgastransportleiding W-532-01. 

De ligging van deze leiding ten opzichte van het plangebied is op afbeelding 4.1 weergegeven. 

 

 
Afbeelding 4.1 : Ligging hogedruk aardgasleiding (rode stippellijn) en plangebied (blauwe lijn). 

 

Gelet op de werkdruk en uitwendige diameter zoals vermeld in tabel 4.1 (paragraaf 4.2) heeft de 

leiding een invloedsgebied van 140 meter. 

 

Op basis van artikel 12 van het Bevb is een verantwoording noodzakelijk wanneer een ruimtelijk 

besluit met (beperkt) kwetsbare bestemmingen binnen het invloedsgebied van een 

aardgastransportleiding is gelegen. Onderdeel van deze verantwoording is het in kaart brengen 

van de waarde van het groepsrisico. In deze kwantitatieve risicoanalyse is deze waarde van het 

groepsrisico berekend.  

 

Om te bepalen of de berekende risico’s acceptabel zijn wordt getoetst aan de normen zoals die 

worden vastgelegd in het Bevb. 

 

4.1 Berekeningsmethode 

De risicostudie in dit rapport is uitgevoerd conform de door de overheid gestelde richtlijnen voor 

het uitvoeren van risicoanalyses aan ondergrondse gelegen hogedruk aardgastransportleidingen. 

De analyse is uitgevoerd met het pakket Computer Applicatie voor Risicoberekeningen voor 

Ondergrondse Leidingen met Aardgas (CAROLA). CAROLA is een softwarepakket dat in 
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opdracht van de Nederlandse overheid is ontwikkeld, specifiek ter bepaling van het 

plaatsgebonden risico en groepsrisico van ondergrondse hogedruk aardgastransportleidingen. 

 

De risicoberekeningen die in dit rapport zijn beschreven zijn uitgevoerd met CAROLA versie 

1.0.0.52. De gehanteerde parameterfile heeft versienummer 1.3. De berekeningen zijn uitgevoerd 

op 22-10-2019.    

 

4.2 Invoergegevens 

In dit hoofdstuk worden de verschillende invoergegevens nader gespecificeerd in de navolgende 

secties. 

 

Relevante leidingen  

Op basis van het gespecificeerde interessegebied zijn diverse aardgastransportleidingen door de 

Gasunie aangeleverd. Aangezien voor dit onderzoek alleen de gasleiding W-532-01 van belang is, 

zijn in de volgende tabel alleen de aangeleverde eigenschappen van deze leiding weergegeven.  

 

Eigenaar Leidingnaam Uitwendige 

diameter  

Druk  Datum aanleveren gegevens 

N.V. Nederlandse Gasunie W-532-01 323.8 mm 40 bar  17-10-2019 

Tabel 4.1: Eigenschappen gasleiding. 

 

Voor de in bovenstaande tabel opgenomen leidingen zijn geen risicomitigerende maatregelen 

verdisconteerd in de bijbehorende risicoberekeningen. Hieruit volgt dat door de exploitant geen 

(aanvullende) maatregelen ter beperking van het groepsrisico zijn toegepast. 
 

Meteorologische gegevens  

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de meteorologische gegevens van het weerstation 

Schiphol. De gebruikte ruwheidslengte is 0,1 meter. 
 

Interessegebied  

Het interessegebied wordt bepaald door de druk en diameter van de leiding W-532-01 en is 

weergegeven in afbeelding 4.2. Voor dit gebied zijn de datagegevens bij de leidingexploitant, in 

casu de Gasunie, opgevraagd. De ligging van de gasleiding is tevens gevisualiseerd in afbeelding 

4.2. 
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Afbeelding 4.2: Interessegebied en ligging leiding voor de uitgevoerde risicoberekening. 

 

4.3 Belemmeringenstrook 

Voor leidingen van 40 bar geldt dat er aan weerszijde van de gasleidingen een 

belemmeringenstrook is van 4 meter. Deze zone valt binnen het plangebied. 

 

4.4 Plaatsgebonden risico 

Voor de in het voorgaande hoofdstuk genoemde gasleiding is het plaatsgebonden risico bepaald. 

Voor de leiding wordt het plaatsgebonden risico weergegeven als iso-risicocontouren op een 

achtergrondkaart. Daarop is de blauwe contour de PR 10-7 en de paarse de PR 10-8. Op de 

volgende afbeelding zijn de contouren van het plaatsgebonden risico langs de gasleiding W-532-

01 weergegeven. 
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Afbeelding 4.3: Plaatsgebonden risico voor gasleiding W-521-01 

 
Langs de gasleiding is binnen het invloedsgebied geen PR 10-6  contour aanwezig.  
 

4.5 Groepsrisico 

Het groepsrisico is voor de aardgastransportleiding berekend en geïllustreerd met een 

groepsrisicocurve. De groepsrisicocurve geeft een overzicht van de effecten (aantal doden: N) 

en cumulatieve kansen (frequenties: F) van alle ongevalsscenario’s die veroorzaakt kunnen 

worden door de gasleiding. De groepsrisicocurve wordt meestal aangeduid als FN-curve. 

