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1. Inleiding 
 
In opdracht van gemeente Haarlem, Stadszaken, afdeling Vastgoed is een milieukundig bodemonder-
zoek uitgevoerd op Harmenjansweg 95 te Haarlem. De aanleiding voor het onderzoek is het aanleg-
gen van een tijdelijk stadsstrand op een deel van het terrein en de mogelijke herontwikkeling van deze 
locatie. 
 
De ligging van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1.  
 
Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de NEN-5740 voor verkennend bodemonderzoek en de 
NEN-5707 voor onderzoek naar asbest in bodem.  
Doel van het onderzoek is het bepalen van de kwaliteit van de grond en het grondwater. Deze 
gegevens zijn van belang om vast te stellen of de bodemkwaliteit een belemmering is voor normaal 
gebruik van de locatie en voor de voorgenomen ontwikkelingen.  
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2. Vooronderzoek 
 
Huidige situatie en uit te voeren werkzaamheden 
Het onderzochte terrein bestaat uit de percelen kadastraal bekend als Haarlem, sectie E, nummers 
3784 en 6079 en een deel van 6612. Het te onderzoeken terrein heeft een oppervlak van ongeveer 
1585 m2 en is in eigendom van de gemeente Haarlem.  
In eerste instantie is het de bedoeling een deel van het terrein in te richten als stadsstrand. Hiervoor wordt 
op het deel van het terrein ten westen van de bebouwing een laag zand aangelegd. Verder wordt de loca-
tie in de toekomst mogelijk ontwikkeld. 
 
Historische gegevens 
Voor dit terrein zijn vergunningen van kracht geweest voor een drijfriemenfabriek met leerlooierij (1890-
1988). Verder zijn hier gevestigd (geweest) een fietsenhandel (actueel) met reparatie van gaskachels en 
geisers en een meubelmakerij (niet meer aanwezig). Verder is bekend dat het terrein als opslag heeft 
gediend voor schroot en allerlei apparaten als ijskasten en dergelijke. 
 
Algemene bodemopbouw 
Volgens de Geologische kaart van Haarlem en omstreken ligt Harmenjansweg 95 in een gebied waar 
veen op strandwalzand ligt. De stromingsrichting van het oppervlakkige grondwater is niet bepaald. De 
verwachting is dat deze gericht is naar het oppervlaktewater van het Spaarne. 
 
Bodemkwaliteitskaart 
Op basis van reeds uitgevoerde bodemonderzoeken op onverdachte terreinen is de Haarlemse bodem-
kwaliteitskaart vastgesteld. In de Haarlemse bodemkwaliteitskaart worden bodemkwaliteitszones 
onderscheiden. Per zone is de gemiddelde bodemkwaliteit vastgesteld. De bodemkwaliteitskaart bevat 
geen grondwatergegevens. Harmenjansweg 95 ligt volgens de Bodemkwaliteitskaart van de gemeente 
Haarlem in zone 1: het Historisch Centrum van Haarlem. 
 
In bodemkwaliteitszone 1 is de bovengrond (0,0–0,5 m-mv.) gemiddeld matig verontreinigd met lood 
en zink. Verder is de bovengrond gemiddeld licht verontreinigd met kwik, koper, minerale olie en 
PAK (teerachtige verbindingen in bijvoorbeeld koolas). Er komen plaatselijk uitschieters voor van 
sterke verontreinigingen met koper, lood en zink. 
De ondergrond (0,5 – 2,0 m-mv.) is gemiddeld licht verontreinigd met kwik, koper, lood, zink, PAK 
en minerale olie. Ook in de ondergrond kunnen uitschieters tot sterke verontreinigingen voorkomen 
met koper en lood. Zink kan plaatselijk als matige verontreiniging voorkomen. 
 
In tabel 1 zijn de gemiddelde waarden (achtergrondwaarden) en de uitschieters (P95) voor de elf 
parameters in de boven- en ondergrond van bodemkwaliteitszone 1 weergegeven. 
 
Tabel 1: Bodemkwaliteitszone 1, P95 en gemiddelde waarden 

 As  Cd  Cr  Cu  Hg Pb Ni Zn PAK EOX mo  
Gem. bg 5,88 - 0,38 - 11,14 - 49,54 s 0,67 s 298,29 t 7,95 - 230,22 t 4,29 s 0,24 - 67,45 s 
Gem. og 6,78 - 0,28 - 11,68 - 56,06 s 0,86 s 148,52 s 8,26 - 91,87 s 1,62 s 0,14 - 73,26 s 
P95 bg 10,90 - 0,91 s 17,83 - 127,04 i 2,09 s 891,28 i 13,74 s 744,19 i 19,30 s 0,76 s 161,09 s 
P95 og 12,09 - 0,52 - 20,45 - 144,15 i 3,45 s 360,47 i 15,64 s 303,77 t 7,34 s 0,39 s 245,74 s 
gehalten in mg/kg d.s. 
 
Gem. bg gemiddelde bovengrond (0,0 - 0,5 m-mv.); 
Gem. og gemiddelde ondergrond (0,5-2,0 m-mv.); 
mo minerale olie; 
P95 bg uitschieters bovengrond (95-percentielwaarde); 
P95 og uitschieters ondergrond (95-percentielwaarde); 
- gehalte is kleiner dan de streefwaarde; 
s gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan de tussenwaarde (lichte verontreiniging); 
t gehalte is groter dan de tussenwaarde en kleiner dan de interventiewaarde (matige verontreiniging); 
i gehalte is groter dan de interventiewaarde (sterke verontreiniging). 
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Resultaten uitgevoerd onderzoek 
In 1991 is door Omegam een onderzoek uitgevoerd op dit terrein (kenmerk 7403, gedateerd 29 augustus 
1991). Conclusies uit dit onderzoek: 
Het middenterrein van Harmenjansweg 95 is matig verontreinigd met minerale olie en sterk verontreinigd 
met PAK. Over het gehele terrein is de bodem tenminste tot 2 m-mv matig verontreinigd met lood en 
licht verontreinigd met enkele andere metalen. De groenstrook aan de Oudeweg is tot 2 meter diepte sterk 
verontreinigd met lood, matig verontreinigd met koper en licht verontreinigd met enkele andere metalen.  
De verontreinigingen worden in verband gebracht met de ophooglaag. 
Op de kaart van dit rapport ligt tussen het gebouw en het Spaarne een gedeelte van het terrein dat destijds 
nog water was. Tegenwoordig is dit deel gewoon landbodem. Hier is een deel van het Spaarne dus 
gedempt/verland. Onbekend is wanneer en waarmee dit gebeurd is. Het gaat om het deel van het huidige 
onderzoeksterrein dat behoort tot kadastraal perceel Haarlem, sectie E, nummer 6612. 
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3. Motivatie en onderzoeksopzet 
 

