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1 INLEIDING 

In opdracht van de Alliantie Markermeerdijken is door ATKB een vooronderzoek bij verkennend 
waterbodemonderzoek (hierna: vooronderzoek) uitgevoerd op de locatie ‘Markermeerdijken’.  
 
Het vooronderzoek wordt uitgevoerd naar aanleiding van de geplande werkzaamheden (waaronder 
baggerwerk) ten behoeve van de dijkverbetering en de realisatie van enkele vaargeulen aan de 
Markermeerdijken. 
 
Het doel van het historisch onderzoek betreft het verzamelen van relevante informatie over de locatie, 
gericht op de milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem.  
 
Het vooronderzoek zal in beginsel worden gebruikt voor de Milieu Effect Rapportage (MER; doelstelling 
‘overige beheertaken’).  
 
In de volgende hoofdstukken wordt ingegaan op de locatiegegevens (scope en gebiedsafbakening), 
geraadpleegde bronnen, uitgevoerde locatie-inspectie en de resultaten van het uitgevoerde onderzoek. 
Aanvullend is op basis van het vooronderzoek een voorstel gedaan voor de te volgen 
onderzoekstrategie voor het verkennend waterbodemonderzoek conform de NEN5720 (doelstelling 
‘voorgenomen baggerwerk’). 
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2 OPZET VOORONDERZOEK 

 Scope en gebiedsafbakening 

Als onderdeel van de MER worden vooronderzoeken uitgevoerd binnen verschillende thema’s, 
waaronder archeologie, NGE, (ondergrondse) infrastructuur en landbodemverontreiniging.  
 
De voorliggende rapportage gaat in op beschikbare informatie ten aanzien van de (te verwachten) 
waterbodemkwaliteit. Het vooronderzoek is uitgevoerd volgens de NEN5717:2009 (november 2009; 
Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek). 
 
Het onderzoeksgebied wordt afgebakend door de dijklichamen aan de landzijde en een virtuele grens in 
het Markermeer aan de waterzijde en beperkt zich primair tot de dijktracés die in deze fase versterkt 
moeten worden. Plaatselijk is aanvullend hierop informatie met betrekking tot de landzijde van de dijken 
opgenomen.  
 
Aanvullende aandachtsgebieden zijn daarnaast  

- de te realiseren cq. te verdiepen vaargeulen die vanuit het primaire onderzoeksgebied 
doorsteken het Markermeer in; 

- de zone in het Markermeer waar mogelijk een nieuwe dijk wordt gerealiseerd. 
 
Het voorgenomen baggerwerk is in horizontale en verticale zin nog niet afgebakend. Eveneens is nog 
niet bekend op welke wijze de dijktrajecten binnen het onderzoeksgebied worden versterkt. Het 
vooronderzoek richt zich derhalve op de te verwachten milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem 
maar gaat slechts beperkt in op de lokale opbouw van de waterbodem en bijbehorende 
onderzoeksinspanning (NEN5720). 
 

 Geraadpleegde bronnen 

In de onderstaande tabellen zijn de geraadpleegde bronnen/organisaties samengevat. 
 
Tabel 1. Bronnen 
Rol Organisatie Opmerkingen 

Opdrachtgever Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
Boskalis Nederland 

Alliantie Markermeerdijken- 

Waterkwaliteitsbeheerder Rijkswaterstaat (IJsselmeergebied) Markermeer 
Waterkwaliteitsbeheerder Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Regionale watergangen  

Gemeenten - Hoorn 
- Zeevang, Edam en Volendam 
- Koggeland 
- Waterland 
- Amsterdam (Durgerdam) 

Gemeenten Hoorn, Waterland, 
Koggeland en Amsterdam hebben 
bodeminformatie en -zaken bij de 
betrokken omgevingsdiensten 
ondergebracht. 

Omgevingsdiensten - IJmond 
- Noordzeekanaalgebied 
- Regionale Uitvoeringsdienst Noord-

Holland Noord (RUD) 

- 

Provincie - Noord Holland 
- Flevoland 

- 
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Tabel 2. Gegevensbeheerders 
 Bodemgegevens 

ondergebracht bij: 
Opdrachtgever Bevoegd gezag 

Ww 
Bevoegd gezag 

Wbb 
Bevoegd gezag 

Bbk 

Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier/ 
Boskalis Nederland 

- 
 

X - - - 

Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier 

- - X - - 

Rijkswaterstaat 
(IJsselmeergebied) 

- - X - - 

Provincie Noord-Holland Omgevingsdienst 
IJmond 

- - X - 

Provincie Flevoland - - - X - 

Omgevingsdienst IJmond - - - X - 

Omgevingsdienst 
Noorzeekanaalgebied 

- - - X - 

Regionale Uitvoeringsdienst 
Noord-Holland Noord (RUD) 

- - - X - 

Gemeente Hoorn Regionale 
Uitvoeringsdienst 

Noord-Holland Noord 
(RUD) 

- - - X 

Gemeente Zeevang, Edam en 
Volendam 

Deels zelf in beheer - - - X 

Gemeente Koggeland Regionale 
Uitvoeringsdienst 

Noord-Holland Noord 
(RUD) 

- -  X 

Gemeente Waterland Omgevingsdienst 
IJmond 

- -  X 

Gemeente Amsterdam 
(Durgerdam) 

Omgevingsdienst 
Noorzeekanaalgebied 

- -  X 

 
Tabel 3. Internetbronnen 
Bron Toelichting Link / periode van raadplegen 

Bodemloket Overzicht van bij de overheid bekende 
bodemonderzoeken en vroegere 
(bedrijfs)activiteiten. 

www.bodemloket.nl  
(25 juli t/m 3 augustus 2016) 

Waterregeling (kaarten) Kaartbladen waarin staat aangegeven 
waar Rijkswaterstaat bevoegd is. 

http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving
-beleid/waterwet/kaarten/kaart-waterregeling/  
(7 t/m 25 juli 2016) 

Dinoloket Gegevens (Geo- en Hydrologie) met 
betrekking tot ondergrond van Nederland. 

www.dinoloket.nl  
(1 t/m 3 augustus 2016) 

Topotijdreis Historisch topografisch kaartmateriaal van 
1825 tot heden. 

www.topotijdreis.nl  
(27 t/m 29 juli 2016) 
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 Locatiegegevens 

- Locatie : Markermeerdijken van Hoorn tot en met Durgerdam 
- Lengte projectgebied : Circa 40 km 
- Watertype : Jachthaven, Oevergebied,  

Overig water (lintvormig), Overig water (niet-lintvormig) 
- Soort waterlichaam : Gegraven en natuurlijk water  
- Beheertype1 : Zoet rijksoppervlaktewater (Markermeer) 

Drogere oevergebieden  
Regionale waterbodem 

- Gebruik omgeving : Divers 
 
De onderzoekslocatie betreft globaal het traject vanaf Hoorn tot aan Durgerdam. De globale ligging van 
de onderzoekslocatie is weergegeven in onderstaande figuur. 
 

Figuur 1: globale ligging onderzoekslocatie (Google maps) 
 

 Bodemopbouw en geohydrologie 

 
Voor inzicht in de bodemopbouw (geologie en geohydrologie) op de onderzoekslocatie is het digitale 
kaartmateriaal, zoals beschikbaar gesteld door TNO op de website van DINOloket, ingezien. DINO-
systeem is de centrale opslagplaats voor geowetenschappelijke gegevens over de opbouw van de 
ondergrond van Nederland.  
 
In de bijlagen (bijlage 3) zijn schematisch modellen van de geologie en geohydrologie ter plaatse van 
het stedelijk gebied binnen de onderzoekslocatie opgenomen. Het gaat hierbij om de plaatsten Hoorn, 
Scharwoude, Edam, Volendam, Monnikendam, Uitdam en Durgerdam.  
 
  

                                                      
1 In bijlage 2 zijn de relevante kaarten uit de Waterregeling opgenomen (‘Beheer waterkwaliteit’ en ‘Drogere 
oevergebieden’) 
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3 RESULTATEN 

 Voorgaand baggerwerk 

Voor het verkrijgen van informatie over uitgevoerde baggerwerkzaamheden in het Markermeer en 
watergangen (buitendijks gelegen op de oevers) is bij het bevoegd gezag, in deze Rijkswaterstaat 
(IJsselmeergebied) en het Hoogheemraadschap Hollandse Noorderkwartier (HHNK), informatie 
opgevraagd met betrekking tot baggerwerkzaamheden en -plannen. 
 
Vanuit Rijkswaterstaat is geen informatie beschikbaar gesteld over uitgevoerde baggerwerkzaamheden 
en of andere relevante onderzoeken met betrekking tot de kwaliteit van de waterbodem.  
Het HHNK is op eigen verzoek via de opdrachtgever (Alliantie Markermeerdijken) benaderd voor 
informatie van kwaliteitsgegevens van het regionaal water en waterbodem. Ten tijde van het opstellen 
van het onderhavig onderzoek was deze informatie (nog) niet beschikbaar.  
 

 Voorgenomen (bagger)werkzaamheden 

In het Markermeer langs het traject Hoorn – Durgerdam worden nieuwe vaargeulen aangelegd. De 
nieuwe vaargeulen worden volgens een nader te bepalen werkwijze uitgebaggerd. Het uitbaggeren zal 
vooralsnog in 2017 worden uitgevoerd.  
Naar schatting zal anderhalf tot twee miljoen kuub worden afgegraven en of gezogen. De afzetlocatie 
van de bagger is in deze fase nog niet bekend. 
 
Vanaf 2018 wordt gestart met de dijkversterking. De aard en omvang van de werkzaamheden zijn nog 
niet bekend. Het is niet uitgesloten dat als onderdeel van deze werkzaamheden lokaal ook 
baggerwerkzaamheden in regionale wateren en/of in het Markermeer zullen plaatsvinden.  
 

 Voorgaand (water)bodemonderzoek 

3.3.1 Waterbodem – Markermeer 

Kansenkaart 
Met betrekking tot de algehele bodemkwaliteit van het IJsselmeergebied is in het rapport “Pilot 
Stappenplan GSB IJsselmeergebied afweging generiek of gebiedsspecifiek beleid, kenmerk: 174788, 
d.d. 28 januari 2016” de actuele waterbodemkwaliteit vastgesteld (met uitzondering van de havens).  
 
Van de onderzoeksgegevens uit diverse onderzoeken in het IJsselmeergebied is van zowel de top- als 
onderlaag een kansenkaart gecreëerd waardoor het inzichtelijk wordt wat de verwachtte kwaliteit is.  
 
Het vaststellen van de te verwachten actuele waterbodemkwaliteit betreft een interpretatie van de 
relatief geringe hoeveelheid onderzoeksgegevens (zoals hierboven beschreven), waardoor de kwaliteit 
op lokaal niveau kan afwijken.  
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In het onderstaande figuur zijn de kwaliteitsgegevens voor boven- en ondergrond (top- en onderlaag) in 
een vorm van een ‘kanskaart’ van het Markermeer weergegeven.  
 
Bovengrond  Ondergrond 

  
Figuur 1. Kanskaart waterbodemkwaliteit Markermeer 
 
Op basis van het kaartmateriaal uit Figuur 1 geldt dat voor het onderzoeksgebied hoofdzakelijk sprake 
is van klasse A waterbodem in de top- en onderlaag.  
 
Uit data, waarop het kaartmateriaal uit figuur 1 is gebaseerd, zijn op vier locaties in de toplaag 
afwijkende kwaliteitsgegevens (anders dan AW of klasse A) bekend. Door de onnauwkeurigheid van het 
kaartmateriaal wordt aangenomen dat deze locaties om en nabij de volgende gebieden liggen: 

• Nabij de haven van Hoorn (exacte ligging onbekend; >Interventiewaarde);  

• Ten zuiden van Scharwoude (vermoedelijk kleiduiven schietterrein; >Interventiewaarde); 

• Nabij de haven van Volendam (exacte ligging onbekend; Klasse B); 

• Nabij de haven van Uitdam (exacte ligging onbekend; Klasse B). 
 
De klassebepalende parameters zijn onbekend. De (globale) ligging van deze locaties is opgenomen in 
het kaartmateriaal in bijlage 6. 
 
Indicatief bodemonderzoek 2011 
In kader van de (destijds) voorgenomen werkzaamheden zoals het versterken van de waterkering 
(Markermeerdijken) zijn drie indicatieve waterbodemonderzoeken in de periode 2008-2011 binnen het 
onderzoeksgebied uitgevoerd2.  
 
Uit deze indicatieve onderzoeken, waarbij hoofdzakelijk 1 boring per 500 m (dijk)traject is geplaatst, 
komt naar voren dat de waterbodem hoofdzakelijk uit zand bestaat met een kwaliteitsklasse 
‘achtergrondwaarde’ of ‘A’.  
Op één locatie is een afwijkende kwaliteit vastgesteld (Nooit Toepasbaar) op basis van 
interventiewaarde-overschrijdingen van de parameters koper lood. Door het ontbreken van het 
kaartmateriaal is deze locatie niet terug te herleiden tot een specifieke locatie.  
  

                                                      
2 1. Grondonderzoek Durgerdam Buitenom, Fugro, kenmerk 1211-0036-001, 2012 
 2. Onderzoeksresultaten indicatief waterbodemonderzoek traject Hoorn-Edam, HB advies, kenmerk 6182-A1, september 2008 
 3. Onderzoeksresultaten indicatief waterbodemonderzoek fase II traject Edam-Amsterdam, HB advies, kenmerk 6182-A2, 
 november 2008 



 

Rapportage vooronderzoek Markermeerdijken  
Kenmerk: 20160837/rap01, versie 2, 25 augustus 2016  

Blz. 7 van 18 
 

 

3.3.2 Waterbodem- regionale wateren 

Vanuit het Hoogheemraadschap Noorderkwartier zijn binnen het onderzoeksgebied geen 
kwaliteitsgegevens van waterbodems en oevers beschikbaar gesteld.  

3.3.3 Aangrenzende landbodem 

Voor het vooronderzoek van landbodem zijn aanvullend op de door de opdrachtgever verstrekte 
gegevens met betrekking tot het uitgevoerde historisch landbodemonderzoek 3+4 , de 
landbodemgegevens van de volgende overheden, de archieven geraadpleegd:  

• Gemeente Zeevang, Edam en Volendam; 

• Provincie Flevoland; 

• Omgevingsdienst IJmond;  

• Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied;  

• Regionaal uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord.  
 
Voor beperkt vooronderzoek landbodem is zoveel mogelijk het onderzoeksprotocol NEN5725 
(Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek) 
aangehouden. Als afwijking van de NEN5725 is in het vooronderzoek hoofdzakelijk gekeken naar 
locaties die potentieel bodembedreigend zijn voor de waterbodem (primair Markermeer). Hierbij is 
onderscheid gemaakt in:  

• Ligging ten opzichte van waterbodems (<25m); 

• Mobiele verontreinigingen (wel of niet gesaneerd); 

• Matig en of sterke verontreinigde diepere grondlagen (potentiele regionale verontreinigde 
lagen);  

• Voormalige (verdachte) activiteiten; 

• Storten/ dempingen en of ophogingen; 

• Ondergrondse opslagtanks. 
 