 

Om in één oogopslag een indruk te krijgen van het groepsrisico wordt het groepsrisico gescreend 

alvorens voor specifieke segmenten FN-curves te visualiseren. Voor elk van de leidingen wordt 

per stationing de overschrijdingsfactor van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico 

weergegeven. Deze is berekend door rondom elk punt op de leiding één kilometer segment te 

kiezen die gecentreerd ligt ten opzichte van dit punt. Voor deze kilometer leiding is een FN-curve 

berekend en voor deze FN-curve de overschrijdingsfactor.  
 

De overschrijdingsfactor is de verhouding tussen de FN-curve en de oriëntatiewaarde. Daarmee 

is de overschrijdingsfactor een maat die aangeeft in hoeverre de oriëntatiewaarde wordt 

genaderd of overschreden. Een overschrijdingsfactor kleiner dan 1 geeft aan dat de FN-curve 

onder de oriëntatiewaarde blijft. Bij een waarde van 1 zal de FN-curve de oriëntatiewaarde raken. 

Bij een waarde groter dan 1 wordt de oriëntatiewaarde overschreden.  

 
Berekeningsresultaten 
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Rekenprogramma CAROLA berekent het groepsrisico voor het kilometer deeltraject waar het 

groepsrisico het hoogst is. De maximale overschrijdingsfactor bevindt zich in de huidige situatie 

op de kilometer leiding tussen 5700.00 en stationing 6700.00. In de plansituatie bevindt de 

maximale overschrijdingsfactor zich op het traject tussen stationing 5400.00 en stationing 

6400.00. De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in de afbeelding 4.4 en 4.5. 

 

Huidige situatie     Plansituatie 

   

Afbeelding 4.4: Kilometer met hoogste groepsrisico (groen) in de huidige situatie (links) en plansituatie (rechts). 

 

Huidige situatie 

 

 

Plansituatie

 

Afbeelding 4.5: Overschrijdingsfactor gemeten over de afstand in de huidige situatie (boven) en plansituatie (onder). 

 

In tabel 4.2 worden de waarden van het GR weergegeven voor de huidige en plansituatie op de 

maatgevende kilometer. 

 

 Huidige situatie Plansituatie 

Eigenschap Waarde Behorend bij Waarde Behorend bij 

Maximale 

overschrijdingsfactor 

0,358 106 slachtoffers (N) met 

een kans (F)  

van 3,17*10-7 

0,564 130 slachtoffers (N) 

met een kans (F)  

van 3,34*10-7 

Tabel 4.2: Eigenschappen FN curve huidige en plansituatie aardgastransportleiding W-521-01 

 

Voor de maatgevende kilometer leiding is de FN-curve weergegeven op afbeelding 4.6. 
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Huidige situatie     Plansituatie 

  

Afbeelding 4.6: FN-curve (blauwe lijn) van de maatgevende kilometer afgezet tegen de oriëntatiewaarde (rode lijn) in de 

huidige situatie (links) en plansituatie (rechts) 

 

Verandering GR 

Uit de berekeningen kan geconcludeerd worden dat het groepsrisico toeneemt met 0,206 (van 

0,358 naar 0,564). Dit is een toename van 58%. De maatgevende kilometer verschuift van 

stationing 5700.00 en stationing 6700.00 naar 5400.00 en stationing 6400.00. Daarmee is nog 

steeds geen sprake van een overschrijding van de oriëntatiewaarde. Vanuit de zorgplicht een zo 

optimaal mogelijke veiligheidssituatie te krijgen heeft op 23 januari 2018 een informeel overleg 

plaatsgevonden met de ontwikkelende partij, diens adviseurs, Omgevingsdienst IJmond en de 

Brandweer Kennemerland. Een Gespreksnotitie is als bijlage opgenomen in Deel 2 

Verantwoording GR. 
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5 Kwantitatieve risicoanalyse transport gevaarlijke stoffen weg 

Aan de Europaweg 4 in Haarlem bevindt zich een LPG tankstation van Texaco. De gemeente 

Haarlem heeft geen route voor het vervoer van gevaarlijke stoffen aangewezen. Het transport 

van gevaarlijke stoffen per tankwagen dient te voldoen aan de ADR, wat inhoudt dat de bebouwde 

kom vermeden dient te worden en de kortste route moet worden genomen. In het geval van de 

gemeente Haarlem kan de chauffeur kiezen voor twee routes om naar het LPG-tankstation te 

gaan. Dit kan enerzijds via de Europaweg en anderzijds via de Amerikaweg. Beide wegen 

grenzen aan het plangebied. In onderstaande afbeelding is de ligging van deze wegen ten 

opzichte van het plangebied weergegeven. 

 

 
Afbeelding 5.1 : Ligging transportroutes gevaarlijke stoffen. 

 

5.1 Berekeningsmethode 

Het groepsrisico is berekend met het softwarepakket RBM II. RBM II is het voorgeschreven 

rekenpakket voor het berekenen van de omgevingsveiligheidsrisico’s van vervoer van gevaarlijke 

stoffen over de weg, het spoor en het water. Met RBM II kan worden bepaald of voldaan wordt 

aan de risiconormen zoals die zijn vastgelegd in het Besluit externe veiligheid transportroutes. 