3.1 Motivatie 
 
Aangezien de functie van het terrein wordt veranderd naar een meer gevoelige functie en er meer dan 
twee uur per dag mensen gaan verblijven is het nodig bodemonderzoek uit te voeren om de actuele 
mate van verontreiniging vast te stellen.  
In de “Handreikingen bodem voor gemeenten – Onroerend goed transacties en bodemkwaliteit” 
(SenterNovem en Witteveen + Bos, d.d. 17 oktober 2009) staat dat bij uitgifte van onroerende zaken in 
alle gevallen, maar zeker in het geval van verdachte locaties, sterk wordt aanbevolen om bodem-
onderzoek uit te laten voeren. 
Deze gegevens zijn ook ontoereikend voor het aanvragen van een vergunning voor de aanleg van het 
stadsstrand. 
 

3.2 Onderzoeksopzet 
 
Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de NEN 5740. Bij het aantal boringen en analyses wordt uitge-
gaan van de strategie voor het onderzoek naar de kwaliteit van ophooglagen (VED-HE). Vijf boringen 
zijn tot 2 m-mv en één boring tot 1,5 m-mv uitgevoerd. Deze diepere boringen zijn geplaatst in verband 
met de resultaten uit het onderzoek van 1991. Ook is er een extra peilbuis geplaatst om de in dit 
onderzoek gevonden olieverontreiniging te verifiëren. Verder is er asbestonderzoek gedaan volgens NEN 
5707. 
 
Het onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen: 
- grondonderzoek (tot een maximale diepte van 2,3 m-mv.); 
- grondwateronderzoek; 
- asbestonderzoek in grond; 
- funderingsonderzoek: bepaling samenstelling en uitloging funderingsmateriaal, inclusief gehalte 

asbest. 
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4. Veldonderzoek 

4.1 Veldwerk 
 
Het veldwerk is door BK bodem uitgevoerd volgens de geldende NEN-normen, danwel conform de 
aangepaste Voorlopige Praktijk Richtlijnen (VPR). Het veldwerk is gecertificeerd volgens de SIKB 
BRL 2000. 
 
Op 29 januari en 2 februari 2010 zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd  
- 1 boring tot 3,3 m-mv; 
- 1 boring tot 2,3 m-mv; 
- 3 boringen tot 2,0 m-mv; 
- 1 boring tot 1,5 m-mv; 
- 6 boringen tot 1,0 m-mv; 
- 2 van bovenstaande boringen zijn afgewerkt met peilbuis met een grondwaterfilter; 
- 8 graafgaten en inspectie grond en veld voor asbestonderzoek. 
 
Op 8 februari 2010 is het grondwater uit de peilbuizen bemonsterd. 
 
De locaties van de boringen, graafgaten en peilbuizen zijn aangegeven op de tekening in bijlage 2. 
 

4.2 Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen 
 
De bodemopbouw op de locatie is grofweg als volgt. De bovenste meter bestaat uit matig fijn zand dat 
zwak siltig en licht tot matig humeus is. Bij de meeste boorpunten is vanaf ongeveer 1 m-mv een 
veenlaag aanwezig. Uitzondering hierop zijn boringen 10 en 12 op de westelijke helft van het terrein. Bij 
deze boringen is geen veenlaag aangetroffen. Hier bestaat de bodem vanaf ongeveer 1 m-mv uit fijn zand. 
Verder bestaat de bodem bij boring 2 (nabij de gevel van het gebouw van 0,5-1,0 m-mv) en bij boring 9 
(langs de waterkant van 1,0-1,6 m-mv) uit klei. 
Bij verschillende boringen is een puinlaag van ongeveer een halve meter dikte aangetroffen. Deze zit met 
name aan het oppervlak maar bij boring 1 (‘pad’ voor de bebouwing) zit ook op een halve meter diepte 
een puinlaag met een dikte van een halve meter. Verschillende boringen zijn gedaan met behulp van een 
ramguts. 
Diverse boringen zijn gestagneerd op ondoordringbare lagen of wortels. Er is hier niet verder geboord 
omdat ook bekend is dat er verschillende kabels en leidingen over het terrein lopen waaronder kabels van 
de spoorwegen. 
 
Bij iedere boring is bodemvreemd materiaal aangetroffen. Het gaat om resten baksteen, beton, asfalt, 
metaal, kolen en hout.  
Een beschrijving van de boorprofielen met zintuiglijke waarnemingen is opgenomen in bijlage 3. 
 
Visueel is er noch in de bodem, noch in het funderingsmateriaal asbest waargenomen. Wel is tijdens de 
veldinspectie bij graafgat 8 óp het maaiveld een stukje verdacht plaatmateriaal aangetroffen (zie 
veldwerkformulier in bijlage 3). 
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4.3 Grondwatergegevens 
 
Tijdens het veldwerk is de grondwaterstand opgenomen en zijn de zuurgraad (pH) en het elektrisch 
geleidingsvermogen (EG) van het grondwater gemeten (zie tabel 2). 
 
Tabel 2: Grondwatergegevens 

Filter Filterdiepte 
[m-mv.] 

datum Grondwaterstand 
[m-mv.] 