Een overzicht van het vooronderzoek van landbodem is weergegeven in een tabel in bijlage 5. 
Gebieden en of locaties die risico’s of knelpunten vormen voor de kwaliteit van de waterbodem worden 
besproken in paragraaf 3.4 en 3.5.  
 
De opdrachtgever heeft voor het vooronderzoek op landbodem een aantal documenten/rapporten 
verstrekt, waaronder het vooronderzoeksrapport3 op landbodem en de droge oevergebieden tussen 
Edam en Amsterdam. Het rapport had als doel ‘het vaststellen en actualiseren van het historisch 
onderzoek uit 2009 4‘. Van het historisch onderzoek uit 2009 zijn alleen de tabellen met in het kort de 
onderzoeksresultaten verstrekt.  
 
Uit het onderzoek van Haskoning DHV zijn een vijftal knelpunten naar voren gekomen die in kader van 
de voorgenomen werkzaamheden aanvullend moeten worden onderzocht. Het gaat hierbij om de 
volgende punten:  

• De onbekende kwaliteit van de droge en natte delen van de waterbodem; 

• De mogelijkheid van toepassen van zand anders dan de kwaliteitsklasse ‘Achtergrondwaarde’ 
buitendijks; 

• Voormalige stortplaats ‘Pieterman’ (ten zuiden van Volendam); 

• Punt van Katwoude (onvoldoende inzicht in de bodemkwaliteit); 

• De Nes, T-splitsing Waterlandse Zeedijk en voormalig camping Uitdam (onvoldoende inzicht in 
de bodemkwaliteit). 

• Camping aan Zeedijk 2 te Uitdam 
  

                                                      
3 Dijkversterking Edam-Amsterdam ‘vaststellen van de bodemrisico’s’, Haskoning DHV, kenmerk MD-AF20131255, 
d.d. september 2013. 
4 Historisch bodemonderzoek, Haskoning DHV, kenmerk B5488-03-002), d.d. 16 februari 2009 
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 Opslagtanks 

Uit het tankarchief (omgevingsrapportages) van diverse overheden (paragraaf 2.2, tabel 2) is gebleken 
dat binnen de 25 meter van het onderzoeksgebied (Markermeer) diverse opslagtanks zijn gelegen en of 
hebben gelegen (al dan niet gesaneerd). Een overzicht van de tanks is weergegeven in het 
overzichtstabel en in kaartmateriaal in bijlagen 5 en 6.  
 

 Bedrijfs- historisch bodembedreigende activiteiten 

Binnen het onderzoeksgebied zijn diverse (voormalige) bedrijfsactiviteiten bekend die mogelijk een 
negatieve invloed kunnen hebben op de waterbodemkwaliteit. Hierbij is het volgende onderscheid 
gemaakt:  

- watergebonden bedrijfsmatige activiteiten (havens, jachthavens, vaargeulen, kades/steigers, 
werven/reparatieplaatsen/scheepshellingen, mondingen);  

- bedrijfsactiviteiten op de landbodem (niet watergebonden). 
 
Locaties waarvan (bedrijfsmatige) activiteiten kunnen leiden of hebben geleid tot mogelijke 
verontreinigingen zijn hieronder nader gespecificeerd. Dit betreffen locaties die als verdacht worden 
aangemerkt. Voor de ligging van de locaties word gebruik gemaakt van sectie codes. Deze sectie codes 
corresponderen met het kaartmateriaal en bronnen in bijlagen 5 en 6. De locaties worden op volgorde 
van beginpunt traject ‘Hoorn’ tot aan eindpunt ‘Durgerdam’ opgesomd. 
 
Bebouwingsresten baai Hoorn (traject: HE-1B + HE-1C + HE-2A-1) 
In 2012 is voor het Markermeer een indicatieve archeologische kaart opgesteld met daarin relevante 
data met betrekking tot dieptes, verstoringen en wrakken/objecten. Vanuit de beroepsvisserij zijn 
gegevens aangeleverd met objecten (obstructies voor visnetten) onderwater. In de baai van Hoorn 
(Hoornsch Hop) zijn zeer veel bodemvreemde objecten (hoofdzakelijk bakstenen) aanwezig. De 
herkomst van deze objecten wordt toegeschreven aan ‘oude bebouwing’.  
 
De waterbodem van Hoornsch Hop is hierdoor verdacht voor puingerelateerde verontreinigingen zoals 
zware metalen. Indien de resten van de oude bebouwing na de oorlog in het water is terecht gekomen 
is de waterbodem ook verdacht voor asbest. De toepassing van asbest in nieuwbouw voor de oorlog 
was vrijwel nihil.  
 
Landje van Naber (traject: HE-2C) 
Nabij de wegen Westerdijk en de Hulk ten zuiden van de woonwijk ‘De Grote Waal’ lig een 
natuurgebied ‘Landje van Naber’. Het gebied ligt binnendijks tussen de waterkering Markermeerdijk en 
de Trekvaart Alkmaar – Hoorn. Op dit stuk terrein is in kader van een transactie onder andere een 
onderzoek uitgevoerd naar het opgebrachte slib. Uit de resultaten van dit onderzoek komt naar voren 
dat er sprake is van lichte verontreinigingen met zware metalen. Daarnaast zijn zintuigelijk diverse 
asbestbrokjes aangetroffen.  
 
De status voor het gebied staat op het uitvoeren van een onderzoek naar asbest, puindammen en een 
oliefilm op de natte terreindelen.  
 
Aangezien het gebied binnen de projectgrenzen van de dijkverbeteringsproject ligt en dat er sprake is 
van een verdenking van verontreiniging(en) op land- en waterbodem is het gebied verdacht voor 
verontreinigingen met o.a. asbest in (water)bodem. Verder is de oliefilm op natte delen een 
aandachtspunt.  
 
Gemaal Westerkogge (traject: HE-3B-2) 
Het gemaal uit 1867 kent een lange historie van gebruik met vijzels die werden aangestuurd met stoom. 
Pas vanaf 1936 is het gemaal vervangen voor een elektrisch gemaal. Op het terrein van het gemaal zijn 
een viertal opslag tanks aanwezig (3x diesel en 1x afgewerkte olie). In januari 2004 heeft een calamiteit 
plaats gevonden waarbij, tijdens de vulling, 200 liter vloeistof is gemorst. Tijdens een direct uitgevoerde 
sanering zijn hooguit lichte verontreinigingen in de grond achter gebleven. Informatie over de 
uitgevoerde sanering en exacte locatie ontbreekt.  
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Op basis van het gebruik (stoomgemaal) zijn verontreinigingen als gevolg van gebruik met kolen te 
verwachtten. Aangezien het niet bekend is of de calamiteit ook heeft geleid tot verontreinigingen in 
waterbodem, is de waterbodem (binnendijks) ook verdacht voor verontreinigingen met olie.  
 
Door het gedeeltelijke open contact tussen het polderwater en het Markermeerwater kan sprake zijn 
van een afwijkend waterbodemkwaliteit in de monding (buitendijks) tussen het gemaal en het 
Markermeer.  
 
Kleiduivenschietterrein (traject: HE-3B-2 + HE-3B-3 + HE-3B-4 + HE-4) 
Nabij het adres van IJsselmeerdijk 15 te Scharwoude heeft buitendijks de activiteit ‘kleiduiven schieten’ 
plaats gevonden. Het kleiduiven schieten heeft vermoedelijk hoofdzakelijk boven het water van het 
Markermeer plaats gevonden.  
 
De activiteit kleiduiven schieten langs en over het Markermeer heeft, volgens een oriënterend 
onderzoek uit 1988, geleid tot een ernstige (water)bodemverontreiniging met lood. De status van het 
onderzoek staat op het uitvoeren van een nader onderzoek (in ieder geval waterbodem). 
 
De waterbodem is vanaf de standplaats van de schutters tot en met de reikwijdte van de geweren 
vermoedelijk sterk verontreinigd met lood.  
 
Vliegtuigwrak WWII (traject: HE-4) 
In 2012 is voor het Markermeer een indicatieve archeologische kaart opgesteld met daarin relevante 
data met betrekking tot dieptes, verstoringen en wrakken/objecten. Vanuit Rijkswaterstaat zijn gegevens 
aangeleverd met de (vermoedelijke) ligging van vliegtuigwrakken en of onderdelen van vliegtuigen.  
 
Op basis van het kaartmateriaal ligt (deel van) van de vliegtuig vermoedelijk ten zuiden van traject HE-
4. Ondanks dat de exacte ligging niet bekend is, wordt vooralsnog uitgegaan dat de locatie waar het 
vliegtuig ligt verdacht is voor verontreinigingen met olieproducten en/of niet gesprongen explosieven 
(NGE).  
 
Oorgat/Keetzijde, Fort van Edam (traject EA-1A) 
De monding/ kanaal tussen het Markeermeer en Edam betreft een semi open watergang die al vanaf 
1815 wordt gebruikt. Parallel aan de watergang liggen de doorgaande wegen Keetzijde en Oorgat. Door 
middel van een schutsluis (ca. 500 meter vanaf open water markermeer) is de watergang met een 
onderling variërend waterstand in twee aparte deellocaties opgesplitst. De schutsluis maakt onderdeel 
uit van de aanwezige waterkering (Markermeerdijken).  
 
Binnendijks (ten westen van de schutsluis) zijn diverse historische bedrijfsactiviteiten bekend die 
hebben geleid tot bodemverontreinigingen. De bekendste bedrijfsactiviteit dat tot diverse 
verontreinigingen heeft geleid, is het Gasfabriek.  
 
De verontreinigingen die hoofdzakelijk boven de interventiewaarde in de grondlagen en het grondwater 
(mobiel) zijn vastgesteld zijn lood en PAK. Als aandachtspunt is de lichte verontreiniging met cyanide in 
het grondwater. In 2008 is door Arcadis een sanering uitgevoerd op het waterbodem in de watergang 
ten westen van de schutsluis. Informatie met betrekking tot de sanering is wel opgevraagd bij de 
beheerder van de archieven (in dit geval omgevingsdienst IJmond), maar ten tijde van het onderhavig 
onderzoek niet voorhanden.  
 
Langs de monding (buitendijks) zijn een jachthaven (vanaf jaren ‘90), aanlegsteigers (vermoedelijk 
vanaf 1970) en een camping (vanaf 1970) gerealiseerd. De waterbodem in de buitendijkse watergang 
en haven is door gebrek aan kwaliteitsinformatie en een semi-open verbinding met de binnendijkse 
water met bedrijfsactiviteiten vooralsnog verdacht voor verontreinigingen met zware metalen en PAK.  
 
Ten noordwesten van de schutsluis (tegen de dijk aan) ligt het fort van Edam. De fort met gracht heeft 
een militaire geschiedenis waarbij in het verleden diverse activiteiten (schietoefeningen en opslag van 
munitie en wapens) heeft plaats gevonden. Uit ervaringen met (oude) militaire locaties kan sprake zijn 
van verontreinigingen in grond, grondwater en waterbodem (gracht).  
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Stortlocatie de Toek - Noordeinde te Volendam (traject EA-2A) 
Op het perceel aan de Toek en Nooreinde zijn ruim twintig jaar geleden de resten van een verbrand 
hotel gestort (stortlichaam van 0,5 tot 3,0 meter minus maaiveld). De locatie ligt op basis van 
kaartmateriaal binnen 25 meter van de dijk. Hierbij zijn interventiewaarde overschrijdingen van koper, 
lood en zink in grond en grondwater vastgesteld.  
 
Indien de grondwaterstroming oostelijk gericht is (Markermeer) dan kan er sprake zijn van een 
verminderde waterbodemkwaliteit als gevolg van de stort. Vooralsnog is de richting van 
grondwaterstroming onbekend.  
 
Noordeinde 33 (Traject EA-2B) 
Op het perceel van Noordeinde 33 is in kader van verkoop een bodemonderzoek uitgevoerd. Uit de 
onderzoeksresultaten komt naar voren dat de diepere grondlagen en het grondwater sterk verontreinigd 
is met lood, waardoor er sprake is van een mobiele verontreiniging.  
 
Ook hier geldt dat indien de grondwaterstroming oostelijk gericht is (Markermeer) er sprake kan zijn van 
een verminderde waterbodemkwaliteit als gevolg van de mobiele verontreiniging met zink. Vooralsnog 
is de richting van grondwaterstroming onbekend.  
 
Bootwrak “Hydrografie 2422” (traject: EA-2B) 
In 2012 is voor het Markermeer een indicatieve archeologische kaart opgesteld met daarin relevante 
data met betrekking tot dieptes, verstoringen en wrakken/objecten. Vanuit Rijkswaterstaat zijn analoge 
wrakgegevens aangeleverd met de (vermoedelijke) ligging van bootwrakken tussen 1868 en 1926.  
 
Op basis van het kaartmateriaal ligt (deel of delen van) de boot vermoedelijk ten zuiden van traject EA-
2B. Ondanks dat de exacte ligging niet bekend is, wordt vooralsnog uitgegaan dat de locatie waar het 
vliegtuig ligt verdacht is voor verontreinigingen met olieproducten. 
 
Stortlocatie Pieterman / Slobbeland te Volendam (traject: Volendam + EA-3A) 
Een deel van de locatie Pieterman is in de zestiger jaren gebruikt als stortlocatie voor bouwpuin. Ter 
plaatse van deze stort bevindt zich een pakket bouwafval en grond met een dikte van 2 tot 4 meter. In 
de jaren negentig is een nader bodemonderzoek uitgevoerd en een evaluatie afgerond. In een 
uitgevoerde baggerspecie onderzoek is bepaald dat de bagger wel geschikt is voor vooroever 
bescherming maar niet voor woningbouw. Gedetailleerde informatie ontbreekt.  
 
In 1999 is door de Provincie een conceptbeschikking afgegeven (NH/105/003402) voor een 
conceptsaneringsplan waarbij de stort wordt afgewerkt met een leeflaag (verharde parkeerterrein etc.) 
 
Op de locatie Slobbeland (direct naast de locatie Pieterman) zijn in de grondlagen als gevolg van 
bijmenging van bodemvreemde materialen (puin), sterke verontreinigingen met zware metalen 
vastgesteld. Daarnaast zijn op het bebouwde gedeelte van Slobbeland sterke verontreinigingen met 
minerale olie in grond en grondwater vastgesteld.  
Ter plaatse van het huidige recreatiepark Slobbeland is in 2008 en 2011 een waterbodemonderzoek 
uitgevoerd. In 2008 is de veenlaag op basis van de parameter Dieldrin als klasse 1 en 3 beoordeeld. In 
2011 is het slib is beoordeeld als ‘vrij toepasbaar’. Gegevens over de ondergrond van de waterbodem 
zijn overigens niet bekend.  
 
Gezien de ligging van de stort en milieuhygiënische gegevens van de grondlagen (boven- en 
ondergrond) en grondwater is het niet uit sluiten dat de vaste waterbodem verdacht is voor 
verontreinigingen. 
 