De risicoberekeningen die in dit rapport zijn beschreven zijn uitgevoerd met RBMII versie 2.3. De 

berekeningen zijn uitgevoerd op 22-10-2019.    
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5.2 Invoergegevens 

Gevaarlijke stoffen 

Over de Europaweg vinden naar verwachting circa 35 LPG-transporten per jaar plaats. Dit getal 

is gebaseerd op de vergunde doorzet van het LPG-tankstation van ten hoogste 999 m3/jaar en 

het gegeven dat er ter plaatse van het LPG-tankstation een middenberm aanwezig is, waardoor 

de tankwagen niet over dezelfde weg terug kan rijden (maar via Heemstede). Er is niet bekend 

of er ook nog andere gevaarlijke stoffen over de weg vervoerd worden. 

 

Meteorologische gegevens  

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de meteorologische gegevens van het weerstation 

Schiphol. 

 

5.3 Plaatsgebonden risico 

Een weg binnen de bebouwde kom heeft volgens de Handleiding Risicoanalyse Transport geen 

PR 10-5 en PR 10-6 contour. 

 

5.4 Groepsrisico 

Aangezien het vervoer van LPG zowel via de Europalaan als de Amerikalaan vervoert mag 

worden, is voor beide routes een berekening opgesteld. Het groepsrisico is berekend in de 

huidige situatie en in de plansituatie. 

 

Europaweg 

In afbeelding 5.2 is het resultaat van de groepsrisicoberekening in de huidige en plansituatie 

weergegeven met uitgangspunt dat het LPG over de Europaweg vervoerd wordt.  
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Afbeelding 5.2 FN-curve groepsrisico huidige situatie (blauw) en plansituatie (roze) Europaweg 

 

RBMII berekent het groepsrisico voor het totale ingevoerde traject en voor het kilometer 

deeltraject waar het groepsrisico het hoogst is. Het groepsrisico blijft zowel in de huidige als 

plansituatie ruim onder de oriëntatiewaarde. Te zien is het verschil is tussen beide situaties zeer 

klein is. In onderstaande tabel wordt de FN-curve verder toegelicht voor het groepsrisico over de 

totale route.  

 

 Huidige situatie Plansituatie 

Eigenschap Waarde Behorend bij Waarde Behorend bij 

Normwaarde (N:F) 0,00062 325 slachtoffers (N) 

met een kans (F)  

van 5,9*10-9 

0,00062 291 slachtoffers (N) 

met een kans (F) 

van 5,2*10-9 

Maximaal aantal 

slachtoffers (N) 

530 1,0*10-9 per jaar 530 1,1*10-9 per jaar 

Maximale kans (F) 4,4*10-8 

per jaar 

11 slachtoffers 4,5*10-8 per 

jaar 

11 slachtoffers 

Tabel 5.1: Eigenschappen FN curve huidige en plansituatie Europaweg. 

 

In afbeelding 5.3. is met geel weergegeven op welk punt op het traject het groepsrisico het hoogst 

is voor zowel de huidige als de plansituatie. Dit is op de Europaweg in de buurt van de hoogbouw 

van het winkelcentrum Schalkwijk en het plangebied. Met cyaan is de maatgevende kilometer 

aangegeven.  
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Afbeelding 5.3 Geografische weergave punten met hoogste groepsrisico voor de Europaweg 

 

Amerikaweg 

In afbeelding 5.6 is het resultaat van de groepsrisicoberekening in de huidige en plansituatie 

weergegeven met uitgangspunt dat het LPG over de Amerikaweg vervoerd wordt. 

 

 

Afbeelding 5.6 FN-curve groepsrisico huidige situatie (blauw) en plansituatie (roze) Amerikaweg 
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RBMII berekent het groepsrisico voor het totale ingevoerde traject en voor het kilometer 

deeltraject waar het groepsrisico het hoogst is. Het groepsrisico blijft zowel in de huidige als 

plansituatie ruim onder de oriëntatiewaarde. Te zien is het verschil is tussen beide situaties zeer 

klein is. In onderstaande tabel wordt de FN-curve verder toegelicht voor het groepsrisico over de 

totale route.  

 

 Huidige situatie Plansituatie 

Eigenschap Waarde Behorend bij Waarde Behorend bij 

Normwaarde (N:F) 0,00053 343 slachtoffers (N) 

met een kans (F)  

van 4,5*10-9 

0,00066 308 slachtoffers (N) 

met een kans (F) 

van 7,0*10-9 

Maximaal aantal 

slachtoffers (N) 

502 1,2*10-9 per jaar 530 4,3*10-9 per jaar 

Maximale kans (F) 4,1*10-8 

per jaar 

11 slachtoffers 4,3*10-8 per 

jaar 

11 slachtoffers 

Tabel 5.1: Eigenschappen FN curve huidige en plansituatie Amerikaweg 

 

In afbeelding 5.7 is met geel weergegeven op welk punt op het traject het groepsrisico het hoogst 

is. Zowel in de huidige als de plansituatie is dit op de Amerikaweg in de buurt van de hoogbouw 

van het winkelcentrum Schalkwijk en het plangebied. In de plansituatie komt aan de overzijde 

van de weg ter hoogte van de bestaande hoogbouw een woontoren in het plangebied. Het 

groepsrisico neemt daarom licht toe. Met cyaan is de maatgevende kilometer aangegeven. 