EG 
[µS/cm] 

pH 
[-] 

1 1,1-2,1 8 februari 2010 0,75 760 6,7 
10 2,3-3,3 8 februari 2010 1,30 755 6,6 
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5. Chemisch-analytisch onderzoek 
 
Het chemisch-analytisch onderzoek is uitgevoerd door het laboratorium van Omegam te Amsterdam. De 
chemische analyses zijn uitgevoerd volgens de geldende NEN normen. Tevens is het grond- en 
grondwateronderzoek uitgevoerd volgens de richtlijnen van AS3000. 
 
Het chemisch-analytisch onderzoek is afgestemd op de zintuiglijke waarnemingen tijdens het veldwerk. 
 
De grond- en funderingsmateriaalmonsters zijn in het laboratorium gemengd volgens het in tabel 3a 
en 3b beschreven mengmonsterschema. Tevens is in deze tabel het analyseschema met de motivatie 
van de analyses weergegeven. 
 
Tabel 3a: Mengmonster- en analyseschema van verkennend grondonderzoek en funderingsmateriaal  

(meng-)-
monster monsters  diepte 

[m-mv.] analyses motivatie 

Grond verkennend onderzoek 

bgs 1.2+6.1+9.1+9.2+ 
12.1 0-0,5 Standaardpakket grond 1) zintuiglijk schone bovengrond 

bgp 4.1+7.1+8.2+12.2+ 
13.2 0-0,5 Standaardpakket grond puinhoudende bovengrond 

ogv 
1.4+1.5+1.6+6.4+ 
6.5+6.6+7.4+7.5+ 

14.3 
0,8-2,3 Standaardpakket grond venige ondergrond 

ogk 2.2+9.4 0,5-1,6 Standaardpakket grond kleiige ondergrond 

ogp1 
3.2+5.2+7.2+12.3+ 
12.4+12.5+12.6+ 

12.7 
0,4-2,0 Standaardpakket grond puinhoudende ondergrond zuid 

ogp2 
8.3+8.4+9.3+10.2+ 
10.3+10.4+10.5+ 
11.2+13.3+14.2 

0,5-1,9 Standaardpakket grond puinhoudende ondergrond noord
(stadstrand) 

ogs 4.2+6.3+7.3 0,5-1,2 Standaardpakket grond zintuiglijk schone ondergrond 
Grond asbest 

AM1.1 graafgaten 3, 4 en 6 0,02-0,5 asbest NEN 5707 gehalte asbest in puinhoudende 
grond nabij gebouw 

AM2.1 graafgaten 5, 8, 11 
en 14 0,02-0,5 asbest NEN 5707 asbestgehalte grond t.p.v. 

stadsstrand 
Puinlagen 

funda s+u 1.3+2.1+6.2+10.1 0-1,0 samenstelling en uitloging2) bepalen kwaliteit en uitloging 

puinlaag 
puin 

asbest 
1.1+3.1+4.1+5.1+ 

8.1+11.1+14.1 0-0,5 asbest NEN 5896 bepalen aanwezigheid asbest in 
puinlaag 
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Tabel 3b: Mengmonster- en analyseschema van nader onderzoek grond  
(meng-)-
monster monsters  diepte 

[m-mv.] analyses motivatie 

Grond nader onderzoek 

 1.2 0,3-0,5 zink uitsplitsing matig/sterk 
verontreinigde mengmonsters 

 1.4 1,0-1,5 lood idem 
 1.5 1,5-2,0 lood idem 
 1.6 2,0-2,3 lood idem 
 2.2 0,5-1,0 Standaardpakket idem 
 4.1 0-0,5 koper, lood, zink idem 
 6.1 0,05-0,1 zink idem 
 6.4 0,8-1,3 lood idem 
 6.5 1,3-1,6 lood idem 
 6.6 1,6-2,0 lood idem 
 7.1 0-0,4 koper, lood, zink, PAK idem 
 7.4 1,2-1,6 lood idem 
 7.5 1,6-2,0 lood idem 
 8.2 0,2-0,5 koper, lood, zink, PAK idem 
 8.3 0,5-1,0 Standaardpakket idem 
 8.4 1,0-1,5 Standaardpakket idem 
 9.1 0-0,25 zink idem 
 9.2 0,25-0,5 zink idem 
 9.3 0,5-1,0 Standaardpakket idem 
 9.4 1,0-1,6 Standaardpakket idem 
 10.2 0,5-0,7 Standaardpakket idem 
 10.3 0,7-1,2 Standaardpakket idem 
 10.4 1,2-1,5 Standaardpakket idem 
 10.5 1,5-1,9 Standaardpakket idem 
 11.2 0,5-1,1 Standaardpakket idem 
 12.1 0-0,1 zink idem 
 12.2 0,1-0,5 koper, lood, zink, PAK idem 
 13.2 0,25-0,5 koper, lood, zink, PAK idem 
 13.3 0,5-1,0 Standaardpakket idem 
 14.2 0,5-0,8 Standaardpakket idem 
 14.3 0,8-1,0 lood idem 

1) Standaardpakket grond: metalen (cadmium, koper, kwik, lood, nikkel, zink, barium, kobalt, molybdeen), minerale olie, PAK, 
PCB’s, organisch stof en lutum. 

2) samenstelling: NEN-grond: metalen, PAK, EOX en minerale olie; 
 uitloging: cascadeproef en analyse van het eluaat op 15 metalen (arseen, barium, cadmium, kobalt chroom, koper, kwik, 

molybdeen, nikkel, lood, antimoon, seleen, tin, vanadium en zink) en 4 anionen (bromide, chloride, fluoride en sulfaat). 
 
Tevens is in het laboratorium van alle grond(meng-)monsters het gehalte aan organisch stof, lutum 
bepaald. 
 