Zeedijk 2 te Uitdam (EA-5)  
In de periode van 1986 tot en met 1990 is een grote hoeveelheid puin gestort op de locatie waar nu 
deels de camping en jachthaven ‘Uitdam’ is gesitueerd. De storting heeft hoofdzakelijk plaats gevonden 
langs de oevers van de huidige camping en ten behoeve van de aanleg van een strekdam en enkele 
havendammen.  
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Tijdens een visuele controle van Rijkswaterstaat in 1990 zijn in de strekdam chemische afvalstoffen 
aangetroffen. Op basis van de deze visuele constatering en een indicatief genomen monster van de 
kruin is een milieuhygiënisch onderzoek uitgevoerd op de strekdam. Uit het onderzoek komt naar voren 
dat diverse verontreinigingen met polycyclische aromaten (PCA), zware metalen, minerale olie en 
organochloor pesticiden in de grondlagen met puinbijmenging zijn aangetroffen. In het grondwater zijn 
cyaniden, fenolen en monochloorbenzeen vastgesteld.  
 
Op basis van de bovengenoemd resultaten is in 1992 de rest van het terrein onderzocht aangezien het 
materiaal in dezelfde periode is aangebracht. In de grondlagen zijn PCA, zware metalen en minerale 
olie aangetroffen. Cyanide is niet aangetoond en voor de OCB en PCB zijn geen noemenswaardige 
concentraties vastgesteld. Onderzoeksresultaten van het grondwater ontbreken.  
 
De contouren van het stortmateriaal zijn middels diverse onderzoeken vastgelegd, het materiaal beperkt 
zich tot een strook van circa 20 à 30 m uit de oever. Deze strook wordt zichtbaar begrensd door een 
kleilichaam dat tevens als waterkering fungeert. De dikte van het gestorte materiaal varieert naar 
schatting tussen 2 m en 8 m. Vastgesteld is dat de verontreinigingen tot nu toe tot het stortmateriaal zelf 
beperkt blijven. Door de aanwezigheid van een slecht doorlatende kleiveenlaag is het risico van 
horizontale en verticale verspreiding in de bodem gering. Ook de aangrenzende waterbodem is 
vooralsnog niet ernstig verontreinigd geraakt. Het risico van verspreiding naar het Markermeer en naar 
de waterbodem door afkalving is echter wel reëel. 
 
In 2004 is een saneringsplan opgesteld dat voorziet in een isolatie van de aanwezige verontreinigingen 
ter plaatse. In februari 2005 is een saneringsbeschikking afgegeven. De isolatie wordt nodig geacht 
aangezien het volledig weghalen van alle verontreinigingen kan leiden tot verspreiding van de 
aanwezige verontreinigingen.  
 
In 2011 is in kader van een bouwvergunning een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op een deel 
van een nieuw te ontwikkelen campingterrein. De resultaten van het hierboven beschreven 
onderzoeken in de beginjaren negentig worden wel genoemd maar niet meegenomen in het onderzoek, 
aangezien er geen sprake is van een mobiel verontreiniging.  
Uit de onderzoeksresultaten komt naar voren dat in de grondlagen lichte verontreinigingen met PCB, 
PAK, kwik, molybdeen en minerale olie zijn vastgesteld. In het grondwater is een matige verontreiniging 
met barium vastgesteld.  
 
Op basis van de onderzoeksgegevens is de waterbodem nabij de oevers en dammen verdacht voor 
verontreinigingen met zware metalen, minerale olie en PAK. Ter plaatse van de strekdam is het advies 
om het analysepakket uit te breiden met OCB en Cyanide.  
 
Deel kustlijn tussen Uitdam en Durgerdam (traject:EA-8A + EA8B + EA-9 + EA-10A) 
In 2012 is voor het Markermeer een indicatieve archeologische kaart opgesteld met daarin relevante 
data met betrekking tot dieptes, verstoringen en wrakken/objecten. Vanuit de beroepsvisserij zijn 
gegevens aangeleverd met betrekking tot objecten (obstructies voor visnetten) onderwater. Langs de 
kust tussen Uitdam en Durgerdam (ca. 1km ten zuiden van Uitdam) zijn zeer veel bodemvreemde 
objecten (hoofdzakelijk bakstenen) aanwezig. De herkomst van deze objecten wordt toegeschreven aan 
‘oude bebouwing’.  
 
De waterbodem is hierdoor verdacht voor puin gerelateerde verontreinigingen zoals zware metalen. . 
Indien de resten van de oude bebouwing na de oorlog in het water terecht zijn gekomen is de 
waterbodem ook verdacht voor asbest. De toepassing van asbest in nieuwbouw voor de oorlog was 
vrijwel nihil. 
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(Jacht)havens traject Hoorn - Durgerdam 
Binnen het traject Hoorn – Durgerdam zijn diverse (jacht)havens gelegen waarbij een andere kwaliteit 
van het waterbodem wordt verwacht. Deze havens worden in de onderstaande tabel weergegeven. 
 
Tabel 4. (jacht)havens traject Hoorn - Durgerdam 

Haven Locatie Sectiecode Opmerkingen 
Oorgat Edam HE-12B Haven aangelegd vanaf de jaren 90 
Volendam Volendam Volendam Haven met bekende vaargeul Volendam - Marken 

Marinahaven Volendam EA-3A Haven aangelegd vanaf 2000 

De Zeilhoek Katwoude Katwoude Actief vanaf de jaren 30 

Camping Jachthaven 
Uitdam 

Uitdam EA-5 Actief vanaf de jaren 50. Jachthaven met aanlegsteigers 
vanaf de jaren 90.  

WSV (jachthaven) 
Durgerdam 

Durgerdam EA-12B Actief vanaf 1850 

 
Overige aandachtspunten traject Hoorn – Durgerdam 
Binnen het traject Hoorn – Durgerdam zijn door middel van onder andere een locatiebezoek een aantal 
aandachtspunten naar voren gekomen die als potentieel verdacht kan worden beschouwd. Het 
betreffen locaties waarvan geen onderzoeksgegevens bekend zijn.  
 
Tabel 5. Aandachtspunten overige locaties 

  

Aandachtspunten Sectiecode Opmerkingen 

Westerkogge sluis HE-3A Monding verdacht voor verontreiniging met PAK 
als gevolg van een stoomgemaal (1880 – 1950) 
nabij de sluis 

Hornsluis te Schardam HE-6A Sluis dat water vanuit de polder in het Markermeer 
loost. Monding verdacht voor lichte 
verontreinigingen 

Noorder- en Zuidersluizen + 
Aanlegsteigers 

HE-6B + Schardam Monding en watergang verdacht voor lichte 
verontreinigingen als gevolg van uitwisseling 
polder en markermeer en de aanwezigheid van 
particuliere aanlegsteigers. 

Gemaal (polder Oosterkoog) HE-7A Monding verdacht voor lichte verontreinigingen. 

Gemaal (nabij Heintjesbraak) HE-8A-3 Monding verdacht voor lichte verontreinigingen 

D.r. Sluis te Edam HE-12A-3 Monding verdacht voor lichte verontreinigingen 

Gemaal/ lozingspunt Volgertocht 
(nabij Zeedijk 1a) 

EA-1B Monding verdacht voor lichte verontreinigingen 

Lozingspunt Sluissloot 
(Nabij Hoogdijk 42 te Katwoude) 

EA-4 Direct onder de lozingspunt verdacht voor lichte 
verontreinigingen 

Gemaal de Poel Monnikendam Monding verdacht voor lichte verontreinigingen 
Tankpunt voor schepen  
(Jachthaven Uitdam) 

EA-5 Tankpunt binnen de haven verdacht voor minerale 
olie en aromaten 

Parallelkanaal tussen 
Durgerdammerdijk en 
natuurgebied (droge oever 
gebied Markermeer) 

EA-11 + EA-12A Durgerdammerdijk kent veel historisch 
bodembedreigende activiteiten. Onduidelijk of 
deze activiteiten een negatieve invloed heeft op de 
waterbodem. Onderzoeken zijn niet bekend. 

Scheepswerf EA-12B Buitenzijde Haven Durgerdam. Verdacht voor 
lichte verontreinigen als gevolg van 
bedrijfsactiviteiten 

Diverse particuliere 
aanlegsteigers tussen 
Durgerdammerdijk nummer 22 
en 96 

EA-13 Aanlegsteigers voor particuliere/ bewoners. 
Verdacht voor verontreinigingen als gevolg van 
lichte werkzaamheden aan de vaartuigen.  
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 Schematische opbouw oppervlaktewaterlichaam en stromingsprofiel 

Het Markermeer staat niet in open verbinding met de Waddenzee (afscheiding door Houtribdijk en 
Afsluitdijk); zodoende is er geen sprake van getij. Er vindt wel een beperkte waterinlaat en wateruitlaat 
plaats naar omringende polders en het IJsselmeer. De stroming als gevolg hiervan is zo gering dat dit te 
verwaarlozen is.  
Er is wel sprake van (soms sterke) stroming als gevolg van de wind. Zowel windgolven als 
windgedreven stroming zijn van belang voor het opwoelen en verplaatsen van slib. 
 
Het peil van het Markermeer wordt actief beheerd. Het streefpeil in de zomer is NAP –0.2 m en in de 
winter NAP –0.4 m. De waterbeweging in het Markermeer wordt hoofdzakelijk bepaald door de wind.  
 
Exacte gegevens over mogelijke stromingsrichtingen en afzet van sediment is vooralsnog niet bekend, 
maar op basis van kaartmateriaal5 is te zien dat het slib hoofdzakelijk te vinden is in het oosten van het 
Markermeer en nabij Hoorn (Kaarten dikte sliblaag in 2007 en 2008). In het westen is hoofdzakelijk 
Zuiderzeeschelpen te vinden.  
 
  

                                                      
5 Milieueffectrapport ten behoeve van het bestemmingsplan Marker Wadden, Gemeente Lelystad en 
Natuurmonumenten, kenmerk: AM-AF20130454/ES, versie 3, openbaar document, juni 2013. 

Aandachtspunten Sectiecode Opmerkingen 

Tanklocatie 
(Neerlandia Scheepsservice) 

EA-13 Net buiten (ten westen) sectie EA-13 ligt een 
mobiele tankschip. De locatie is verdacht voor 
minerale olie en aromaten.  
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 (Water)bodemkwaliteitskaart 

De onderhavige onderzoekslocatie valt niet binnen een waterbodemkwaliteitskaart. Voor de locatie zijn 
derhalve ook geen achtergrondwaarden vastgesteld. 
 
Voor de gegevens van de bodemkwaliteitsklassen is hoofdzakelijk de informatie van het rapport 
“Dijkversterking Edam-Amsterdam ‘vaststellen van de bodemrisico’s’, Haskoning DHV, kenmerk MD-
AF20131255, d.d. september 2013” gebruikt.  
 
Tabel 6. Bodemkwaliteitsklassen landbodem 

Locatie Ligging Bodemfunctie Kwaliteit grond  Toepassingseis 
Gemeente 
Hoorn 

Industrie/wonen 
Hoorn Centrum  

Wonen MW Industrie (0-1,0 m-mv) 
MW Industrie (1,0 - 2,5 m-mv) 

MW Industrie (0-0,5 m-mv) 
MW Wonen (0,5 – 2,0 m-mv) 

Wonen+buitengebied 
Hoorn West 

Wonen MW Wonen (0-1,0 m-mv) 
MW AW200 (1,0 - 2,5 m-mv) 

MW Wonen (0-1,0 m-mv) 
MW AW200 (1,0 - 2,5 m-mv) 

Buitengebied 
Hoorn zuid-west 

Landbouw/Natuur MW AW200 (0-1,0 m-mv) 
MW AW200 (1,0 - 2,5 m-mv) 

MW AW200 (0-1,0 m-mv) 
MW AW200 (1,0 - 2,5 m-mv) 

Gemeente 
Zeevang, 
Volendam en 
Edam 

Buitengebied Edam 
Noord 

Achtergrondwaarde MW Wonen / Uitgesloten 
(0-2,0 m-mv) 

MW wonen (0-0,5 m-mv) 
AW2000 (0,5 – 2,0 m-mv) 

Buitengebied 
Volendam Noord 

Wonen MW wonen (0-0,5 m-mv) 
AW2000 (0,5 – 2,0 m-mv) 

MW wonen (0-0,5 m-mv) 
AW2000 (0,5 – 2,0 m-mv) 

Industrie Volendam 
Noord 

Industrie AW2000 (0 – 2,0 m-mv) AW2000 (0 – 2,0 m-mv) 

Industrie Volendam  Industrie MW Industrie (0-0,5 m-mv) 
MW Industrie (0,5 – 2,0 m-mv) 

MW wonen (0-0,5 m-mv) 
MW wonen (0-0,5 m-mv) 

Wonen  
Volendam Zuid 

Wonen MW wonen (0-0,5 m-mv) 
AW2000 (0,5 – 2,0 m-mv) 

MW wonen (0-0,5 m-mv) 
AW2000 (0,5 – 2,0 m-mv) 

Gemeente 
Waterland 

Buitengebied (dijk) 
Monnikendam Noord 

Overig MW wonen (0 - 0,5 m-mv) 
AW2000 (0,5 – 2,0 m-mv) 

AW2000 (0 – 2,0 m-mv) 

Havens/ Dijkbewoning 
Monnikendam  

Wonen Industrie (0 – 2,0 m-mv) MW wonen (0 – 2,0 m-mv) 

Buitengebied 
Monnikendam Zuid 

Overig MW wonen (0 - 0,5 m-mv) 
AW2000 (0,5 – 2,0 m-mv) 

AW2000 (0 – 2,0 m-mv) 

Haven + dijkbewoning 
Edam 

Wonen/ industrie Industrie (0 – 2,0 m-mv)  MW industrie (0 – 2,0 m-mv) 

Gemeente 
Amsterdam 
(Durgerdam) 

Buitengebied 
Durgerdam Noord 

Begin ongezoneerd 
MW wonen 
 

Begin ongezoneerd 
MW wonen 
 

LMW Zone 2 en 3 
Achtergrondwaarde (generiek) 

Durgerdammerdijk 
Durgerdam 

Achtergrondwaarde 
Industrie (weg) 

MW wonen 
Onbekend (weg) 

LMW Zone 2 en 3 
Achtergrondwaarde (generiek) 

 

4 LOCATIE-INSPECTIE 

Op 19 juli 2016 is door ATKB samen met een (lokale) schipper met kennis van het Markermeer een 
locatie-inspectie uitgevoerd. Tijdens de locatie-inspectie zijn diverse aanvullende gegevens naar voren 
gekomen met betrekking tot potentieel bodembedreigende activiteiten en/of verdachte deellocaties 
(lozingspunten, riooloverstorten, beschoeiingen) langs het te onderzoeken waterlichaam.  
 
De gegevens en foto’s van de locatie inspectie zijn opgenomen in bijlagen 4 en 5. 
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 Conclusie vooronderzoek en onderzoekshypothese 

De opdrachtgever is voornemens om de dijk tussen Hoorn en Durgerdam, die niet meer voldoen aan de 
waterveiligheidseisen te verbeteren. Tevens worden diverse nieuwe vaargeulen gerealiseerd. 
 