 

Huidige situatie     Plansituatie 

   

Afbeelding 5.7 Geografische weergave punt(en) met hoogste groepsrisico voor de huidige situatie (links) en plansituatie 

(rechts) voor de Amerikaweg 
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1 Inleiding 

De herontwikkeling van de “Fluor-locatie” aan de Europaweg in de wijk Schalkwijk in Haarlem 
voorziet in de transformatie van het bestaande gebouw. Dit gebouw heeft momenteel een 
kantoorfunctie; tot 2015 was hier het Amerikaanse ingenieursbureau Fluor gevestigd. In het 
bestaande gebouw worden 96 woningen en commerciële ruimtes (1069 m2 b.v.o.) gerealiseerd. 
Rondom het te transformeren gebouw zullen langs de Europaweg (westzijde) 59 woningen 
gerealiseerd worden en kantoorfuncties (252 m2 b.v.o.). Langs de Amerikaweg (oostzijde en 
zuidzijde) betreft het 149 appartementen. Aan de noordzijde is een mobiliteitshub met 313 
parkeerplaatsen gepland en een horecagelegenheid (185 m2 b.v.o). Op de volgende afbeelding 
is de locatie aangegeven. 
 

 
Afbeelding 1.1 : Ligging plangebied 

 
Externe veiligheid 
Externe veiligheid gaat over de invloed van het transport of opslag van gevaarlijke stoffen op de 
omgeving. Met de voorgenomen ontwikkeling wordt de realisatie van nieuwe kwetsbare objecten 
mogelijk gemaakt, zoals woningen. 
In de omgeving van de locatie zijn verschillende risicobronnen aanwezig. Het betreft de 
risicobronnen: 

- de hogedruk aardgastransportleiding W-532-01 
- de transportroute gevaarlijke stoffen over de Europaweg/Amerikaweg (aflevering voor 

Schouwbroekerbrug) en afrijden via Heemstede. 
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Proces 
In het najaar van 2017 is een eerste conceptrapportage opgesteld waarin het groepsrisico voor 
het ontwikkelen van de Fluorlocatie berekend is. Vervolgens heeft er een informeel overleg 
plaatsgevonden met de Omgevingsdienst IJmond en de Brandweer Kennemerland in januari 
2018. Het verslag van dit overleg is opgenomen in bijlage 3. Dura Vermeer heeft daarna een 
memo opgesteld. Deze memo is opgenomen in bijlage 4. De opmerkingen uit het overleg met  de 
Omgevingsdienst IJmond en de Brandweer Kennemerland, het document: ‘Notitie / VGr toets 
Fluorterrein 183601 d.d. 20 april 2018’ van AVIV en van de Gemeente Haarlem d.d 30 mei 2018 
(Incl. de mail van Gonda Ruijterman d.d. 1 februari 2018) zijn verwerkt in onderhavig externe 
veiligheidsonderzoek. Op 1 november 2018 heeft er opnieuw overleg plaatsgevonden met de 
Gemeente Haarlem, de Omgevingsdienst IJmond en de Brandweer Kennemerland. De 
opmerkingen die in dit overleg naar voren kwamen zijn eveneens verwerkt in onderhavig rapport. 
 
In het rapport: ‘Onderzoek aspect externe veiligheid - Deel 1: QRA, Herontwikkeling “Fluor-
locatie” Haarlem’ is zowel voor de hogedruk aardgastransportleiding als de transportroute 
Europaweg/Amerikaweg een QRA (kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd). In onderhavig 
deelrapport wordt ingegaan op de kwalitatieve verantwoording van het groepsrisico. 
 
 
Leeswijzer 
In de volgende hoofdstukken worden achtereenvolgens de verantwoording groepsrisico 
aardgastransportleiding en de verantwoording groepsrisico voor het transport van gevaarlijke 
stoffen over de weg beschreven. In deze hoofdstukken worden onder andere de aspecten 
zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid behandeld. 
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2 Verantwoording groepsrisico aardgastransportleidi ng 

2.1 Maatgevende scenario 

Het maatgevende scenario voor een aardgastransportleiding is een fakkelbrandincident. Tijdens 
(graaf)werkzaamheden kan een breuk in de hogedruk aardgastransportleiding worden 
veroorzaakt. Het aardgas stroomt vervolgens onder een hoge druk uit en ontsteekt waardoor een 
fakkelbrand ontstaat. Bij een directe ontsteking kan dit al gebeuren na een breuk. De hittestraling 
van een fakkelbrand kan slachtoffers, schade en brand in de omgeving veroorzaken. Afhankelijk 
van de locatie van de breuk, het type leiding en de aanwezigheid van andere leidingen in de 
omgeving, kan de brand enkele uren duren. 
Bij dit type leidingen is er nagenoeg nooit sprake van een spontane breuk, wat betekent dat als 
er een incident plaatsvindt, dit naar alle waarschijnlijkheid overdag (tijdens werkzaamheden) zal 
gebeuren.  
 