In tabel 4 is het analyseschema van het grondwatermonster, met de motivatie van de analyse, 
weergegeven. 
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Tabel 4: Grondwatermonster en analyseschema 
monster diepte filterstelling [m-mv.] analyses motivatie 

1-1-1 1,1-2,1 Standaardpakket grondwater1)  
kwaliteit grondwater ter 

plaatse eerdere 
olieverontreiniging 

10-1-1 2,3-3,3 Standaardpakket grondwater kwaliteit grondwater ter 
plaatse van stadsstrand 

1) Standaardpakket grondwater: metalen (cadmium, koper, kwik, lood, nikkel, zink, barium, kobalt, molybdeen), minerale olie, 
vluchtige aromaten (styreen, benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, naftaleen) en VOCl. 
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6. Resultaten 

6.1 Toetsingskader  
 
De resultaten van het chemisch onderzoek zijn getoetst aan de streefwaarden voor grondwater en de inter-
ventiewaarden voor grond en grondwater, zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering. De resultaten 
voor de grondmonsters zijn tevens getoetst aan de achtergrondwaarde (AW2000) uit het NOBO-rapport 
‘Normstelling en bodemkwaliteitsbeoordeling (VROM 2008)1. De achtergrond- en interventiewaarden 
voor grond zijn gebaseerd op een standaard bodem (10% organische stof en 25% lutum) en dienen per 
grondsoort te worden omgerekend. De achtergrond- en interventiewaarden voor een standaard bodem 
zijn weergegeven in bijlage 5. 
 
De analyseresultaten van de grondmengmonsters, de grondwatermonsters en het materiaal van de 
puinlagen zijn neergelegd in de certificaten die zijn opgenomen in bijlage 4. 
 

6.2 Onderzoeksresultaten grond 
 
In tabel 5a en 5b zijn de in het laboratorium gemeten overschrijdingen in de grond weergegeven. Indien 
er géén parameters vermeld zijn, zijn er geen verontreinigingen aangetroffen. 
 
Tabel 5a: Overschrijdingstabel verkennend grondonderzoek 
monster-

code 
diepte 

[m-mv.] bodemprofiel zintuiglijke 
waarnemingen > AW > T > I 

bgs 0-0,5 matig fijn zand - koper, kwik, lood, PAK, 
PCB’s zink - 

bgp 0-0,5 matig fijn zand baksteen, kolen, 
hout, asfalt 

cadmium, kobalt, kwik, 
nikkel, minerale olie PAK koper, lood, 

zink, PCB’s 

ogv 0,8-2,3 veen sporen divers puin kobalt, koper, kwik, nikkel, 
zink - lood 

ogk 0,5-1,6 klei 
baksteen, kolen, 

kalk, beton, 
aardewerk 

kobalt, kwik, nikkel - 

cadmium, 
koper, lood, 

zink, minerale 
olie, PAK, 

PCB’s 

ogp1 0,4-2,0 matig fijn zand baksteen, beton, 
asfalt, kolen 

koper, kwik, lood, zink, 
minerale olie, PAK, PCB’s - - 

ogp2 0,5-1,9 zeer/matig fijn 
zand 

baksteen, kolen, 
aardewerk, kalk 

cadmium, kobalt, kwik, 
nikkel, minerale olie 

koper, 
PAK 

lood, zink, 
PCB’s 

ogs 0,5-1,2 matig fijn zand - kwik, lood, zink, PCB’s - - 
Grond asbest 

AM1.1 0,02-0,5 matig fijn zand diverse niet aangetoond 
AM2.1 0,02-0,5 matig fijn zand diverse niet aangetoond 

legenda staat onder tabel 5b 
 
In de meeste mengmonsters zijn matige tot sterke verontreinigingen aangetoond. De gehalten aan 
enkele metalen, PAK en/of PCB’s liggen in veel gevallen boven de grens voor nader onderzoek (de 
tussen(T)-waarde). Daarop zijn de aparte monsters nogmaals geanalyseerd op de stoffen waarvoor 
nader onderzoek nodig is. 
                     
1 Per 1april 2009 is de Circulaire bodemsanering 2009 in werking getreden. De hierin opgenomen interventiewaarden bodemsanering geven 
aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor de mens, dier en plant ernstig zijn verminderd of dreigen te worden ver-
minderd. Ze zijn representatief voor het verontreinigingniveau waarboven sprake is van een geval van ernstige (bodem)verontreiniging. Er is 
sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging, als van één stof de gemiddelde concentratie van een bodemvolume van minimaal 
25 m3 grond of 100 m3 grondwater hoger is dan de interventiewaarde. De toetsingswaarde voor nader onderzoek (tussenwaarde) wordt 
gevormd door de halve som van de achtergrondwaarde (AW2000 uit de Regeling bodemkwaliteit) en de interventiewaarde. 
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Tabel 5b: Overschrijdingstabel nader grondonderzoek 
monster-

code 
diepte 

[m-mv.] bodemprofiel zintuiglijke 
waarnemingen > AW > T > I 

1.2 0,3-0,5 matig fijn zand - - - zink 
1.4 1,0-1,5 veen sporen beton - - lood 
1.5 1,5-2,0 veen sporen beton - - lood 
1.6 2,0-2,3 veen sporen beton - lood - 
2.2 0,5-1,0 klei sporen baksteen, kalk koper, kwik lood - 
4.1 0-0,5 matig fijn zand hout, baksteen, kolen koper, lood, PAK zink - 
6.1 0,05-0,1 matig fijn zand - - - - 
6.4 0,8-1,3 veen  - lood - - 
6.5 1,3-1,6 veen sporen baksteen lood - - 
6.6 1,6-2,0 veen sporen kalk lood - - 
7.1 0-0,4 matig fijn zand baksteen, kolen PAK koper lood, zink 
7.4 1,2-1,6 veen - - - lood 
7.5 1,6-2,0 veen zandsteen - lood - 