Uit het uitgevoerde vooronderzoek blijkt dat hoofdzakelijk sprake is van natuurlijk Rijkswater, te weten 
het Markermeer. Deze waterbodems binnen het projectgebied vallen binnen beheer Rijkswateren.  
Plaatselijk zijn regionale wateren aanwezig binnen de projectgrenzen. Deze vallen binnen de 
aangewezen ‘drogere oevergebieden’ of liggen binnen het beheergebied van Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier. 
 
Over een tracé van circa 40 kilometer tussen Hoorn en Durgerdam zijn diverse (bedrijfs)activiteiten en 
puntbronnen bekend welke kunnen leiden tot verontreiniging van de waterbodem binnen het 
projectgebied. Tevens zijn (indicatieve) waterbodemonderzoeksgegevens verkregen. Voor het 
verkrijgen van de informatie zijn alle betrokken overheidsorganen benaderd voor (historische) 
informatie. Daarnaast zijn door de opdrachtgever diverse rapporten en andersoortige informatie 
verstrekt.  
 
Het traject van circa 40 kilometer is onderverdeeld in 60 secties waarin per sectie is aangeven of de 
waterbodem wel of niet verdacht is voor het voorkomen van verontreinigingen anders dan de 
achtergrondkwaliteit in het projectgebied/Markermeer. Hiervan zijn 25 secties niet als verdacht 
aangemerkt; er is geen reden om aan te nemen dat de waterbodemkwaliteit afwijkt van de 
achtergrondkwaliteit (maximaal kwaliteitsklasse A).  
 
In totaal zijn 35 secties als gevolg van de verkregen informatie beoordeeld als verdacht voor 
verontreinigingen anders of boven de achtergrondkwaliteit (AW of klasse A).  
Binnen de 35 verdachte secties kunnen de volgende bronnen worden onderscheiden:  

• 7 (jacht)havens; 

• 4 locaties met (deels) onbekende objecten onderwater; 

• 10 gemalen en of sluizen met aansluitende mondingen; 

• 3 stortlocaties; 

• 8 bodembedreigende activiteiten (met als gevolg (mogelijke) bodemverontreinigingen). 
 
 
Binnen het projectgebied zijn een tweetal locaties bekend op basis waarvan verwacht wordt dat de 
interventiewaarden voor waterbodems worden overschreden. Het gaat hierbij om een locatie nabij de 
haven van Hoorn (Grashaven) en een locatie nabij Scharwoude (Kleiduivenschietterrein). Enkel voor 
het kleiduivenschietterrein is de ligging locatie met enige zekerheid vast te stellen, de exacte ligging van 
de locatie nabij de haven van Hoorn is onduidelijk. Het is hierdoor niet uit te sluiten dat binnen de 
werkgrenzen van de Markermeerdijken en of nieuwe vaargeulen sprake is een verontreiniging boven de 
interventiewaarden. 
 
  
Alle secties en (potentiele) bronnen zijn weergegeven op het kaartmateriaal in de bijlagen.  
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 Aanbevelingen 

Aanbevolen wordt te (laten) beoordelen of waterbodemonderzoek noodzakelijk is zodra de aard en 
omvang van de voorgenomen ingrepen bekend zijn. Afwegingen bij deze beoordeling zijn de aard van 
de ingreep, de bestemming van vrijkomende baggerspecie en aard van de verdenking (indien van 
toepassing). 
 
Het waterbodemonderzoek wordt in beginsel uitgevoerd volgens de NEN5720:2009 (november 2009; 
Strategie voor het uitvoeren van verkennend onderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische 
kwaliteit van waterbodem en baggerspecie) en het wijzigingsblad NEN 5720:2009/A1:2014. 
Aanbevolen wordt om bij het uitwerken van een onderzoeksstrategie rekening te houden met de 
aanstaande normwijziging. Naar verwachting kan in 2018 (voorgenomen start van de dijkversterking) 
niet langer volgens de op dit moment geldende norm worden gewerkt. 
 
Indien onderzoek wordt uitgevoerd dan kan op basis van de voorgenomen werkzaamheden het 
milieuhygiënisch onderzoek in twee delen worden opgesplitst: ‘Vaargeulen’ (2017) en ‘Dijkversterking’ 
(2018-2022). Navolgend worden de aandachtspunten bij eventueel uit te voeren waterbodemonderzoek 
benoemd.  
 
Vaargeulen 
Voor de geulen wordt vooralsnog de hypothese ‘onverdacht’ aangehouden; de waterbodemkwaliteit 
betreft naar verwachting klasse AW/A. Indien meer gegevens over dimensies en exacte ligging bekend 
zijn, kan op basis van het vooronderzoek, op lokaal niveau een andere hypothese worden 
aangehouden.  
 
Aangezien het nieuwe vaargeulen betreft, wordt de waterbodem vooralsnog volgens een normale 
onderzoeksinspanning onderzocht conform de strategie “Overig water, niet-lintvormig, normale 
onderzoeksinspanning (ONLN)’. Vanaf de tweede halve meter van de vaste waterbodem wordt de 
waterbodem in beginsel beschouwd als ‘antropogeen onbelast’. 
 
Tracé Dijkversterking 
Voor de dijkversterking wordt zowel de hypothese ‘onverdacht’ als ‘verdacht’ aangehouden, afhankelijk 
van het te onderzoeken traject. Van de verdachte locaties wordt de waterbodem hoofdzakelijk volgens 
een normale onderzoeksinspanning onderzocht conform de strategie “Overig water, niet-lintvormig, 
normale onderzoeksinspanning (ONLN)’. 
 
Indien onderzoek nodig blijkt dan worden de zeven havens conform de strategie “Jachthaven, normale 
onderzoeksinspanning (JN)6’ onderzocht.  
 
Natuurgebied ‘Landje van Naber’ ligt binnendijks tussen de waterkering Markermeerdijk en de Trekvaart 
Alkmaar – Hoorn (sectie HE-2C). Op dit stuk terrein is sprake van lichte verontreinigingen met zware 
metalen en zintuigelijk waargenomen asbestbrokjes. Het gebied ligt buiten het beheersgebied van 
Rijkswaterstaat. Indien aanvullend onderzoek gewenst is, zal met name voor het asbest het landbodem 
deel volgens de NEN 5707:2015 °Bodem- inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen 
grond” worden uitgevoerd. De watergangen (onder beheer van HHNK) moet worden onderzocht 
volgens onderzoeksstrategie NTA5727:2004 “Bodem – monsterneming en analyses asbest in 
waterbodem en baggerspecie”  
 
Nabij Scharwoude heeft buitendijks de activiteit ‘kleiduiven schieten’ plaatsgevonden (sectie HE-3B-2 + 
HE-3B-3 + HE-3B-4 + HE-4) . Deze activiteit heeft geleid tot een (water)bodemverontreiniging met lood 
tot boven de interventiewaarde. Deze verontreiniging zal met een normale onderzoeksinspanning 
hoofdzakelijk conform de strategie “Overig water, niet-lintvormig, normale onderzoeksinspanning 
(ONLN)’ worden onderzocht. Het verticaal en horizontaal afperken van de verontreiniging betreft 
maatwerk en zal indien nodig met het bevoegd gezag worden afgestemd.  
 

                                                      
6 De strategie voor jachthavens zal in de nieuwe NEN5720 niet meer als aparte strategie bestaan.  
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Op de locaties ‘Oorgat’ en ‘Zeedijk 2 - strekdam’ (sectie HE-12B en EA-5) wordt aanbevolen vanwege 
de historische activiteiten en daarmee samenhangende (water)bodemverontreinigingen het standaard 
C2 pakket uit te breiden met cyanide en of OCB.  
 
Voor werkzaamheden aan en nabij de Durgerdammerdijk te Durgerdam moet worden bekeken of ook 
werkzaamheden worden verricht in de directe nabijheid van de buitendijks liggende watergang/kanaal 
tussen de haven van Durgerdam en de plas ter hoogte van de camping Badhoeve. (sectie: EA-108 EA-
11 en EA-12A) Formeel is HHNK de beheerder van de watergang en betreft het regionaal water. 
Doordat een deel in open verbinding staat met het Markermeer, wordt aanbevolen om het 
analysepakket af te stemmen met overige te onderzoeken waterbodems. 
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6 BETROUWBAARHEID ONDERZOEK 

Alle veldwerkzaamheden, met uitzondering van de analyses, zijn uitgevoerd door ATKB (tenzij anders 
vermeld). ATKB is geen eigenaar van de te onderzoeken locatie en is onafhankelijk van de opdrachtgever, 
locatiegebruiker en -eigenaar.  
 
Als onderdeel van het vooronderzoek zijn geen veldwerkzaamheden uitgevoerd onder het 
procescertificaat van ATKB te Zoetermeer voor de BRL SIKB 2000 (Veldwerk bij Milieuhygiënisch 
bodem- en waterbodemonderzoek), Protocol 2003 (Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek).  
Eventuele toekomstige bemonsteringen kan door ATKB onder eigen erkenning worden verricht.  
De BRL certificaten van ATKB zijn in te zien via http://www.at-kb.nl/nl/over-ons/kwaliteit. 
 
ATKB is in het bezit van een kwaliteitssysteem volgens NEN-EN-ISO9001:2008 en een 
veiligheidsmanagementsysteem conform VCA**. Tevens is ATKB lid van het Netwerk Groene Bureau’s 
(NGB) en de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). 
 
ATKB kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid van door derden verstrekte informatie en van 
eventueel door derden uitgevoerd (voor)-onderzoek. ATKB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid 
voor hieruit voortvloeiende schade of gevolgen van welke aard ook. Hierbij wordt er op gewezen dat het 
uitgevoerde onderzoek een momentopname is. Beïnvloeding van waterbodemkwaliteit zal ook plaats 
kunnen vinden na uitvoering van dit onderzoek. Naarmate er een langere tijd is verlopen na uitvoering 
van het onderzoek, dient meer voorzichtigheid te worden betracht bij het gebruik van de 
onderzoeksresultaten. 
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Bodemrapportage

Dynamisch Rapport - 28-07-2016 

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
Middelpunt: X 130781        Y 515967 meter

Legenda

Geselecteerd gebied Bodemonderzoeken

Bodemlocaties Historisch Bodembestand (HBB)
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Adrescluster uit Historisch Bodembestand(HBB)

Vale Hen 1
Gegevens locatie

Besluiten bij locatie

Onderzochte activiteit(en) bij deze locatie

Datum onderzoek 15-04-1987

Auteur en kenmerk Wareco 1044/jb(AR1)

Conclusie onderzoek Grond: Pb >B. GW: <A. Geen milieumaatregelen nodig voordat gebouwd kan worden.
achtergrondgehalte binnenstad.

Conclusie adviesbureau

Opmerkingen
onderzoek

1 boring, 1 peilbuis.

SIKB-ID 1004050000000000000039572

Bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord zijn geen gegevens beschikbaar

Locatiecode GN040500040

Naam locatie Vale Hen 1

Adres Vale Hen 1

Woonplaats 1621JX Hoorn

Gemeente Hoorn (0405)

Code bevoegd gezag Wbb NH040500026

Beschikte status (bevoegd gezag
Wbb)

-

Asbeststatus Onverdacht op basis preHO

Vervolg in kader Wbb voldoende gesaneerd, De resultaten van de evaluatie van de sanering
geven aan dat de vastgestelde verontreiniging voldoende is gesaneerd in
het kader van de Wet bodembescherming

Vervolg in ander kader Niet van toepassing

Convenant Nee

Conclusie kort Grond en grondwater voldoende gesaneerd (1990-1992). Wel
restverontreiniging in de grond achter gebleven.

Opmerkingen Betreft voormalig tankstation. Ondergrondse tanks zijn verwijderd. Nog
wel restverontreiniging aanwezig.  Laatste onderzoek betreft een nader
omderzoek als controle van de sanering en om de restverontreiniging vast
te leggen.

Bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord zijn geen gegevens beschikbaar

Activiteit Van Tot Voldoende onderzocht

afgewerkte olietank (ondergronds) Onbekend 1990 Ja

afgewerkte olietank (ondergronds) Onbekend 1979 Ja

benzine-service-station Onbekend Onbekend Ja

benzinetank (ondergronds) Onbekend Onbekend Ja

brandstoftank (ondergronds) 1974 Onbekend Ja

hbo-tank (ondergronds) Onbekend 1990 Ja
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Onderzoeken bij deze locatie

Voorlopige eindrapportage Sanering Tankstation Texaco, Vale Hen

Aanvullend onderzoek restverontreiniging Texacostation, Vale Hen

Aanvullend onderzoek Texaco Tankstation

Tussenevaluatie grondwatersanering Texaco Vale hen 1 te Hoorn

slachthuis 1920 Onbekend

smeerolietank (ondergronds) Onbekend 1979 Ja

vleesrokerij 1920 Onbekend

Rapportnaam Voorlopige eindrapportage Sanering Tankstation Texaco, Vale Hen

Soort onderzoek Sanerings evaluatie, Een evaluatie van de uitgevoerde bodemsanering

Aanleiding BOOT

Datum onderzoek 01-08-1990

Auteur en kenmerk Tauw R3144836.F01/WKT

Conclusie onderzoek Gr: Restverontreiniging min. olie > C. GRw: nader bepaald.

Conclusie adviesbureau

Opmerkingen
onderzoek

Voorlopige einrapportage sanering: 6797,90 ton gr.afgevoerd (geraamd: 900ton).
Tijdsduur grw.sanering (gestart op 29 juni1990) geschat op 2 jaar.

SIKB-ID 1004050000000000000008405

Rapportnaam Aanvullend onderzoek restverontreiniging Texacostation, Vale Hen

Soort onderzoek Nader onderzoek, Een vervolgonderzoek waarin gekeken wordt naar de omvang en
ernst van de eerder aangetroffen verontreiniging

Aanleiding BOOT

Datum onderzoek 01-10-1990

Auteur en kenmerk Tauw R3149773.001/WKT

Conclusie onderzoek

Conclusie adviesbureau

Opmerkingen
onderzoek

GR (b3): aromaten > C. GRw: aromaten > C-waarde.

SIKB-ID 1004050000000000000008406

Rapportnaam Aanvullend onderzoek Texaco Tankstation

Soort onderzoek Nader onderzoek, Een vervolgonderzoek waarin gekeken wordt naar de omvang en
ernst van de eerder aangetroffen verontreiniging

Aanleiding BOOT

Datum onderzoek 01-06-1992

Auteur en kenmerk Tauw R3211681.F03/ADH

Conclusie onderzoek GR: B1a: min. olie > B, benz > C, boring3: aromaten >C. GRw: 2 pb: olie > A.

Conclusie adviesbureau

Opmerkingen
onderzoek

GRw.sanering gestart op 29 juni 1990 en is thans afgerond.