2.2 Mogelijkheden tot zelfredzaamheid 

Zelfredzaamheid is het zichzelf kunnen onttrekken aan een dreigend gevaar, zonder 
daadwerkelijke hulp van hulpverleningsdiensten. De mogelijkheden voor zelfredzaamheid 
bestaan globaal uit schuilen en ontvluchting. 
 
Het gebied in de buurt van aardgastransportleidingen is verdeeld in meerdere zones. De eerste 
ring voor de leiding die in dit onderzoek is betrokken, is van 0 tot 70 meter. Binnen deze zone 
overlijdt bij een incident circa 99% van de aanwezigen en gaan alle brandbare materialen 
branden. De tweede ring bevindt zich op 70 tot 140 meter afstand van de leiding. Aanwezigen in 
dit gebied hebben kans om te overlijden of slachtoffer te worden. De derde ring ligt op 140 tot 
240 meter vanaf de leiding. In deze ring komen geen mensen te overlijden, maar kunnen er wel 
slachtoffers vallen. Op afbeelding 2.1 is te zien dat het gehele plangebied zich binnen de eerste 
en tweede ring bevindt. De eerste ring ligt ongeveer tot over de helft van het plangebied.  
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Afbeelding 2.1: Ligging aardgastransportleiding en effectafstanden ten opzichte van het bouwplan (rood = eerste ring, 

oranje = tweede ring). 
 
Het zelfredzame vermogen van personen in de buurt van een risicovolle bron is een belangrijke 
voorwaarde om grote effecten bij een incident te voorkomen. Ontvluchting in het geval van een 
fakkelbrandincident is mogelijk, mits er geen bijzondere beperkingen zijn ten aanzien van 
zelfredzaamheid van aanwezigen. Aanwezigen binnen de eerste ring hebben echter nauwelijks 
mogelijkheden tot zelfredzaamheid, vanwege de grote vluchtafstanden en de hittestraling. Op 
grotere afstand van de leiding kan (afgeschermd van hittestraling) wel gevlucht worden. 
Aangeraden wordt om binnen de ring tot 70 meter van de leiding geen woningen of instellingen 
te realiseren die specifiek bedoeld zijn voor personen met een beperkte zelfredzaamheid. In het 
gehele plangebied worden geen gebouwen gerealiseerd die specifiek bedoeld zijn voor deze 
groep. Evenwel is het natuurlijk niet uit te sluiten dat kinderen, ouderen en/of gehandicapten in 
de woningen gaan wonen. Vanuit volkshuisvestelijk oogpunt is het juist gewenst dat dergelijke 
specifieke doelgroepen zich gelijkmatig ‘verspreiden’ tussen de reguliere doelgroepen. 
 
De aardgastransportleiding W-532-01 doorsnijdt het plangebied in oost-westelijke richting zoals 
te zien is op afbeelding 2.1. Het stedenbouwkundig ontwerp heeft een open structuur, waardoor 
er vanaf iedere locatie meerdere vluchtmogelijkheden aanwezig zijn.   
 
Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de gebouwen die gerealiseerd gaan worden aan 
meerdere zijdes entrees hebben, zodat er meerdere mogelijkheden zijn om de panden te 
ontvluchten tijdens een incident. Bij de gebouwen die gelegen zijn ten zuiden van de 
aardgastransportleiding is een vluchtmogelijkheid aan de oost- en westzijde gecreëerd. 
Vervolgens kan dan verder richting het zuiden gevlucht worden. Dit kan zowel via de nog te 
ontwikkelen infrastructuur in het plangebied zelf als via de bestaande wegen Europaweg en 
Amerikaweg.  
Het pand wat aan de noordzijde van het plangebied gepland is dient ook aan de oost- en westkant 
voorzien te worden van vluchtmogelijkheden. Vervolgens kan langs de oostzijde, via de 

70 m 

140 m 
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Amerikaweg, naar het noorden gevlucht worden, of langs de westzijde, via de Surinameweg, 
richting het noorden. In bijlage 1 is een afbeelding met de vluchtroutes opgenomen. 
 

2.3 Planologische en (steden)bouwkundige mogelijkhe den 

Gebiedsvisie en ontwikkelkader 
De ontwikkeling van het Fluorterrein past binnen de ambitie van de gemeente Haarlem om een 
aanzienlijke verstedelijkingsopgave te realiseren in Schalkwijk. Juist vanwege deze ambitie zijn 
er weinig tot geen mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen met een lager groepsrisico. De 
gebouwen die in het plangebied gerealiseerd gaan worden zullen zelf gasloos worden. Dit past 
binnen de ambitie van de gemeente Haarlem om in 2040 alle woningen binnen de gemeente 
aardgasvrij te maken. 
 
In 2009 is de gebiedsvisie Schalkwijk Midden door de Gemeenteraad vastgesteld om actief aan 
de slag te gaan met de transformatie van leegstaande kantoren.  Het college heeft de 
Ontwikkelstrategie Schalkwijk Midden op 26 april 2016 vastgesteld met de daaraan gekoppelde 
plotregels. De beleidsdocumenten “Werkwijze ontwikkelaar” en “Plotregels Schalkwijk Midden” 
vormen de kaders voor de planontwikkeling van Dura Vermeer m.b.t. de plots 10a en b. 
Voorwaarden: 

• Minimale Floor Space Index (FSI) van 2. 
• Minimaal bouwvolume van 31.320 m2. 
• De belemmeringstrook van 8 meter vrijhouden. 
• Hoogte accenten tot maximaal 41 meter. 
• 50% van de plotoppervlakte als groen ingericht. 
• “Stad tussen de bomen” van landschapsarchitect ZUS. 