8.2 0,2-0,5 matig fijn zand sporen kolen - koper, 
PAK lood, zink 

8.3 0,5-1,0 matig fijn zand sporen kolen 
cadmium, koper, 

kwik, minerale olie, 
PAK, PCB’s 

barium, 
lood zink 

8.4 1,0-1,5 matig fijn zand brokken kolen 
cadmium, kobalt, 

kwik, nikkel, PAK, 
PCB’s 

barium, 
koper, 

minerale 
olie  

lood, zink 

9.1 0-0,25 matig fijn zand - - - - 
9.2 0,25-0,5 matig fijn zand - - zink - 

9.3 0,5-1,0 
matig fijn zand baksteen, aardewerk, 

kalk 

barium, kobalt, 
kwik, molybdeen, 

minerale olie 

cadmium, 
nikkel 

koper, lood, zink, 
PAK, PCB’s 

9.4 1,0-1,6 klei kolen, kalk, baksteen kobalt, kwik, nikkel barium 

cadmium, koper, 
lood, zink, 

minerale olie, 
PAK, PCB’s 

10.2 0,5-0,7 matig fijn zand sporen baksteen, 
aardewerk, kolen 

cadmium, kobalt, 
kwik, minerale olie 

koper, 
PAK 

barium, lood, 
zink, PCB’s 

10.3 0,7-1,2 matig fijn zand zwak ijzerhoudend 
cadmium, koper, 

kwik, minerale olie, 
PAK,  

barium lood, zink, 
PCB’s 

10.4 1,2-1,5 zeer fijn zand zwak 
baksteenhoudend 

cadmium, koper, 
kwik, lood, zink, 

minerale olie PAK, 
PCB’s 

- - 

10.5 1,5-1,9 zeer fijn zand zwak 
baksteenhoudend 

cadmium, koper, 
kwik, lood, zink, 

minerale olie, PCB’s 
- PAK 

11.2 0,5-1,1 matig fijn zand brokken kolen 

barium,cadmium, 
kobalt, kwik, nikkel, 
minerale olie, PAK, 

PCB’s 

koper, 
lood, zink - 

12.1 0-0,1 matig fijn zand - zink - - 
12.2 0,1-0,5 matig fijn zand baksteen, asfalt kolen - - - 
13.2 0,25-0,5 matig fijn zand zwak koolhoudend PAK koper lood, zink 

13.3 0,5-1,0 matig fijn zand zwak 
baksteenhoudend 

cadmium, kobalt, 
koper, kwik, nikkel, 
minerale olie, PCB’s

lood barium, zink, 
PAK 
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monster-
code 

diepte 
[m-mv.] bodemprofiel zintuiglijke 

waarnemingen > AW > T > I 

14.2 0,5-0,8 matig fijn zand zwak 
baksteenhoudend 

barium, cadmium, 
kobalt, koper, kwik, 
lood, nikkel, zink, 

minerale olie, PAK, 
PCB’s 

- - 

14.3 0,8-1,0 veen - - - lood 
>: groter dan …….; 
AW: achtergrondwaarde (AW2000); 
I: interventiewaarde; 
T: tussenwaarde, het rekenkundig gemiddelde van de achtergrondwaarde en interventiewaarde; 
-: (zintuiglijk) niet verontreinigd. 
 
In de bovengrond (0-0,5 m-mv) van enkele boringen zijn sterke verontreinigingen met lood en zink ge-
meten. Op vier plekken verspreidt over het gehele terrein zijn namelijk gehalten gemeten die boven de 
interventiewaarde liggen. Er is hier geen duidelijk patroon te herleiden. Verder zijn er in het mengmon-
ster van de puinhoudende bovengrond sterke verontreinigingen gemeten met PCB. Daarnaast zijn in de 
bovengrond lichte tot matige verontreinigingen gemeten met metalen, minerale olie en PAK. 
In de ondergrond zijn ook sterke verontreinigingen gemeten met metalen, PAK en PCB. Over het alge-
meen liggen de gehalten in de ondergrond hoger dan in de bovengrond. De sterke verontreinigingen zijn 
gemeten tot aan 2 m-mv. De meeste verontreiniging zit in de laag van 0,5 tot 1,5 m-mv.  
Langs de waterkant is bij twee boringen een matige tot sterke verontreiniging met minerale olie aange-
troffen in de laag van 1,0 tot 1,5 m-mv. Mogelijk dat dit de bodem is van een gedempt gedeelte van het 
Spaarne en dus een oude sliblaag. 
 

6.3 Onderzoeksresultaten grondwater 
In tabel 6 zijn de verhoogde parameters in het grondwater weergegeven. Indien er géén parameters zijn 
vermeld, zijn er geen verontreinigingen aangetroffen. 
 
Tabel 6: Overschrijdingstabel grondwater 

Peilbuis Diepte 
(m-mv) > S > T > I 

1-1-1 1,1-2,1 barium, minerale olie - - 
10-1-1 2,3-3,3 barium - - 

>: groter dan …….; 
S: streefwaarde; 
I: interventiewaarde; 
T: tussenwaarde, het rekenkundig gemiddelde van de streefwaarde en interventiewaarde; 
-: niet verontreinigd; 
 
Het grondwater op de locatie is licht verontreinigd met barium en ter plaatse van boring 1 (voor de 
bebouwing) is ook lichte verontreiniging met minerale olie aangetroffen.  
 

6.4 Onderzoeksresultaten puinmateriaal 
 
De resultaten van het samenstellings- en uitloogonderzoek van het funderingsmateriaal zijn getoetst aan 
de normen van het Besluit bodemkwaliteit zoals die staan beschreven in de bijbehorende Regeling 
bodemkwaliteit. Deze normen zijn opgenomen in bijlage 6. In tabel 7 en 8 zijn de resultaten van deze 
toetsing samengevat. 
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Tabel 7: Samenstellingsonderzoek 
resultaten samenstellingsonderzoek# monster-

code 
diepte 

[m-mv.] 
soort funderingsmateriaal 

MO# PAK# 

funda s+u 0-1,0 puin nvb nvb 
# : minerale olie (MO) en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK); 
n.t:.  niet toepasbaar; 
nvb:   voldoet aan toetsingswaarden voor hergebruik als ‘niet vormgegeven bouwstof’; 
 
Tabel 8: Uitloogonderzoek 

resultaten uitloogonderzoek## monster-
code 

diepte 
[m-mv.] As Ba Cd Co Cr Cu Hg Mo Ni Pb Sb Se Sn V Zn Br Cl F SO4

funda s+u 0-1,0 nvb nvb nvb nvb ibc nvb nvb nvb nvb nvb nvb nvb nvb ibc nvb nvb nvb nvb nvb
## : 15 zware metalen [arseen (As), barium (Ba), cadmium (Cd), kobalt (Co), chroom (Cr), koper (Cu), kwik (Hg), molybdeen 

(Mo), nikkel (Ni), lood (Pb), antimoon (Sb), seleen (Se), tin (Sn), vanadium (V) en zink (Zn)] en 4 anionen [bromide (Br), 
chloride (Cl), fluoride (F) en sulfaat (SO4)]; 

n.t:.  niet toepasbaar; 
nvb:   voldoet aan toetsingswaarden voor hergebruik als ‘niet vormgegeven bouwstof’; 
ibc:  voldoet aan toetsingswaarden voor hergebruik als ‘IBC- bouwstof’. 
 