SIKB-ID 1004050000000000000008408

Rapportnaam Tussenevaluatie grondwatersanering Texaco Vale hen 1 te Hoorn

Soort onderzoek Sanerings evaluatie, Een evaluatie van de uitgevoerde bodemsanering

Aanleiding BOOT
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Adrescluster uit Historisch Bodembestand(HBB)

C0405002243

Adreslocaties bij dit cluster

Bron(nen) bij dit cluster

B0405006014

B0405002306

B0405005682

Datum onderzoek 01-05-1991

Auteur en kenmerk Tauw R3149781.I01/HJM

Conclusie onderzoek GRw: aromaten > C.

Conclusie adviesbureau

Opmerkingen
onderzoek

Water onttrokken met 3 drains en geloosd op riool.

SIKB-ID 1004050000000000000008407

Adresclustercode C0405002243

Adres Vale Hen 1-3

Woonplaats Hoorn

Gemeente Hoorn (0405)

Adreslocatiecode Adres

A0405002552 Vale Hen 1 1621JX Hoorn

A0405002553 Vale Hen 3 1621JX Hoorn

Bedrijf-broncode B0405006014

Soort bron Hinderwet (HW)

Bedrijfsnaam American Petroleum Company

Adres Vale Hen 3 1621JX Hoorn

Oud adres Vale Hen 3

Periode (van-tot) 1935-Onbekend

Opmerking Locatiecode BONS: 4051190 BEDR_ID oud: B0405050171 CLUS_ID oud:
C0405000325

Activiteit/oordeel benzine-service-station/ potentieel spoedeisend verontreinigd (8)

Bedrijf-broncode B0405002306

Soort bron Bodem sanerings bedrijfsterrein (BSB)

Bedrijfsnaam Fa. Van Der Heide

Adres Vale Hen 1 1621JX Hoorn

Oud adres

Periode (van-tot) Onbekend-Onbekend

Opmerking Locatiecode BONS: 4051188 CATEGORIE A: niet relevant voor Verbond, INVO
uitgevoerd?: NEE, NO uitgevoerd?: NEE, EXITCODE: Bedrijfsactiviteiten gestaakt

Activiteit/oordeel benzine-service-station/ potentieel spoedeisend verontreinigd (8)
autorijschool/ potentieel verontreinigd (1)

Bedrijf-broncode B0405005682
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B0405005471

B0405004722

B0405004721

Soort bron Hinderwet (HW)

Bedrijfsnaam Kool, W.

Adres Vale Hen 3 1621JX Hoorn

Oud adres Vale Hen 3

Periode (van-tot) 1969-Onbekend

Opmerking Locatiecode BONS: 4051190 BEDR_ID oud: B0405030003 CLUS_ID oud:
C0405000325

Activiteit/oordeel dieseltank (ondergronds)/ potentieel ernstig verontreinigd (6)

Bedrijf-broncode B0405005471

Soort bron Hinderwet (HW)

Bedrijfsnaam Texaco Olie Mij Bv

Adres Vale Hen 1 1621JX Hoorn

Oud adres Vale Hen 1

Periode (van-tot) 1974-Onbekend

Opmerking Locatiecode BONS: 4051188 BEDR_ID oud: B0405010124 CLUS_ID oud:
C0405000325

Activiteit/oordeel autoreparatiebedrijf/ potentieel ernstig verontreinigd (5)
brandstoftank (ondergronds)/ potentieel verontreinigd (4)
dieseltank (ondergronds)/ potentieel ernstig verontreinigd (6)
hbo-tank (ondergronds)/ potentieel verontreinigd (4)
benzinetank (ondergronds)/ potentieel ernstig verontreinigd (6)
afgewerkte olietank (ondergronds)/ potentieel ernstig verontreinigd (6)

Bedrijf-broncode B0405004722

Soort bron Tankenbestand (TA)

Bedrijfsnaam V/h Texaco Benzinestation

Adres Vale Hen 1-3 1621JX Hoorn

Oud adres

Periode (van-tot) Onbekend-Onbekend

Opmerking Locatiecode BONS: 4051188 Bodemverontreiniging: Ja, Opmerking: Zie informatie in
ander record

Activiteit/oordeel benzinetank (ondergronds)/ potentieel ernstig verontreinigd (6)

Bedrijf-broncode B0405004721

Soort bron Tankenbestand (TA)

Bedrijfsnaam V/h Texaco Benzinestation

Adres Vale Hen 1-3 1621JX Hoorn

Oud adres

Periode (van-tot) Onbekend-Onbekend

Opmerking Locatiecode BONS: 4051188 Bodemverontreiniging: Ja, Opmerking: Zie informatie in
ander record
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B0405004718

B0405004724

B0405004723

B0405004725

Activiteit/oordeel smeerolietank (ondergronds)/ potentieel ernstig verontreinigd (6)

Bedrijf-broncode B0405004718

Soort bron Tankenbestand (TA)

Bedrijfsnaam V/h Texaco Benzinestation

Adres Vale Hen 1-3 1621JX Hoorn

Oud adres

Periode (van-tot) Onbekend-Onbekend

Opmerking Locatiecode BONS: 4051188 Bodemverontreiniging: Ja, Opmerking: Zie informatie in
ander record

Activiteit/oordeel benzinetank (ondergronds)/ potentieel ernstig verontreinigd (6)

Bedrijf-broncode B0405004724

Soort bron Tankenbestand (TA)

Bedrijfsnaam V/h Texaco Benzinestation

Adres Vale Hen 1-3 1621JX Hoorn

Oud adres

Periode (van-tot) Onbekend-Onbekend

Opmerking Locatiecode BONS: 4051188 Bodemverontreiniging: Ja, Opmerking: Texaco
tankstation opgeheven. Tanks verwijderd bij sanering op de locatie, medio 1990.
1936 P Willig plaatsen electr. pompinstallatie in gemeentegrond. 1958 Caltex
Petroleum Maats. ondergrond

Activiteit/oordeel hbo-tank (ondergronds)/ potentieel verontreinigd (4)

Bedrijf-broncode B0405004723

Soort bron Tankenbestand (TA)

Bedrijfsnaam V/h Texaco Benzinestation

Adres Vale Hen 1-3 1621JX Hoorn

Oud adres

Periode (van-tot) Onbekend-Onbekend

Opmerking Locatiecode BONS: 4051188 Bodemverontreiniging: Ja, Opmerking: Zie informatie in
ander record

Activiteit/oordeel benzinetank (ondergronds)/ potentieel ernstig verontreinigd (6)

Bedrijf-broncode B0405004725

Soort bron Tankenbestand (TA)

Bedrijfsnaam V/h Texaco Benzinestation

Adres Vale Hen 1-3 1621JX Hoorn

Oud adres

Periode (van-tot) Onbekend-Onbekend

Opmerking Locatiecode BONS: 4051188 Bodemverontreiniging: Ja, Opmerking: Zie informatie in
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B0405004719

B0405004720

B0405004726

B0405004717

ander record

Activiteit/oordeel afgewerkte olietank (ondergronds)/ potentieel ernstig verontreinigd (6)

Bedrijf-broncode B0405004719

Soort bron Tankenbestand (TA)

Bedrijfsnaam V/h Texaco Benzinestation

Adres Vale Hen 1-3 1621JX Hoorn

Oud adres

Periode (van-tot) Onbekend-Onbekend

Opmerking Locatiecode BONS: 4051188 Bodemverontreiniging: Ja, Opmerking: Zie informatie in
ander record

Activiteit/oordeel benzinetank (ondergronds)/ potentieel ernstig verontreinigd (6)

Bedrijf-broncode B0405004720

Soort bron Tankenbestand (TA)

Bedrijfsnaam V/h Texaco Benzinestation

Adres Vale Hen 1-3 1621JX Hoorn

Oud adres

Periode (van-tot) Onbekend-Onbekend

Opmerking Locatiecode BONS: 4051188 Bodemverontreiniging: Ja, Opmerking: Zie informatie in
ander record

Activiteit/oordeel afgewerkte olietank (ondergronds)/ potentieel ernstig verontreinigd (6)

Bedrijf-broncode B0405004726

Soort bron Tankenbestand (TA)

Bedrijfsnaam V/h Texaco Benzinestation

Adres Vale Hen 1-3 1621JX Hoorn

Oud adres

Periode (van-tot) Onbekend-Onbekend

Opmerking Locatiecode BONS: 4051188 Bodemverontreiniging: Ja, Opmerking: Tankst.
opgeheven. Tanks verwijderd bij sanering lokatie, medio 1990. 1936 P Willig plaatsen
electr. pompinstallatie in gemeentegrond. 1958 Caltex Petroleum Maats.
ondergrondse tanks (6000l b

Activiteit/oordeel benzinetank (ondergronds)/ potentieel ernstig verontreinigd (6)

Bedrijf-broncode B0405004717

Soort bron Tankenbestand (TA)

Bedrijfsnaam V/h Texaco Benzinestation

Adres Vale Hen 1-3 1621JX Hoorn

Oud adres

Periode (van-tot) Onbekend-Onbekend
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B0405006257

B0405006248

Westerdijk 151-213 (vh 70-77)
Gegevens locatie

Opmerking Locatiecode BONS: 4051188 Bodemverontreiniging: Ja, Opmerking: Tankst.
opgeheven. Tanks verwijderd bij sanering lokatie, medio 1990. 1936 P Willig plaatsen
electr. pompinstallatie in gemeentegrond. 1958 Caltex Petroleum Maats.
ondergrondse tanks (6000l b

Activiteit/oordeel benzinetank (ondergronds)/ potentieel ernstig verontreinigd (6)

Bedrijf-broncode B0405006257

Soort bron Hinderwet (HW)

Bedrijfsnaam Zwaan, C.

Adres Vale Hen 1-3 1621JX Hoorn

Oud adres Vale Hen 1,3

Periode (van-tot) 1920-Onbekend

Opmerking Locatiecode BONS: 4051188 BEDR_ID oud: B0405050622 CLUS_ID oud:
C0405000325

Activiteit/oordeel vleesrokerij/ potentieel verontreinigd (1)

Bedrijf-broncode B0405006248

Soort bron Hinderwet (HW)

Bedrijfsnaam Zwaan, C.

Adres Vale Hen 1-3 1621JX Hoorn

Oud adres Vale Hen 1,3

Periode (van-tot) 1920-Onbekend

Opmerking Locatiecode BONS: 4051188 BEDR_ID oud: B0405050605 CLUS_ID oud:
C0405000325

Activiteit/oordeel slachthuis/ potentieel verontreinigd (3)

Locatiecode GN040500877

Naam locatie Westerdijk 151-213 (vh 70-77)

Adres Westerdijk 151

Woonplaats 1621LN Hoorn

Gemeente Hoorn (0405)

Code bevoegd gezag Wbb NH040500250

Beschikte status (bevoegd gezag
Wbb)

Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een beschikking
aangegeven dat de bodem op de locatie ernstig is verontreinigd. De
verontreiniging moet door de eigenaar/gebruiker/gemeente/provincie
worden beheerd of, eerder, bij locatieontwikkeling worden gesaneerd

Asbeststatus Onderzocht conform NEN 5707 en 0 - 100 mg/kg;

Vervolg in kader Wbb voldoende gesaneerd, De resultaten van de evaluatie van de sanering
geven aan dat de vastgestelde verontreiniging voldoende is gesaneerd in
het kader van de Wet bodembescherming

Vervolg in ander kader Niet van toepassing

Convenant -
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Bodemrapportage

Dynamisch Rapport - 28-07-2016 

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
Middelpunt: X 130781        Y 515967 meter

Legenda

Geselecteerd gebied Bodemonderzoeken

Bodemlocaties Historisch Bodembestand (HBB)
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BUSEVA IM Westerdijk 49 te Hoorn

Adrescluster uit Historisch Bodembestand(HBB)

Westerdijk 2-8
Gegevens locatie

verwerker. Na afronding van deze sanering is de historische verontreiniging met
zware metalen gesaneerd. Tijdens deze sanering is de ontgraving weer aangevuld.
Ondanks dat door de nog aangetroffen lichte verontreinigingen in het grondwater de
terugsaneerwaarde formeel niet is gehaald wordt de sanering als afdoende
beschouwd. De verwachting is dat deze verhogingen in de loop van de tijd door
natuurlijke afbraak zullen verminderen.

SIKB-ID 100405GN04050028672796551

Rapportnaam BUSEVA IM Westerdijk 49 te Hoorn

Soort onderzoek Meldingsformulier BUS evaluatieverslag, Een melding van een evaluatieverslag van
een uitgevoerde sanering in het kader van het Besluit Uniforme Saneringen

Aanleiding Voorgaand

Datum onderzoek 30-05-2016

Auteur en kenmerk [BUS-melding of -evaluatie] 22952/JT

Conclusie onderzoek

Conclusie adviesbureau

Opmerkingen
onderzoek

Sanering door middel van ongraving, aanbrengen leeflaag en een duurzaam
aaneengesloten afdeklaag.

Over een oppervlakte van 975 m2 is 915 m3 sterk met zware metalen verontreinigde
grond ontgraven en afgevoerd naar een erkend verwerker. Vervolgens is ter plaatse
een leeflaag aangebracht, bestaande uit 150 m3 (schone) teelaarde (0,1 m. dik)
gecombineerd met 880 m3 van de oorspronkelijke leeflaag (0,9 m. dik).

Over een oppervlakte van 2320 m2 is 2190 m3 sterk met zware metalen
verontreinigde grond ontgraven en afgevoerd naar een erkend verwerker. Vervolgens
is ter plaatse een duurzaam aaneengesloten afdeklaag aangebracht, bestaande uit
een geotextiel met 20 cm. zand in zandbed van 0,2 m. dik over een oppervlaktevan
1256 m2  onder nog aan te leggen beton van geplande bebouwing. Tevens is een
extra deel van de sanering aangevuld met klinkers/tegels over 120 m2. Daarnaast is
over 1040 m2 een splitbed (menggranulaat) aangelegd van 0,30 m. dik)

SIKB-ID 100405GN04050028711742932

Bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord zijn geen gegevens beschikbaar

Locatiecode GN040500166

Naam locatie Westerdijk 2-8

Adres Westerdijk 2

Woonplaats 1621LE Hoorn

Gemeente Hoorn (0405)

Code bevoegd gezag Wbb NH040500117

Beschikte status (bevoegd gezag
Wbb)

Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een beschikking
aangegeven dat de bodem op de locatie ernstig is verontreinigd. De
verontreiniging moet binnen 4 jaar na afgifte van de beschikking worden
gesaneerd

Asbeststatus Onverdacht op basis HO, vooronderzoek asbest

(c) 2014 Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord - Pagina 97 van 111 - 28-07-2016

Bron_ID: 01-2

Bron_ID: 01-2



Besluiten bij locatie

Onderzochte activiteit(en) bij deze locatie

Onderzoeken bij deze locatie

Westerdijk 2-6

Westerdijk 8

Vervolg in kader Wbb voldoende gesaneerd, De resultaten van de evaluatie van de sanering
geven aan dat de vastgestelde verontreiniging voldoende is gesaneerd in
het kader van de Wet bodembescherming

Vervolg in ander kader Niet van toepassing

Convenant -

Conclusie kort -

Opmerkingen Voldoende gesaneerd.

Beschikking ernstig urgent 9 december 2003 kenmerk 2003-49748.

Rapport evaluatie bodemsanering augustus 2003 Verhoeve Milieu kenmerk
430002.