Stedenbouwkundige afwegingen  
Vanwege de reden dat de kans op overlijden aanzienlijk groter is als men zich dichterbij de 
gasleiding bevindt, wordt op stedenbouwkundig niveau rekening gehouden met de hierboven 
beschreven verschillende zones door meer aanwezigen te plaatsen op een grotere afstand van 
de aardgastransportleiding.  
 
Om op de locatie van plot 10a (het gebied ten noorden van de gasleiding) een woontoren te 
ontwikkelen is door de ligging van het gastrace niet verder uitgewerkt. Er is bewust gekozen om 
een mobiliteits hub/parkeergarage (Multiflex) te ontwikkelen op deze plot om het groepsrisico te 
verkleinen. Hier kunnen deelauto’s en auto’s van bewoners en bezoekers geparkeerd worden en 
zich tevens bevindt zich hier een kleine horeca unit. In een parkeergarage verblijven minder 
mensen – en minder lang – dan in panden met een woonfunctie. De keuze om de mobiliteits hub 
op deze locatie te realiseren biedt dus voordelen op het gebied van externe veiligheid.  
 
Er was al vastgesteld om het bestaande kantoorpand van Fluor te transformeren. Doordat in de 
toekomst over de Europaweg minder autoverkeer plaats gaat vinden en de Amerikaweg mogelijk 
meer verkeer te verwerken krijgt is gekozen om de hogere accenten aan de Amerikaweg te 
realiseren, zodat deze gebouwen het verkeersgeluid naar het binnenterrein kunnen reduceren. 
De oriëntatie van de gebouwen is loodrecht op het gastrace.  
 
Vervolgens is er een studie gedaan naar gesloten bebouwing en open bebouwing. Er is in overleg 
met het Regieteam van de Gemeente gekozen voor de open variant. Met deze open variant is 
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het binnenterrein zowel aan de Noord als de Zuidkant bereikbaar voor hulpdiensten. Deze 
bovenliggende argumenten zijn de belangrijkste stedenbouwkundige aspecten hoe het 
uiteindelijke plan tot stand gekomen is.   
 
Tevens is een berekening van het GR uitgevoerd waarbij het bouwblok wat zich langs de 
Amerikaweg bevindt 20 meter richting het zuiden verplaatst is. De resultaten van deze berekening 
brachten echter geen significante verbetering van het GR met zich mee, waardoor ervoor 
gekozen is het bouwblok op de huidige locatie te houden.  
 
Aangezien de kans aanzienlijk groter is dat een incident overdag tijdens werkzaamheden 
plaatsvindt dan ’s nachts is het nieuwe plan een goede ontwikkeling in vergelijking met de huidige 
situatie. De huidige kantoorfunctie zorgt ervoor dat het aantal aanwezigen in het plangebied in de 
dagperiode in de huidige situatie hoger is dan in de plansituatie. Door in het plangebied woningen 
te realiseren neemt het aantal personen wat zich in het plangebied bevindt tijdens de meest 
risicovolle periode van het etmaal dus af ten opzichte van de huidige situatie. Het bevoegd gezag 
zal het uitvoeren van werkzaamheden binnen de belemmeringenstrook van de gasleiding in de 
nachtperiode (van 19.00 uur tot 7.00 uur) verbieden in de gebruiksfase. In de bouwfase zijn er 
nog geen bewoners in het plangebied aanwezig, tenzij de werkzaamheden gefaseerd worden 
uitgevoerd. Tevens wordt een BLVC-plan en een V&G-plan uitgewerkt in samenwerking met de 
gemeente Haarlem en de Gasunie. 
 
Bouwkundige afwegingen 
In het overleg tussen Dura Vermeer, de gemeente Haarlem, de Omgevingsdienst IJmond en de 
Brandweer Kennemerland dat heeft plaatsgevonden op 3 december 2019 is bevestigd dat er 
geen extra constructieve of brandwerende voorzieningen toegepast hoeven te worden dan de 
eisen die vastgelegd zijn in het Bouwbesluit. In de eerste ring (<70 meter afstand van de 
leidingbreuk) leiden de technische mogelijkheden die ervoor kunnen zorgen dat de aanwezigen 
in de gebouwen beter beschermd zijn tijdens een incident er toe dat de woningen die op deze 
manier gerealiseerd zouden worden onverkoopbaar zijn en het plan financieel onuitvoerbaar 
wordt. Om deze reden wordt daarom in overeenstemming met de Omgevingsdienst IJmond en 
Brandweer Kennemerland afgezien van het realiseren van versterkte gevels. 
 