In het mengmonster van het puin (‘puin asbest’) is bij de analyse geen asbest aangetoond.  
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7. Hergebruiksmogelijkheden 

7.1 Hergebruiksmogelijkheden grond 
 
Mogelijkheden voor het hergebruik van grond worden geregeld in het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). 
Totdat de gemeente Haarlem gebiedsspecifieke kwaliteitsdoelstellingen heeft vastgelegd biedt het Bbk de 
mogelijkheid om reeds vastgesteld grondstromenbeleid te blijven gebruiken. Van dit overgangsbeleid 
maakt Haarlem gebruik in de vorm van het Bodembeheerplan van de gemeente Haarlem. 
 
Bodembeheerplan Haarlem 
De analyseresultaten zijn getoetst aan het beleidsstuk ‘Bodembeheerplan 2006 gemeente Haarlem’. Aan-
gezien bijna alle grond sterk is verontreinigd is de grond niet herbruikbaar op basis van het grondstromen-
beleid. Er is geen duidelijk deel dat niet zodanig is verontreinigd dat het kan worden hergebruikt. 
 
Besluit bodemkwaliteit  
Voor toepassing buiten Haarlem, in gemeenten die geen gebiedsspecifiek beleid hebben opgesteld, gel-
den de generieke normen  uit het Besluit bodemkwaliteit. De analyseresultaten zijn indicatief getoetst aan 
de normen uit dit besluit. Deze toetsing is opgenomen als bijlage 8. Uit deze toetsing blijkt dat de meeste 
grond indicatief niet geschikt is voor hergebruik. Er is geen duidelijk deel dat niet zodanig is veront-
reinigd dat het kan worden hergebruikt 
 
Aangezien het onderzoek in situ is uitgevoerd en daarom niet is uitgevoerd conform het Besluit bodem-
kwaliteit, is deze beoordeling indicatief en kunnen er geen rechten aan worden ontleend.  
 

7.2 Hergebruiksmogelijkheden funderingsmateriaal 
 
In de onderstaande tabel zijn de indicatieve hergebruiksmogelijkheden van het funderingsmateriaal 
weergegeven. 
 
Tabel 9: Hergebruik funderingsmateriaal 
monster-code laag 

[m-mv.] 
representatief voor hergebruiksmogelijkheden (indicatief) 

funda s+u 0-1,0 puinlagen IBC-bouwstof 
 
Het puin dat op de locatie aanwezig is, kan indicatief alleen geïsoleerd worden hergebruikt. Ook deze 
toetsing is indicatief omdat het onderzoek in situ is uitgevoerd en daarom niet is uitgevoerd conform het 
Besluit bodemkwaliteit  
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8. Asbest 

8.1 Vooronderzoek 
 
Volgens de asbestkansenkaart van de gemeente Haarlem (Asbestkansenkaart Haarlem, ReGister Histo-
risch Onderzoeksbureau B.V., 17-06-2008) gaat het om een voor asbest onverdachte locatie.  

8.2 Uitgevoerd veldwerk 
 
Tijdens het veldwerk is de locatie visueel onderzocht op het voorkomen van asbest/asbestverdacht ma-
teriaal. Het maaiveld is geïnspecteerd en er zijn 9 graafgaten gegraven van 30x30 cm en een halve meter 
diep. De grond uit deze graafgaten is gezeefd en verwerkt in mengmonsters. Deze werkzaamheden staan 
beschreven op het asbestinspectieformulier in bijlage 3. Hierbij is in de grond en de puinlagen geen asbest 
aangetroffen. Wel is op het maaiveld één stukje plaatmateriaal van 20 gram aangetroffen. Dit plaatje is 
verwijderd. Verder is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen.  
Het mengmonster van de grond ter plaatse van waar het plaatje verdacht materiaal (ter plaatse van het 
toekomstige stadsstrand) en het mengmonster van de puinhoudende grond voor de bebouwing zijn beide 
geanalyseerd op asbest conform NEN 5707. In beide monsters is geen asbest aangetoond.  
Ook is een mengmonster van de puinhoudende laag geanalyseerd op asbest (volgens NEN 5897). Hierbij 
is ook geen asbest aangetroffen. 
Het verdachte plaatje is eveneens door het laboratorium onderzocht. Dit plaatje bestond voor 15 tot 30 % 
uit chrysotiel asbest. Het gaat om hecht gebonden asbest.  
De analysecertificaten voor grond, puin en plaatje zijn opgenomen in bijlage 4. 

8.3 Conclusie asbest 
 
Met deze resultaten blijft de onderzoekslocatie onverdacht voor de aanwezigheid van asbest. Wel moet er 
bij eventuele werkzaamheden in de grond alert gebleven worden op het voorkomen van asbestverdacht 
materiaal. 
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9. Risico’s 
 
Zowel in de bovenste halve meter als in de ondergrond zijn sterke verontreinigingen aangetoond.  
Om na te gaan of de aangetoonde verontreinigingen een belemmering zijn voor het voorgenomen gebruik 
zijn met het model SANSCRIT (versie 2.0.12.1) berekeningen uitgevoerd.  
Het model toetst of bodemverontreiniging voor een bepaald gebruik een risico oplevert. De volgende ge-
bruikstypen zijn getoetst: 

- plaatsen waar kinderen spelen; 
- ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie (hieronder vallen terreinen voor sport- en 

recreatie); 
- wonen met tuin (wat de gevoeligste bestemming is, die denkbaar is voor de toekomst) 

 
Voor deze berekeningen zijn de volgende aannames gedaan (uitgegaan van worst case): 

- er is meer dan 25 m3 grond sterk verontreinigd; 
- voor de eventueel toekomstige bestemming ‘wonen met tuin’ is het hoogste gehalte genomen dat 

op het gehele terrein in de bovengrond (0,0-0,5 m-mv) is gemeten. Dit is gemeten nabij het hek 
aan de Harmenjansweg.  