Brief provincie 21-8-2014 met kenmerk 440149/440172:
brief ihkv landelijk project aanpak spoedlocaties
Provincie stemt in met het ingediende evaluatieverslag van de sanering.
Geen nozorgverplichting en geen gebruiksbeperkingen.

Datum Besluit Soort Besluit Kenmerk Besluit Status

10-02-2004 Instemmen met SP 2003-49748 Definitief

10-02-2004 besch urgent san binnen 4 jaar 2003-49748 Definitief

11-08-2014 Instemmen uitgevoerde
sanering

440149/440172 Definitief

Activiteit Van Tot Voldoende onderzocht

autoreparatiebedrijf 1958 Onbekend Ja

benzine-service-station 1908 1971 Ja

benzinetank (ondergronds) Onbekend Onbekend Ja

metaalwarenfabriek 1926 Onbekend Ja

nutsbedrijf Onbekend Onbekend Ja

onverdachte activiteit Onbekend Onbekend Ja

Rapportnaam Westerdijk 2-6

Soort onderzoek Orienterend bodemonderzoek, Een algemeen onderzoek waarin gekeken wordt of op
een locatie bodemverontreiniging voorkomt. In veel onderzoeken wordt een
onderzoeksstrategie gehanteerd uit de NEN 5740

Aanleiding Landsdekkend

Datum onderzoek 01-02-2000

Auteur en kenmerk Landview 99919

Conclusie onderzoek

Conclusie adviesbureau

Opmerkingen
onderzoek

Bij tanklocatie in groenstrook olie >S (70 mg/kg) in grond. Grondwater schoon. Bij
tanklocatie bij parkeerplaats olie, aromaten <S in grond en grondwater.

SIKB-ID 1004050000000000000008565
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Nieuwe Schouwburg Westerdijk

Nieuwe Schouwburg Westerdijk

Waterbodemonderzoek

Rapportnaam Westerdijk 8

Soort onderzoek Partijkeuring grond, Een onderzoek waarvan de kwaliteit van een partij grond is
onderzocht ten behoeve van de voorgenomen toepassing van deze grond

Aanleiding Civieltechnisch

Datum onderzoek 01-09-2003

Auteur en kenmerk Landview 2003625-PK-P

Conclusie onderzoek Partijkeuring m.b.t. grond in containers. Metalen >I, olie >T.

Conclusie adviesbureau

Opmerkingen
onderzoek

dossier OB00587.

SIKB-ID 1004050000000000000008564

Rapportnaam Nieuwe Schouwburg Westerdijk

Soort onderzoek Indicatief onderzoek, Een beperkt bodemonderzoek met als doel te onderzoeken of er
sprake is van bodemverontreiniging

Aanleiding Bouwvergunning

Datum onderzoek 06-03-1989

Auteur en kenmerk Wareco 1675/jz.271

Conclusie onderzoek

Conclusie adviesbureau

Opmerkingen
onderzoek

In 1 mengmonster lood boven B-waarde. Geen verhoogde risicos voor
volksgezondheid.

SIKB-ID 1004050000000000000008585

Rapportnaam Nieuwe Schouwburg Westerdijk

Soort onderzoek Verkennend onderzoek NVN 5740, Een bodemonderzoek volgens norm NVN 5740 ie
beschrijft welke bodemonderzoekstrategie het best voor de betreffende situatie
geschikt is om uiteindelijk een uitspraak te kunnen doen over de bodemkwaliteit op
een locatie. De NEN 5740 is de opvolger van deze norm

Aanleiding Bouwvergunning

Datum onderzoek 02-07-1997

Auteur en kenmerk Tukkers Milieuonderzoek 730471LS

Conclusie onderzoek

Conclusie adviesbureau

Opmerkingen
onderzoek

BG: PAK >S. OG: Cu, Hg >S. GW: -

SIKB-ID 1004050000000000000008584

Rapportnaam Waterbodemonderzoek

Soort onderzoek Verkennend onderzoek voor waterbodems (NVN 5720), Een waterbodemonderzoek
volgens norm NVN 5720 die beschrijft welke waterbodemonderzoekstrategie het best
voor de betreffende situatie geschikt is om uiteindelijk een uitspraak te kunnen doen
over de waterbodemkwaliteit op een locatie

Aanleiding Civieltechnisch

Datum onderzoek
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Westerdijk 8

Westerdijk 8

Westerdijk 8

Westerdijk 8

18-09-2000

Auteur en kenmerk Tauw 3870995

Conclusie onderzoek

Conclusie adviesbureau

Opmerkingen
onderzoek

I.v.m. plaatsen kunstwerk in IJsselmeer Geen slib aangetroffen. Waterbodem op basis
van overschrijding met Hg, klasse 3.

SIKB-ID 1004050000000000000008583

Rapportnaam Westerdijk 8

Soort onderzoek Nader onderzoek, Een vervolgonderzoek waarin gekeken wordt naar de omvang en
ernst van de eerder aangetroffen verontreiniging

Aanleiding Civieltechnisch

Datum onderzoek 01-10-2003

Auteur en kenmerk Landview 2003626

Conclusie onderzoek grond: olie >S. Grondwater olie >I. Saneringsonderzoek/afperking nodig.

Conclusie adviesbureau

Opmerkingen
onderzoek

dossier OB00587. Onderzoek n.a.v. waarneming olieverontreiniging bij archeologische
werkzaamheden.

SIKB-ID 1004050000000000000008572

Rapportnaam Westerdijk 8

Soort onderzoek avr (aanvullend rapport), Een rapport van een bodemonderzoek ter aanvulling op een
of meer eerder opgestelde rapporten

Aanleiding Voorgaand

Datum onderzoek 21-11-2003

Auteur en kenmerk Verhoeve Milieu Advies/VMN/EWA/EWA

Conclusie onderzoek Grond olie >S. GW olie <S. Voldoende afgeperkt.

Conclusie adviesbureau

Opmerkingen
onderzoek

onderzoek tbv afperking in zuidelijke richting. dossier OB00587.

SIKB-ID 1004050000000000000009225

Rapportnaam Westerdijk 8

Soort onderzoek Saneringsplan, Een plan waarin de voorgestelde aanpak van de bodemsanering wordt
beschreven

Aanleiding bestemmingswijziging, VINEX, locatieontwikkeling

Datum onderzoek 01-11-2003

Auteur en kenmerk Verhoeve Milieu 330003

Conclusie onderzoek Saneringsdoel: 500 mg/kg olie.

Conclusie adviesbureau

Opmerkingen
onderzoek

dossier OB00587.

SIKB-ID 1004050000000000000009226
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Adrescluster uit Historisch Bodembestand(HBB)

C0405002373

Adreslocaties bij dit cluster

Bron(nen) bij dit cluster

B0405006018

B0405003905

Rapportnaam Westerdijk 8

Soort onderzoek Sanerings evaluatie, Een evaluatie van de uitgevoerde bodemsanering

Aanleiding bestemmingswijziging, VINEX, locatieontwikkeling

Datum onderzoek 01-08-2004

Auteur en kenmerk Verhoeve Milieu 430002

Conclusie onderzoek Gesaneerd tot 580 mg/kg (<T).

Conclusie adviesbureau

Opmerkingen
onderzoek

dossier OB00587.

SIKB-ID 1004050000000000000009227

Adresclustercode C0405002373

Adres Westerdijk 2-8

Woonplaats Hoorn

Gemeente Hoorn (0405)

Adreslocatiecode Adres

A0405002710 Westerdijk 2 1621LE Hoorn

A0405002711 Westerdijk 4 1621LE Hoorn

A0405002712 Westerdijk 6 1621LE Hoorn

A0405002713 Westerdijk 8 1621LE Hoorn

Bedrijf-broncode B0405006018

Soort bron Hinderwet (HW)

Bedrijfsnaam American Petroleum Company

Adres Westerdijk 4 1621LE Hoorn

Oud adres Westerdijk 4

Periode (van-tot) 1936-Onbekend

Opmerking Locatiecode BONS: 4051288 BEDR_ID oud: B0405050178 CLUS_ID oud:
C0405000404

Activiteit/oordeel benzine-service-station/ potentieel spoedeisend verontreinigd (8)

Bedrijf-broncode B0405003905

Soort bron Vergunning plichtige activiteit Wet milieubeheer (WM)

Bedrijfsnaam Energie Noord West Kop Noord H

Adres Westerdijk 2 1621LE Hoorn

Oud adres Westerdijk 2

Periode (van-tot) Onbekend-Onbekend

Opmerking Locatiecode BONS: 4051291
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B0405006314

B0405006624

B0405003904

B0405004765

Activiteit/oordeel nutsbedrijf/ potentieel ernstig verontreinigd (6)

Bedrijf-broncode B0405006314

Soort bron Hinderwet (HW)

Bedrijfsnaam Heezen, H Van

Adres Westerdijk 6 1621LE Hoorn

Oud adres Westerdijk 6

Periode (van-tot) 1926-Onbekend

Opmerking Locatiecode BONS: 4051293 BEDR_ID oud: B0405050706 CLUS_ID oud:
C0405000107

Activiteit/oordeel metaalwarenfabriek/ potentieel spoedeisend verontreinigd (7)

Bedrijf-broncode B0405006624

Soort bron Hinderwet (HW)

Bedrijfsnaam Koopmans-hoekstra, H.

Adres Westerdijk 6 1621LE Hoorn

Oud adres Westerdijk 6

Periode (van-tot) 1958-Onbekend

Opmerking Locatiecode BONS: 4051293 BEDR_ID oud: B0405051123 CLUS_ID oud:
C0405000107

Activiteit/oordeel autoreparatiebedrijf/ potentieel ernstig verontreinigd (5)

Bedrijf-broncode B0405003904

Soort bron Vergunning plichtige activiteit Wet milieubeheer (WM)

Bedrijfsnaam Schouwburg En Congrescentrum H

Adres Westerdijk 2 1621LE Hoorn

Oud adres Westerdijk 2

Periode (van-tot) Onbekend-Onbekend

Opmerking Locatiecode BONS: 4051291

Activiteit/oordeel onverdachte activiteit/

Bedrijf-broncode B0405004765

Soort bron Tankenbestand (TA)

Bedrijfsnaam V/h Esso

Adres Westerdijk 2-8 1621LE Hoorn

Oud adres

Periode (van-tot) Onbekend-Onbekend

Opmerking Locatiecode BONS: 4051291 Tanksaneerder: Isotank, Opmerking: Opdracht
ISOTANK: zoeken (02-02-96). Geen tank gevonden door ISOTANK (20-11-96). 1908
Petroleum 'de automaat' berging benzine. 1909 Petroleum 'de automaat' oprichten
benzinebewaarplaats (240 l)
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Bodemrapportage
Dynamisch Rapport - 28-07-2016 

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
Middelpunt: X 130781        Y 515967 meter

Legenda

Geselecteerd gebied Bodemonderzoeken

Bodemlocaties Historisch Bodembestand (HBB)
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Besluiten bij locatie

Onderzochte activiteit(en) bij deze locatie

Onderzoeken bij deze locatie

VO Zuiderkruisstraat e.o.

BUS melding openbare weg Raadhuisstraat / Melkweg

Adrescluster uit Historisch Bodembestand(HBB)

Westerdijk naast en achter 31A
Gegevens locatie

Contour Globis en Squit XO komen niet overeen. Omdat gegevens rapport
en BUS melding SP al in Squit XO bekend waren wordt de contour niet
aangepast naar de contour die in Globis is ingetekend.

Bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord zijn geen gegevens beschikbaar

Bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord zijn geen gegevens beschikbaar

Rapportnaam VO Zuiderkruisstraat e.o.

Soort onderzoek Verkennend onderzoek NEN 5740, Een bodemonderzoek volgens norm NEN 5740 die
beschrijft welke bodemonderzoekstrategie het best voor de betreffende situatie
geschikt is om uiteindelijk een uitspraak te kunnen doen over de bodemkwaliteit op
een locatie

Aanleiding Civieltechnisch

Datum onderzoek 28-08-2013

Auteur en kenmerk Kwinfra Milieu 13095-rapp1

Conclusie onderzoek Boven- en ondergrond plaatselijk sterk verontreinigd met lood en koper -->
uitgesplitst en zit in tracé van circa 135 m lengte --> waarschijnlijk ernstig geval.
Verder in onder- en bovengrond lichte tot matige verontreinigingen met koper, lood,
kwik, zink, PAK en minerale olie.

Conclusie adviesbureau

Opmerkingen
onderzoek

Puinhoudende grond, maar geen asbestonderzoek gedaan

SIKB-ID 1004050000000000001067058

Rapportnaam BUS melding openbare weg Raadhuisstraat / Melkweg

Soort onderzoek Meldingsformulier BUS saneringsplan, Een melding van een saneringsplan voor het
saneren van een verontreiniging in het kader van het Besluit Uniforme Saneringen

Aanleiding Civieltechnisch

Datum onderzoek 26-09-2013

Auteur en kenmerk Kwinfra Milieu 13116 brf-1

Conclusie onderzoek circa 270 m2 is sterk verontreinigd met koper en lood.  Ontgraving tot 2 m en
aanvullen met nieuw zand.  BUS tijdelijke uitplaatsing

Conclusie adviesbureau

Opmerkingen
onderzoek

Er zal nog AO plaats vinden

SIKB-ID 1004050000000000001067059

Bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord zijn geen gegevens beschikbaar

Locatiecode GN040501354

Naam locatie Westerdijk naast en achter 31A
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Besluiten bij locatie

Onderzochte activiteit(en) bij deze locatie

Onderzoeken bij deze locatie

Bodemonderzoek Westerdijk naast en achter 31A

Adrescluster uit Historisch Bodembestand(HBB)

Adres Westerdijk

Woonplaats Hoorn

Gemeente Hoorn (0405)

Code bevoegd gezag Wbb -

Beschikte status (bevoegd gezag
Wbb)

-

Asbeststatus Onderzocht conform NEN 5707 en 0 - 100 mg/kg;

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

Vervolg in ander kader Niet van toepassing

Convenant -

Conclusie kort -

Opmerkingen Onderzoek bovengrond - > matig tot sterke verontreinigingen met zware
metalen gemeten - geen nader onderzoek uitgevoerd.
Verontreiniging valt binnen BKK - zone binnenstad Hoorn. Mogelijk ernstig
geval, niet spoedeisend.
Asbest niet boven de interventiewaarde gemeten.

Bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord zijn geen gegevens beschikbaar

Bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord zijn geen gegevens beschikbaar

Rapportnaam Bodemonderzoek Westerdijk naast en achter 31A

Soort onderzoek brf (briefrapport), Een verkorte rapportage van een bodemonderzoek in briefvorm

Aanleiding Civieltechnisch

Datum onderzoek 08-12-2014

Auteur en kenmerk Grondslag 23.107

Conclusie onderzoek

Conclusie adviesbureau

Opmerkingen
onderzoek

Mengmonster bovengrond: lood > interventiewaarde. koper en zink > tussenwaarde.
barium, kwik, PAK en PCB > achtergrondwaarde.