In de memo opgesteld door Dura Vermeer n.a.v. het overleg op 23 januari 2018 met de 
Omgevingsdienst IJmond en Brandweer Kennemerland (opgenomen in bijlage 4) is in paragraaf 
5 gesteld dat er geen balkons aan de gevels aan de gasleidingzijde gerealiseerd worden. In het 
overleg van 1 november 2018 is in overeenstemming met bovengenoemde partijen besloten dat 
hiermee balkons bedoeld worden die zich in de belemmeringsstrook van de gasleiding bevinden, 
vanwege het feit dat de kans bestaat dat een balkon naar beneden valt en vervolgens op de 
gasleiding terecht komt. Het realiseren van balkons aan gebouwen die zich verder van de 
aardgastransportleiding af bevinden, zodat de balkons niet binnen de belemmeringenstrook 
liggen, is wel toegestaan aangezien dit geen verhoogde veiligheidsrisico’s tot gevolg heeft. 
 

2.4 Te realiseren maatregelen ter beperking van het  groepsrisico(rampen). 

Het treffen van fysieke maatregelen aan de bron of overdrachtsmaatregelen ter beperking van 
het GR ten gevolge van de aardgasleiding ligt buiten het bereik van de initiatiefnemer. Om de 
kans op een leidingbreuk te verkleinen, geldt dat in overleg met de leidingbeheerder Gasunie 
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maatregelen getroffen dienen te worden om de ongestoorde ligging van de transportleiding te 
garanderen. Dit geldt in het bijzonder voor de bouwfase, maar ook voor de gebruiksfase. 
 
Er wordt daarom een veiligheidsplan opgesteld waarin de aandachtspunten zijn beschreven om 
de veiligheid te garanderen. Het gehele plan wordt gepresenteerd en besproken met de 
Omgevingsdienst IJmond, de Gasunie en de Brandweer Kennemerland. 
 
Er moet tevens op worden toegezien dat bij de inrichting en het gebruik van de openbare ruimte 
in de belemmeringenstrook geen risico’s worden genomen. Het gevaar hierin zit bijvoorbeeld in 
het (tijdelijk) plaatsen van zeer zware objecten bovenop de gasleiding, diep wortelende beplanting 
of evenementen met in de grond verankerde opbouw. Om in de gebruiksfase mensen bewust te 
maken van de aanwezigheid van de leiding zal de leidingenstrook in de uiteindelijke situatie te 
gemarkeerd worden. 
 
Het bevoegd gezag dient in overleg met leidingbeheerder Gasunie vast te stellen of afdoende 
constructieve en veiligheidsmaatregelen zijn getroffen, conform het gestelde in de regelgeving 
inzake buisleidingen. Factoren die kans op een breuk in een hogedruk aardgastransportleiding 
kunnen verkleinen zijn te vinden in het vergroten van de diepteligging, bescherming van de leiding 
en beschermende maatregelen in de buurt van de leiding.  
 
Bij het stedenbouwkundig ontwerp en de indeling van de openbare ruimte dient rekening te 
worden gehouden met de bereikbaarheid van hulpverleningsdiensten en opstelplaatsen in relatie 
tot ingangen van gebouwen. Door het open karakter van de verkaveling kan het plangebied door 
de hulpverlenende instanties vanuit meerdere routes worden betreden. De belasting criteria 
waaraan de wegen in het plangebied voldoen is verkeersklasse 30 ton1. 
  
De aanwezigheid van effectieve bluswatervoorziening is tevens een belangrijk aandachtspunt. 
Brandkranen dienen nabij de entrees van de gebouwen en de opstelplaatsen gerealiseerd te 
worden. In bijlage 1: “Vluchtwegen en aanrijroute hulpdiensten” is aangegeven hoe de 

vluchtroutes over het terrein lopen en de locaties voor opstelplaatsen brandweer en 
brandhydranten. Bijlage 1 wordt besproken met de Brandweer Kennemerland, de 
Omgevingsdienst IJmond en de Gemeente Haarlem”. 
 
Er zijn voor de brandweer geen mogelijkheden tot effectieve bronbestrijding. De beheerder van 
de buisleiding dient bij een incident de toevoer af te sluiten. In de hierboven beschreven eerste 
ring zijn geen mogelijkheden tot effectieve inzet van de brandweer. Bij een incident overlijden 
nagenoeg alle aanwezigen die zich binnen de eerste ring bevinden. De kans op een incident is 
echter zeer klein. In de tweede ring is de inzet gericht op het redden van aanwezigen en in de 
derde ring is de inzet gericht op het voorkomen van uitbreiding.  
 
Tenslotte is risicocommunicatie naar de toekomstige bewoners/ gebruikers van de gebouwen 
zeer belangrijk. Bij aankoop van een woning of het sluiten van een huurcontract worden bewoners 
op de externe veiligheidsrisico’s gewezen worden en kan onderhavige rapportage genoemd 
worden. Er wordt informatie verstrekt over de maatregelen die zijn getroffen ter voorkoming en 
bestrijding van incidenten en over de daarbij te volgen gedragslijn. Het is wellicht wenselijk om 
een kettingbepaling af te dwingen of het externe veiligheidsaspect op te nemen in de 

 
1 Landschapstekening, ZUS 
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leveringsakte /Vve, zodat toekomstige bewoners/ gebruikers ook van de situatie op de hoogte 
zijn. 
 