- voor de overige functies is het hoogste gehalte in de bovengrond (0,0-0,5 m-mv) genomen dat ter 
plaatse van het toekomstige stadsstrand én een zone van 20 meter vóór dit strand is aangetoond. 
Het gemeten gehalte bij het hek is voor het stadsstrand niet van belang. 

 
De uitkomsten van deze berekening zijn als bijlage 7 bij dit rapport gevoegd.  
Uit de modelberekeningen blijkt dat, bij het gebruik ‘plaatsen waar kinderen spelen’ en ‘ander groen, 
bebouwing, infrastructuur en industrie’, er op het deel van het terrein waar een tijdelijk stadsstrand wordt 
ingericht en op het grootste deel van het overige terrein geen actuele risico’s zijn als gevolg van de 
aangetoonde verontreinigingen.  
Bij toetsing voor het mogelijke toekomstige gebruik ‘wonen met tuin’, blijkt dat de verontreinigingen met 
lood en PCB wel actuele risico’s opleveren. Voordat het terrein voor deze functie kan worden ingericht, 
moeten deze verontreiniging zodanig worden gesaneerd dat deze risico’s zijn opgeheven. 
 
Bij bovenstaande modelberekeningen is uitgegaan van de gehaltes in de huidige bovengrond (0,0-0,5 m-
mv). Gezien de huidige inrichting en het huidig gebruik (ook als stadstrand) zijn dit inderdaad de 
representatieve gehaltes om mee te rekenen. 
De sterkste verontreinigingen zijn echter gemeten in de bodemlaag van 0,5-1,0 m-mv. Indien ten gevolge 
van herinrichting deze bodemlaag de contactzone wordt bestaat er voor alle drie de gebruiksfuncties 
(‘wonen met tuin’, ‘plaatsen waar kinderen spelen’ en ‘ander groen, bebouwing, infrastructuur en 
industrie’) humane risico’s. 
 
Er zijn geen risico’s voor ecologische waarden als gevolg van de verontreinigingen.  
De gemeten verontreinigingen zijn niet mobiel en er is dan ook geen risico voor verspreiding.  
 
Tijdens eventuele reconstructiewerkzaamheden waarbij in de grond gewerkt wordt, bestaat mogelijk 
gevaar voor blootstelling voor werknemers die dagelijks in grond werken. Het werk dient uitgevoerd te 
worden volgens de publicatie 132 van de C.R.O.W. (Werken met verontreinigde grond en verontreinigd 
(grond)water). Wegens de aangetroffen verontreinigingen in de grond moeten veiligheidsklassen worden 
vastgesteld voor werken in of op deze bodem. Deze veiligheidsklassen dienen te worden vastgesteld door 
een veiligheidskundige. 
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10. Conclusies en aanbevelingen 
 
In opdracht van gemeente Haarlem, Stadszaken, afdeling Vastgoed is een milieukundig bodemonder-
zoek uitgevoerd op het perceel Harmenjansweg 95 te Haarlem. De aanleiding voor het onderzoek is 
het aanleggen van een tijdelijk stadsstrand op een deel van het terrein en de mogelijke herontwikke-
ling van deze locatie. 
Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de NEN-5740 voor verkennend bodemonderzoek en de 
NEN-5707 voor onderzoek naar asbest in bodem.  
Doel van het onderzoek is het bepalen van de kwaliteit van de grond en het grondwater. Deze 
gegevens zijn van belang om vast te stellen of de bodemkwaliteit een belemmering is voor normaal 
gebruik van de locatie en voor de voorgenomen ontwikkelingen.  
De resultaten van dit onderzoek kunnen als volgt worden samengevat. 
 
Zintuiglijke waarnemingen 
De bodemopbouw op de locatie is grofweg als volgt. De bovenste meter bestaat uit matig fijn zand dat 
zwak siltig is en licht tot matig humeus. Bij de meeste boorpunten is vanaf ongeveer een diepte van 1 m-
mv een veenlaag aanwezig. Uitzondering hierop zijn boringen 10 en 12 op de westelijke helft van het 
terrein. Bij deze boringen is geen veenlaag aangetroffen. Hier bestaat de bodem vanaf ongeveer 1 m-mv 
uit fijn zand. Verder bestaat de bodem bij boring 2 nabij de gevel van het gebouw van 0,5-1,0 m-mv) en 
bij boring 9 (langs de waterkant van 1,0-1,6 m-mv) uit klei. 
Bij verschillende boringen is een puinlaag van ongeveer een halve meter dikte aangetroffen. Deze zit met 
name aan het oppervlak maar bij boring 1 (‘pad’ voor de bebouwing) zit ook op een halve meter diepte 
een puinlaag met een dikte van een halve meter. Verschillende boringen zijn gedaan met behulp van een 
ramguts. 
Diverse boringen zijn gestagneerd op ondoordringbare lagen of wortels. Er is hier niet verder geboord 
omdat ook bekend is dat er verschillende kabels en leidingen over het terrein lopen waaronder kabels van 
de spoorwegen. 
Bij iedere boring is bodemvreemd materiaal aangetroffen. Het gaat om resten baksteen, beton, asfalt, 
metaal, kolen en hout.  
Visueel is er noch in de bodem, noch in het funderingsmateriaal asbest waargenomen. Wel is tijdens de 
veldinspectie bij graafgat 8  óp het maaiveld een stukje verdacht plaatmateriaal aangetroffen. 
 