Grove fractie asbest uit inspectiegat 1: gehalte asbest is 68 mg/kg ds. Gehalte <
interventiewaarde

Mogelijk sprake van een ernstig geval qua lood. Geen saneringsurgentie - valt binnen
de zonewaarden BKK.
Bij graafwerkzaamheden uitgaan van veiligheidsklasse 3T.

SIKB-ID 100405GN04050006344402242

Bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord zijn geen gegevens beschikbaar
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Bodemrapportage

Dynamisch Rapport - 28-07-2016 

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
Middelpunt: X 130781        Y 515967 meter

Legenda

Geselecteerd gebied Bodemonderzoeken

Bodemlocaties Historisch Bodembestand (HBB)
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B0405005650

Westerdijk, 'Landje Naber'
Gegevens locatie

Besluiten bij locatie

Onderzochte activiteit(en) bij deze locatie

Onderzoeken bij deze locatie

'Landje Naber' Westerdijk

Adres Breed 20 1621KB Hoorn

Oud adres Breed 20

Periode (van-tot) Onbekend-Onbekend

Opmerking

Activiteit/oordeel onverdachte activiteit/

Bedrijf-broncode B0405005650

Soort bron Hinderwet (HW)

Bedrijfsnaam Talsma, A.

Adres Breed 20 1621KB Hoorn

Oud adres Breed 20

Periode (van-tot) 1962-Onbekend

Opmerking BEDR_ID oud: B0405020128 CLUS_ID oud: C0405000660

Activiteit/oordeel melkinrichting- en melkontvangststation/ potentieel verontreinigd (2)

Locatiecode GN040500734

Naam locatie Westerdijk, 'Landje Naber'

Adres Westerdijk

Woonplaats 1621LD Hoorn

Gemeente Hoorn (0405)

Code bevoegd gezag Wbb -

Beschikte status (bevoegd gezag
Wbb)

-

Asbeststatus Verdacht op basis van UBI-code/asbestsignaleringskaart/ander

Vervolg in kader Wbb uitvoeren OO, In het kader van de Wet bodembescherming moet op de
locatie een oriënterend onderzoek worden uitgevoerd naar de aard en
ernst van de (mogelijke) verontreiniging. De basis voor dit onderzoek is
het 'Protocol Oriënterend Onderzoek' (Sdu, 1993)

Vervolg in ander kader Niet van toepassing

Convenant -

Conclusie kort -

Opmerkingen Nog onderzoek nodig naar asbest, puindammen en oliefilm op natte
terreindelen.

Bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord zijn geen gegevens beschikbaar

Bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord zijn geen gegevens beschikbaar

Rapportnaam 'Landje Naber' Westerdijk
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Adrescluster uit Historisch Bodembestand(HBB)

Lambert Meliszweg 16
Gegevens locatie

Besluiten bij locatie

Onderzochte activiteit(en) bij deze locatie

Soort onderzoek Verkennend onderzoek NEN 5740, Een bodemonderzoek volgens norm NEN 5740 die
beschrijft welke bodemonderzoekstrategie het best voor de betreffende situatie
geschikt is om uiteindelijk een uitspraak te kunnen doen over de bodemkwaliteit op
een locatie

Aanleiding Transactie

Datum onderzoek 20-06-2003

Auteur en kenmerk Tauw 4274514

Conclusie onderzoek MM1 (opgebracht slib) Cd>S. Bodem onder sliblaag: Cd,Pb >S. Gehalten <LAC-
waarden. Er zijn tussen de baggerspecie zintuiglijk diverse vaste asbestbrokjes
aangetroffen.

Conclusie adviesbureau

Opmerkingen
onderzoek

Onderzoek betreft alleen opgebracht slib. DLG heeft in brief aangegeven dat
asbestonderzoek zal worden uitgevoerd. Rapport niet beschikbaar voor
verificatieproject.

SIKB-ID 1004050000000000000008586

Bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord zijn geen gegevens beschikbaar

Locatiecode GN040501004

Naam locatie Lambert Meliszweg 16

Adres Lambert Meliszweg 16

Woonplaats 1622AA Hoorn

Gemeente Hoorn (0405)

Code bevoegd gezag Wbb -

Beschikte status (bevoegd gezag
Wbb)

-

Asbeststatus Onverdacht op basis preHO

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

Vervolg in ander kader Niet van toepassing

Convenant Nee

Conclusie kort voldoende onderzocht.

Opmerkingen Tank 3.000 l. HBO verwijderd. KIWA: BC 571. Geen bodemverontreiniging
aangetroffen. Betreft BOOT onderzoek.

Bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord zijn geen gegevens beschikbaar

Activiteit Van Tot Voldoende onderzocht

hbo-tank (ondergronds) Onbekend Onbekend Ja
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Bodemrapportage
Dynamisch Rapport - 28-07-2016 

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
Middelpunt: X 130781        Y 515967 meter

Legenda

Geselecteerd gebied Bodemonderzoeken

Bodemlocaties Historisch Bodembestand (HBB)
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Besluiten bij locatie

Onderzochte activiteit(en) bij deze locatie

Onderzoeken bij deze locatie

De Weel tracé te Hoorn

Adrescluster uit Historisch Bodembestand(HBB)

Ooms Bouwmaatschappij B.V.
Gegevens locatie

Werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd onder Basisklasse conform de
CROW 132.

Bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord zijn geen gegevens beschikbaar

Bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord zijn geen gegevens beschikbaar

Rapportnaam De Weel tracé te Hoorn

Soort onderzoek Verkennend onderzoek NEN 5740, Een bodemonderzoek volgens norm NEN 5740 die
beschrijft welke bodemonderzoekstrategie het best voor de betreffende situatie
geschikt is om uiteindelijk een uitspraak te kunnen doen over de bodemkwaliteit op
een locatie

Aanleiding Civieltechnisch

Datum onderzoek 26-07-2013

Auteur en kenmerk Aveco de Bondt R-JPL/01 130862

Conclusie onderzoek

Conclusie adviesbureau

Opmerkingen
onderzoek

Zw: bg en og tot matig puinhoudend.
Bg: Hg. Pb > Aw;
Og; Co, Cu, Hg, Pb, PCB's (som 7) > Aw;
Gw: Ba > S.
Asfalt en wegfundering zijn niet onderzocht.

SIKB-ID 100405GN04050015178119173

Bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord zijn geen gegevens beschikbaar

Locatiecode GN055800085

Naam locatie Ooms Bouwmaatschappij B.V.

Adres Scharwoude 9

Woonplaats 1634EA Scharwoude

Gemeente Koggenland (1598)

Code bevoegd gezag Wbb NH159800049

Beschikte status (bevoegd gezag
Wbb)

-

Asbeststatus -

Vervolg in kader Wbb uitvoeren aanvullend onderzoek, In het kader van de Wet
bodembescherming moet op de locatie een aanvullend onderzoek worden
uitgevoerd naar de aard en ernst van de (mogelijke) verontreiniging

Vervolg in ander kader BSB-operatie/Bedrijvenregeling

Convenant -

Conclusie kort -
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Opmerkingen Potentieel ernstig verontreinigd, niet urgent.
Op basis van het bij de overheid bekende onderzoek is niet vast te stellen
of alle deellocaties voldoende zijn onderzocht.
Samenvattend historisch onderzoek en aanvullend veldonderzoek zijn
gewenst bij ontwikkelingen.
[NB. 16-9-2015 : groot deel onderzoeken nog niet ingevoerd in systeem,
deel niet aanwezig in dossiers]
==============================================
================================
De locatie betreft het bedrijfsterrein van Ooms Bouwmaatschappij BV (ca 4
ha) aan weerszijden van de Scharwoude.
Bedrijfsactiviteiten dateren vanaf 1938.
In 1993 is een bouwplek ten westen van de garage onderzocht. Er bleek
sprake een sterke olieverontreiniging in de bovengrond.
Het terrein is in 1996-1997 onderzocht in verband met
bestemmingswijziging en bouwplannen (nieuw laboratorium).
Er waren en groot aantal verdachte deellocaties aanwezig, waaronder een
tankstation, wasstraat, wasplaats en chemische opslag.
Bovendien was er sprake van verdachte verhardingslagen. Rest terrein
onderzocht volgens hypothese onverdacht.

Er zijn nabij de chemische opslag sterke verontreinigingen in
puinhoudende toplaag aangetroffenm met koper en lood, en matig met olie
en kwik.
Bij de tanks is in het grondwater een sterke verontreiniging met olie en
matig met aromaten aangetroffen.
Een matige tot sterke verontreiniging met arseen in het groindwater is
vermoedelijk van natuurlijke oorsprong.
Er werd nader onderzoek aanbevolen.

In juni 1998 is een plan van aanpak ingediend bij de gemeente voor
sanering van de bouwplaats voor het nieuwe laboratorium.
De sanering van 4 oliespots is in oktober 1998 uitgevoerd, evaluatie per
november 1998. Er is 65m3 sterk verontreinigde grond afgevoerd.
De benzinetank is vervangen en verplaatst naar een nieuwe locatie.

In setember 2000 is bij de chemische opslag een nader onderzoek
uitgevoerd naar de sterke verontreinigingen met zware metalen en olie.
Volgens dit onderzoek is er slechts sprake van lichte tot matige
verontreinigingen.

De locatie viel ook onder de BSB (zie GLOBIS). In 1998 is het verkennende
onderzoek ingediend, waarna het bedrijf de operatie heeft verlaten met de
exitcode GVO (niet ernstig, geen vervolg noodzakelijk) Deze conclusie is
echter niet in overeenstemming met de bekende meetgegevens uit 1997.

In juni 2000 is op het zuidelijk deel van het terrein een onderzoek
uitgevoerd voor een bouwplan (nieuw kantoorgebouw OOMS) met de
hypothese onverdacht en zonder grondwateronderzoek (?).
De te ontgraven toplaag bleek sterk verontreinigd met lood en matig met
koper. een uitloogonderzoek voor afvoer van de grond werd geadviseerd.
In oktober 2000 is een NO uitgevoerd, waarbij een heterogene
verontreiniging wordt geassocieerd met puin in de bovengrond. Het zou
geen ernstig geval zijn.
In augustus 2001 wordt een ontgravingsplan opgesteld, dat uitgaat van
verwijdering van 7 hotspots met sterke verontreiniging voorafgaande aan
de feiteleijk ontgraving ten behoeve van een garage.
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Besluiten bij locatie

Onderzochte activiteit(en) bij deze locatie

Onderzoeken bij deze locatie

Ooms Bouwmaatschappij B.V.

Ooms Bouwmaatschappij B.V.

Bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord zijn geen gegevens beschikbaar

Activiteit Van Tot Voldoende onderzocht

afgewerkte olietank (bovengronds) Onbekend Onbekend Onbekend

benzinetank (bovengronds) 1949 Onbekend Onbekend

benzinetank (ondergronds) 1938 Onbekend Onbekend

bouwnijverheid Onbekend Onbekend Onbekend

brandstoftank (ondergronds) Onbekend Onbekend Onbekend

burgerlijk- en utiliteitsbouwbedrijf Onbekend Onbekend Onbekend

dieseltank (bovengronds) Onbekend Onbekend Onbekend

dieseltank (ondergronds) 1952 Onbekend Onbekend

hbo-tank (bovengronds) Onbekend Onbekend Onbekend

overige delfstoffenwinning Onbekend Onbekend Onbekend

petroleum- of kerosinetank (ondergronds) 1952 Onbekend Onbekend

wegenbouwbedrijf Onbekend Onbekend Onbekend

wegvervoer Onbekend Onbekend Onbekend

Rapportnaam Ooms Bouwmaatschappij B.V.

Soort onderzoek Verkennend onderzoek NEN 5740, Een bodemonderzoek volgens norm NEN 5740 die
beschrijft welke bodemonderzoekstrategie het best voor de betreffende situatie
geschikt is om uiteindelijk een uitspraak te kunnen doen over de bodemkwaliteit op
een locatie

Aanleiding Bouwvergunning

Datum onderzoek 16-06-2000

Auteur en kenmerk Lankelma Geotechniek 98.1732/c

Conclusie onderzoek

Conclusie adviesbureau te ontrgaven bg:Hg,PAK,min olie licht verhoogd. Cu,Zn matig verhoogd. Pb sterk
verhoogd.
overige te ontrgaven grondlagen Cu,HG,Pb,Zn,PAK, min olie licht verhoogd.
Om vaststellen of hele partij cat 1 is-> uitloogonderzoek Pb uitvoeren.

Opmerkingen
onderzoek

te ontrgaven bg:Hg,PAK,min olie licht verhoogd. Cu,Zn matig verhoogd. Pb sterk
verhoogd.
overige te ontrgaven grondlagen Cu,HG,Pb,Zn,PAK, min olie licht verhoogd.
Om vaststellen of hele partij cat 1 is-> uitloogonderzoek Pb uitvoeren.

SIKB-ID 010558AA05580056836976150

Rapportnaam Ooms Bouwmaatschappij B.V.

Soort onderzoek Verkennend onderzoek NEN 5740, Een bodemonderzoek volgens norm NEN 5740 die
beschrijft welke bodemonderzoekstrategie het best voor de betreffende situatie
geschikt is om uiteindelijk een uitspraak te kunnen doen over de bodemkwaliteit op
een locatie

Aanleiding Bouwvergunning

Datum onderzoek 01-02-1997
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Tank

Tank

Tank

Auteur en kenmerk Landview BV 97103

Conclusie onderzoek

Conclusie adviesbureau puinh bg:matige verontr C,PB lichte verontr. Hg,Zn,PAK,min olie
puinh.gr nabij Chem. opsl: ernstige veront Cu, PB, matige v: Hg,minolie, liche v:
As,Zn, PAK
lg o puin:lichte veront PAK,min olie
gr tank: matige veont. min olie,PAK
gw:ver

Opmerkingen
onderzoek

puinh bg:matige verontr C,PB lichte verontr. Hg,Zn,PAK,min olie
puinh.gr nabij Chem. opsl: ernstige veront Cu, PB, matige v: Hg,minolie, liche v:
As,Zn, PAK
lg o puin:lichte veront PAK,min olie
gr tank: matige veont. min olie,PAK
gw:ver

SIKB-ID 010558AA05580057036976186

Rapportnaam Tank

Soort onderzoek ,

Aanleiding

Datum onderzoek

Auteur en kenmerk

Conclusie onderzoek

Conclusie adviesbureau

Opmerkingen
onderzoek

SIKB-ID 010558AA05580057136976222

Rapportnaam Tank

Soort onderzoek Verkennend onderzoek NEN 5740, Een bodemonderzoek volgens norm NEN 5740 die
beschrijft welke bodemonderzoekstrategie het best voor de betreffende situatie
geschikt is om uiteindelijk een uitspraak te kunnen doen over de bodemkwaliteit op
een locatie

Aanleiding Bouwvergunning

Datum onderzoek 01-02-1997

Auteur en kenmerk

Conclusie onderzoek

Conclusie adviesbureau

Opmerkingen
onderzoek

SIKB-ID 010558AA05580057236976259

Rapportnaam Tank

Soort onderzoek ,

Aanleiding

Datum onderzoek

Auteur en kenmerk
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Adrescluster uit Historisch Bodembestand(HBB)

C0558000060

Adreslocaties bij dit cluster

Bron(nen) bij dit cluster

B0558060014

C1598000863

Adreslocaties bij dit cluster

Bron(nen) bij dit cluster

B1598001315

Conclusie onderzoek

Conclusie adviesbureau

Opmerkingen
onderzoek

SIKB-ID 010558AA05580057336976295

Adresclustercode C0558000060

Adres Scharwoude 13

Woonplaats 1634EA SCHARWOUDE

Gemeente Wester-Koggenland (558)

Adreslocatiecode Adres

A0558000023 Scharwoude 13 1634EA SCHARWOUDE

Bedrijf-broncode B0558060014

Soort bron Hinderwet (HW)

Bedrijfsnaam Ooms, J. / Shell Nederland

Adres Scharwoude 13 1634EA SCHARWOUDE

Oud adres Scharwoude S. 28

Periode (van-tot) 1952-Onbekend

Opmerking

Activiteit/oordeel dieseltank (ondergronds)/ potentieel ernstig verontreinigd (6)
petroleum- of kerosinetank (ondergronds)/ potentieel ernstig verontreinigd (6)
benzinetank (ondergronds)/ potentieel ernstig verontreinigd (6)

Adresclustercode C1598000863

Adres Scharwoude 15

Woonplaats 1634EA Scharwoude

Gemeente Koggenland (1598)

Adreslocatiecode Adres

A1598000863 Scharwoude 15 1634EA Scharwoude

Bedrijf-broncode B1598001315

Soort bron Overig (OV)

Bedrijfsnaam Ooms Avenhorn b.v.