Bij de uiteindelijke planvorming/ vergunningverlening dient formeel advies te worden gevraagd 
aan de Veiligheidsregio Kennemerland.  
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3 Verantwoording groepsrisico transport gevaarlijke  stoffen weg 

3.1 Mogelijkheden tot zelfredzaamheid 

Zelfredzaamheid is het zichzelf kunnen onttrekken aan een dreigend gevaar, zonder 
daadwerkelijke hulp van hulpverleningsdiensten. De mogelijkheden voor zelfredzaamheid 
bestaan globaal uit schuilen en ontvluchting. 
 
Het maatgevende scenario voor een autoweg of spoorlijn is een BLEVE (Boiling Liquid Expanding 
Vapour Explosion). Het zelfredzame vermogen van personen in de buurt van een risicovolle bron 
is een belangrijke voorwaarde om grote effecten bij een incident te voorkomen. Ontvluchting in 
het geval van een BLEVE is mogelijk, mits er geen bijzondere beperkingen zijn ten aanzien van 
zelfredzaamheid van aanwezigen. De woningen en commerciële ruimten die in het plangebied 
ontwikkeld gaan worden zijn niet specifiek bedoeld voor personen met een beperkte 
zelfredzaamheid. 
 
De Europaweg bevindt zich aan de westzijde van het plangebied. Het bouwblok met laagbouw is 
parallel aan deze weg gesitueerd. De hoofdingangen van deze woningen bevinden zich ook aan 
deze zijde. In het ontwerp is tevens een uitgang aan de oostzijde opgenomen, zodat bij een 
incident de aanwezigen via die zijde kunnen vluchten. 
 
De Amerikaweg loopt ten zuiden en oosten van het plangebied. Het bouwblok met appartementen 
is parallel aan deze weg gesitueerd. In het ontwerp van het gebouw zijn vluchtroutes gerealiseerd 
aan de West- en Oostzijde. Bij een incident kunnen de aanwezigen via de westzijde vluchten. In 
bijlage 1 is een afbeelding met de vluchtroutes opgenomen. 
 

3.2 Te realiseren maatregelen ter beperking groepsr isico(rampen) 

In het convenant LPG-autogas is afgesproken hoe de sector de bevoorrading van LPG-
tankstations veiliger maakt. De sector heeft voor 1 januari 2010 maatregelen getroffen die de 
externe veiligheidsrisico's verminderen. Het aanbrengen van hitte werende coating op LPG-
tankauto's is één van de maatregelen die zijn genomen. Als de coating bij een ongeluk in tact 
blijft, geeft dit de brandweer meer tijd en meer mogelijkheden om een BLEVE  te voorkomen.  
 
Bestrijding van een dreigende BLEVE vereist veel bluswater bedoeld voor het koelen van de 
LPG-tank. Bij voldoende koeling zal een BLEVE worden voorkomen. Hiervoor wordt (vanwege 
de snelheid die is geboden) gebruik gemaakt van primaire bluswatervoorzieningen (in het 
voertuig aanwezige water en brandkranen op het openbaar waterleidingnet). De aanwezigheid 
van effectieve grootschalige bluswatervoorziening is hierbij een belangrijk aandachtspunt. 
Brandkranen dienen nabij de entrees van de gebouwen en de opstelplaatsen gerealiseerd te 
worden.  
 
Bij het stedenbouwkundig ontwerp en de indeling van de openbare ruimte dient rekening te 
worden gehouden met de bereikbaarheid van hulpverleningsdiensten en opstelplaatsen in relatie 
tot ingangen van gebouwen. Door het open karakter van de verkaveling kan het plangebied door 
de hulpverlenende instanties vanuit meerdere routes worden betreden. De aanwezigheid van 
effectieve bluswatervoorziening is tevens een belangrijk aandachtspunt. Brandkranen dienen 
nabij de entrees van de gebouwen en de opstelplaatsen gerealiseerd te worden. In bijlage 1: 
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“Vluchtwegen en aanrijroute hulpdiensten” is aangegeven hoe de vluchtroutes over het terrein 
lopen en de locaties voor opstelplaatsen brandweer en brandhydranten. Bijlage 1 wordt 
besproken met de Brandweer Kennemerland, de Omgevingsdienst IJmond en de Gemeente 
Haarlem”. 
 
Dit rapport wordt verstrekt en besproken met de Gemeente Haarlem, Omgevingsdienst IJmond 
en de Veiligheidsregio Kennemerland. Bij de uiteindelijke planvorming / vergunningverlening 
dient formeel advies te worden gevraagd aan de Veiligheidsregio Kennemerland. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage 1: Vluchtwegen en aanrijroute hulpdiensten,  Nieman d.d. 6 december 2019. 



 

 

 (De plankaart van ZUS-landschapsarchitecten d.d. 2 2 juli 2020 heeft deze 
aspecten geïntegreerd)  
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage 2: Gespreksnotitie overleg 17 november 2017 , Gasunie 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage 3: Gespreksnotitie informeel overleg 23 jan uari 2018, Omgevingsdienst 
IJmond en Brandweer Kennemerland 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage 4: Memo Dura Vermeer n.a.v. overleg 23 janu ari 2018, Omgevingsdienst 
IJmond en Brandweer Kennemerland   



 

 

 
 