Kwaliteit grond en grondwater 
In de meeste mengmonsters zijn matige tot sterke verontreinigingen gevonden. De gehalten aan enke-
le metalen, PAK en/of PCB’s liggen in veel gevallen boven de grens voor nader onderzoek (de tussen-
(T)-waarde). Daarop zijn de monsters apart geanalyseerd op de stoffen waarvoor nader onderzoek 
nodig is. 
Uit de analyses van deze aparte deelmonsters blijkt het volgende. 
In de bovengrond (0-0,5 m-mv) van enkele boringen zijn sterke verontreinigingen met lood en zink 
gemeten. Op vier plekken verspreidt over het gehele terrein zijn namelijk gehalten gemeten die boven de 
interventiewaarde liggen. Er is hier geen duidelijk patroon te herleiden. Verder zijn er in het 
mengmonster van de puinhoudende bovengrond sterke verontreinigingen gemeten met PCB. Daarnaast 
zijn in de bovengrond lichte tot matige verontreinigingen gemeten met metalen, minerale olie en PAK. 
In de ondergrond zijn ook sterke verontreinigingen gemeten met metalen, PAK en PCB. Over het 
algemeen liggen de gehalten in de ondergrond hoger dan in de bovengrond. De sterke verontreinigingen 
zijn gemeten tot aan 2 m-mv. De meeste verontreiniging zit in de laag van 0,5 tot 1,5 m-mv.  
Langs de waterkant is bij twee boringen een matige tot sterke verontreiniging met minerale olie aange-
troffen in de laag van 1,0-1,5 m-mv. Mogelijk dat dit de bodem is van een gedempt gedeelte van het 
Spaarne en dus een oude sliblaag. 
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Omdat er in bodemvolume van meer dan 25 m3 de bodem sterk is verontreinigd is hier sprake van een 
geval ernstige bodemverontreiniging. De bodem is sterk verontreinigd met cadmium, koper, lood, zink, 
minerale olie, PAK en/of PCB.  
Het grondwater is licht verontreinigd met barium en minerale olie. 
 
Asbest 
Zowel visueel als analytisch is geen asbest aangetroffen in de grond of puinlagen. Wel is op het maaiveld 
een enkel plaatje asbesthoudend materiaal aangetroffen. Dit is verwijderd en er zijn verder geen verdachte 
materialen aangetroffen. 
Met deze resultaten blijft de onderzoekslocatie onverdacht voor de aanwezigheid van asbest. Wel moet er 
bij eventuele toekomstige werkzaamheden in de grond alert gebleven worden op het voorkomen van 
asbestverdacht materiaal. 
 
Risico’s 
Uit de modelberekeningen blijkt dat, bij het gebruik ‘plaatsen waar kinderen spelen’ en ‘ander groen, 
bebouwing, infrastructuur en industrie’, er op het deel van het terrein waar een tijdelijk stadsstrand wordt 
ingericht en op het grootste deel van het overige terrein geen actuele risico’s zijn als gevolg van de 
aangetoonde verontreinigingen.  
Bij toetsing voor het mogelijke toekomstige gebruik ‘wonen met tuin’, blijkt dat de verontreinigingen met 
lood en PCB wel actuele risico’s opleveren. Voordat het terrein voor deze functie kan worden ingericht, 
moeten deze verontreiniging zodanig worden gesaneerd dat deze risico’s zijn opgeheven. 
 
Bij bovengenoemde modelberekeningen is uitgegaan van de gehaltes in de huidige bovengrond (0,0-0,5 
m-mv). Gezien de huidige inrichting en het huidig gebruik (ook als stadsstrand) zijn dit de representatieve 
gehaltes. De sterkste verontreinigingen zijn echter gemeten in de bodemlaag van 0,5-1,0 m-mv. Indien 
ten gevolge van herinrichting deze bodemlaag de contactzone wordt bestaat er voor alle drie de gebruiks-
functies (‘wonen met tuin’, ‘plaatsen waar kinderen spelen’ en ‘ander groen, bebouwing, infrastructuur en 
industrie’) humane risico’s. 
 
Er zijn geen risico’s voor ecologische waarden als gevolg van de verontreinigingen.  
De gemeten verontreinigingen zijn niet mobiel en er is dan ook geen risico voor verspreiding.  
 
Tijdens eventuele reconstructiewerkzaamheden waarbij in de grond gewerkt wordt, bestaat mogelijk 
gevaar voor blootstelling voor werknemers die dagelijks in grond werken. Het werk dient daarom uitge-
voerd te worden volgens de publicatie 132 van de C.R.O.W. (Werken met verontreinigde grond en ver-
ontreinigd (grond)water). Wegens de aangetroffen verontreinigingen in de grond moeten veiligheidsklas-
sen worden vastgesteld voor werken in of op deze bodem. Deze veiligheidsklassen dienen te worden 
vastgesteld door een veiligheidskundige. 
 
Algemeen 
Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging met cadmium, koper, lood, zink, minerale 
olie, PAK en/of PCB. Met deze gegevens is de bodemkwaliteit voldoende vastgelegd om een stadsstrand 
te kunnen realiseren. Ook zijn er voldoende gegevens om vast te stellen wat de gevolgen zijn van de 
bodemverontreiniging voor eventuele herontwikkeling van dit terrein.  
 
Bij het gebruik als terrein voor recreatie en kinderspeelplaats (zoals een strand) bestaan er bij de huidige 
situatie geen actuele risico’s voor de gebruikers. Bij het realiseren van het strand moet er wel een 
duidelijke scheiding gemaakt worden tussen de oorspronkelijke (verontreinigde) bodem en de aan te 
brengen zandlaag. Te denken valt aan geotextiel of signaleringsdoek. Zo is duidelijk waar de ernstig 
verontreinigde grond begint. 
Bij een toekomstige herinrichting van het terrein en/of een wijziging van gebruiksfunctie zijn wel actuele 
humane risico’s aanwezig en dient de bodem geschikt gemaakt worden voor het beoogde gebruik.  
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Verder moet er voor iedere handeling in of met de bodem een saneringsplan worden opgesteld en worden 
goedgekeurd. In overleg met het bevoegd gezag in het kader Wet bodembescherming (Meldpunt Bodem 
van de gemeente), kan er mogelijk gebruik gemaakt worden van een procedure volgens het Besluit uni-
forme saneringen. 
Voor werkzaamheden in deze grond moeten de juiste veiligheidsmaatregelen worden genomen conform 
de publicatie CROW 132 (Werken met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water. 




































































































































































































































































































