Adres Scharwoude 15 1634EA Scharwoude

Oud adres
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B1598001317

B1598001316

C0558000022

Adreslocaties bij dit cluster

Bron(nen) bij dit cluster

B0558080062

Periode (van-tot) Onbekend-Onbekend

Opmerking

Activiteit/oordeel brandstoftank (ondergronds)/ potentieel verontreinigd (4)

Bedrijf-broncode B1598001317

Soort bron Overig (OV)

Bedrijfsnaam Ooms Avenhorn b.v.

Adres Scharwoude 15 1634EA Scharwoude

Oud adres

Periode (van-tot) Onbekend-Onbekend

Opmerking

Activiteit/oordeel benzinetank (ondergronds)/ potentieel ernstig verontreinigd (6)

Bedrijf-broncode B1598001316

Soort bron Overig (OV)

Bedrijfsnaam Ooms Avenhorn b.v.

Adres Scharwoude 15 1634EA Scharwoude

Oud adres

Periode (van-tot) Onbekend-Onbekend

Opmerking

Activiteit/oordeel benzinetank (ondergronds)/ potentieel ernstig verontreinigd (6)

Adresclustercode C0558000022

Adres Scharwoude 9

Woonplaats 1634EA SCHARWOUDE

Gemeente Wester-Koggenland (558)

Adreslocatiecode Adres

A0558000017 Scharwoude 9 1634EA SCHARWOUDE

Bedrijf-broncode B0558080062

Soort bron Bodem sanerings bedrijfsterrein (BSB)

Bedrijfsnaam Ooms Beheer Avenhorn BV

Adres SCHARWOUDE 9 1634EA SCHARWOUDE

Oud adres

Periode (van-tot) Onbekend-Onbekend

Opmerking

Activiteit/oordeel wegvervoer/ potentieel ernstig verontreinigd (5)
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B1598000488

B0558060013

B0558070076

B1598001314

B1598001313

wegenbouwbedrijf/ potentieel verontreinigd (3)
overige delfstoffenwinning/ potentieel spoedeisend verontreinigd (7)

Bedrijf-broncode B1598000488

Soort bron Overig (OV)

Bedrijfsnaam Ooms Civiel BV

Adres Scharwoude 9 1634EA Scharwoude

Oud adres

Periode (van-tot) Onbekend-Onbekend

Opmerking

Activiteit/oordeel bouwnijverheid/ potentieel verontreinigd (4)

Bedrijf-broncode B0558060013

Soort bron Hinderwet (HW)

Bedrijfsnaam Ooms, J. / Shell Nederland

Adres Scharwoude 9 1634EA SCHARWOUDE

Oud adres Scharwoude S. 26

Periode (van-tot) 1949-Onbekend

Opmerking

Activiteit/oordeel benzinetank (bovengronds)/ potentieel verontreinigd (4)

Bedrijf-broncode B0558070076

Soort bron Hinderwet (HW)

Bedrijfsnaam Shell

Adres Scharwoude 9 1634EA SCHARWOUDE

Oud adres S.26

Periode (van-tot) 1938-Onbekend

Opmerking

Activiteit/oordeel benzinetank (ondergronds)/ potentieel ernstig verontreinigd (6)

Bedrijf-broncode B1598001314

Soort bron Overig (OV)

Bedrijfsnaam Tank

Adres Scharwoude 9 1634EA Scharwoude

Oud adres

Periode (van-tot) Onbekend-Onbekend

Opmerking

Activiteit/oordeel brandstoftank (ondergronds)/ potentieel verontreinigd (4)

Bedrijf-broncode B1598001313
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Gemaal Westerkogge
Gegevens locatie

Besluiten bij locatie

Onderzochte activiteit(en) bij deze locatie

Soort bron Overig (OV)

Bedrijfsnaam Tank

Adres Scharwoude 9 1634EA Scharwoude

Oud adres

Periode (van-tot) Onbekend-Onbekend

Opmerking

Activiteit/oordeel brandstoftank (ondergronds)/ potentieel verontreinigd (4)

Locatiecode GN055800264

Naam locatie Gemaal Westerkogge

Adres IJselmeerdijk 6a

Woonplaats 1634DM Scharwoude

Gemeente Koggenland (1598)

Code bevoegd gezag Wbb -

Beschikte status (bevoegd gezag
Wbb)

-

Asbeststatus -

Vervolg in kader Wbb voldoende gesaneerd, De resultaten van de evaluatie van de sanering
geven aan dat de vastgestelde verontreiniging voldoende is gesaneerd in
het kader van de Wet bodembescherming

Vervolg in ander kader Niet van toepassing

Convenant Ja

Conclusie kort -

Opmerkingen olieverontreiniging door calamiteit voldoende gesaneerd
==============================================
===========
Betreft gemaal Westerkogge.
In 1996 OO naar de tanks bij het gemaal (3x diesel, 1x afgewerkte olie).
Geen olieverontreiniging aangetroffen (in grond >s, waarschijnlijk
humuszuren).
Tanks zijn nog in gebruik.
In januari 2004 calamiteit met overvulling (200l op maaiveld).
Onmiddellijk sanering uitgevoerd, lichte verontreiniging in grond
achtergebleven.

Bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord zijn geen gegevens beschikbaar

Activiteit Van Tot Voldoende onderzocht

brandstoftank (ondergronds) Onbekend Onbekend Ja

dieseltank (ondergronds) Onbekend Onbekend Ja

hbo-tank (ondergronds) Onbekend Onbekend Ja
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Legenda

Geselecteerd gebied Bodemonderzoeken
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Gemaal Westerkogge
Gegevens locatie

Besluiten bij locatie

Onderzochte activiteit(en) bij deze locatie

Soort bron Overig (OV)

Bedrijfsnaam Tank

Adres Scharwoude 9 1634EA Scharwoude

Oud adres

Periode (van-tot) Onbekend-Onbekend

Opmerking

Activiteit/oordeel brandstoftank (ondergronds)/ potentieel verontreinigd (4)

Locatiecode GN055800264

Naam locatie Gemaal Westerkogge

Adres IJselmeerdijk 6a

Woonplaats 1634DM Scharwoude

Gemeente Koggenland (1598)

Code bevoegd gezag Wbb -

Beschikte status (bevoegd gezag
Wbb)

-

Asbeststatus -

Vervolg in kader Wbb voldoende gesaneerd, De resultaten van de evaluatie van de sanering
geven aan dat de vastgestelde verontreiniging voldoende is gesaneerd in
het kader van de Wet bodembescherming

Vervolg in ander kader Niet van toepassing

Convenant Ja

Conclusie kort -

Opmerkingen olieverontreiniging door calamiteit voldoende gesaneerd
==============================================
===========
Betreft gemaal Westerkogge.
In 1996 OO naar de tanks bij het gemaal (3x diesel, 1x afgewerkte olie).
Geen olieverontreiniging aangetroffen (in grond >s, waarschijnlijk
humuszuren).
Tanks zijn nog in gebruik.
In januari 2004 calamiteit met overvulling (200l op maaiveld).
Onmiddellijk sanering uitgevoerd, lichte verontreiniging in grond
achtergebleven.

Bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord zijn geen gegevens beschikbaar

Activiteit Van Tot Voldoende onderzocht

brandstoftank (ondergronds) Onbekend Onbekend Ja

dieseltank (ondergronds) Onbekend Onbekend Ja

hbo-tank (ondergronds) Onbekend Onbekend Ja
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Onderzoeken bij deze locatie

Gemaal Westerkogge

IJselmeerdijk

Adrescluster uit Historisch Bodembestand(HBB)

C1598000752

Adreslocaties bij dit cluster

Bron(nen) bij dit cluster

B1598001116

Rapportnaam Gemaal Westerkogge

Soort onderzoek Orienterend bodemonderzoek, Een algemeen onderzoek waarin gekeken wordt of op
een locatie bodemverontreiniging voorkomt. In veel onderzoeken wordt een
onderzoeksstrategie gehanteerd uit de NEN 5740

Aanleiding BOOT

Datum onderzoek 01-07-1996

Auteur en kenmerk Arnicon C96-198

Conclusie onderzoek

Conclusie adviesbureau bgr. licht veront. met m.o. mogelijk natuurlijk. grw. niet veront.

Opmerkingen
onderzoek

bgr. licht veront. met m.o. mogelijk natuurlijk. grw. niet veront.

SIKB-ID 010558AA05580079137085567

Rapportnaam IJselmeerdijk

Soort onderzoek Sanerings evaluatie, Een evaluatie van de uitgevoerde bodemsanering

Aanleiding Calamiteit

Datum onderzoek 17-03-2004

Auteur en kenmerk De Vries & vd Wiel 04-8620-6001

Conclusie onderzoek

Conclusie adviesbureau Sanering is uitgevoerd overeenkomstig de doelstelling.

Opmerkingen
onderzoek

Sanering is uitgevoerd overeenkomstig de doelstelling.

SIKB-ID 010558AA05580084737085603

Adresclustercode C1598000752

Adres IJselmeerdijk 6b

Woonplaats 1634DM Scharwoude

Gemeente Koggenland (1598)

Adreslocatiecode Adres

A1598000752 IJselmeerdijk 6b b 1634DM Scharwoude

Bedrijf-broncode B1598001116

Soort bron Overig (OV)

Bedrijfsnaam Gemaal Westerkogge

Adres IJselmeerdijk 6b 1634DM Scharwoude

Oud adres

Periode (van-tot) Onbekend-Onbekend

Opmerking

Activiteit/oordeel brandstoftank (ondergronds)/ potentieel verontreinigd (4)

Gemaal Westerkogge
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B1598001118

B1598001122

B1598001120

B1598001119

B1598001117

Bedrijf-broncode B1598001118

Soort bron Overig (OV)

Bedrijfsnaam Gemaal Westerkogge

Adres IJselmeerdijk 6b 1634DM Scharwoude

Oud adres

Periode (van-tot) Onbekend-Onbekend

Opmerking

Activiteit/oordeel brandstoftank (ondergronds)/ potentieel verontreinigd (4)

Bedrijf-broncode B1598001122

Soort bron Overig (OV)

Bedrijfsnaam Gemaal Westerkogge

Adres IJselmeerdijk 6a 1634DM Scharwoude

Oud adres

Periode (van-tot) Onbekend-Onbekend

Opmerking

Activiteit/oordeel dieseltank (ondergronds)/ potentieel ernstig verontreinigd (6)

Bedrijf-broncode B1598001120

Soort bron Overig (OV)

Bedrijfsnaam Gemaal Westerkogge

Adres IJselmeerdijk 6b 1634DM Scharwoude

Oud adres

Periode (van-tot) Onbekend-Onbekend

Opmerking

Activiteit/oordeel dieseltank (ondergronds)/ potentieel ernstig verontreinigd (6)

Bedrijf-broncode B1598001119

Soort bron Overig (OV)

Bedrijfsnaam Gemaal Westerkogge

Adres IJselmeerdijk 6b 1634DM Scharwoude

Oud adres

Periode (van-tot) Onbekend-Onbekend

Opmerking

Activiteit/oordeel hbo-tank (ondergronds)/ potentieel verontreinigd (4)

Bedrijf-broncode B1598001117

Soort bron Overig (OV)
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B1598001123

B1598001121

Astronautenweg te Hoorn, nieuwbouwflats
Gegevens locatie

Bedrijfsnaam Gemaal Westerkogge

Adres IJselmeerdijk 6b 1634DM Scharwoude

Oud adres

Periode (van-tot) Onbekend-Onbekend

Opmerking

Activiteit/oordeel brandstoftank (ondergronds)/ potentieel verontreinigd (4)

Bedrijf-broncode B1598001123

Soort bron Overig (OV)

Bedrijfsnaam Gemaal Westerkogge

Adres IJselmeerdijk 6a 1634DM Scharwoude

Oud adres

Periode (van-tot) Onbekend-Onbekend

Opmerking

Activiteit/oordeel dieseltank (ondergronds)/ potentieel ernstig verontreinigd (6)

Bedrijf-broncode B1598001121

Soort bron Overig (OV)

Bedrijfsnaam Gemaal Westerkogge

Adres IJselmeerdijk 6a 1634DM Scharwoude

Oud adres

Periode (van-tot) Onbekend-Onbekend

Opmerking

Activiteit/oordeel brandstoftank (ondergronds)/ potentieel verontreinigd (4)

Locatiecode GN040501424

Naam locatie Astronautenweg te Hoorn, nieuwbouwflats

Adres Astronautenweg

Woonplaats Hoorn

Gemeente Hoorn (0405)

Code bevoegd gezag Wbb -

Beschikte status (bevoegd gezag
Wbb)

-

Asbeststatus Onverdacht op basis HO, vooronderzoek asbest

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

Vervolg in ander kader Niet van toepassing

Convenant -
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Besluiten bij locatie

Onderzochte activiteit(en) bij deze locatie

Onderzoeken bij deze locatie

Lambert Meliszweg/Westerweg

Adrescluster uit Historisch Bodembestand(HBB)

KLEIDUIVENSCHIETBAAN SCHARWOUDE
Gegevens locatie

voldoende onderzocht

Opmerkingen Bodemonderzoek i.k.v. Landsdekkend beeld.

Bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord zijn geen gegevens beschikbaar

Activiteit Van Tot Voldoende onderzocht

demping met grond 1961 Onbekend Ja

Rapportnaam Lambert Meliszweg/Westerweg

Soort onderzoek Orienterend bodemonderzoek, Een algemeen onderzoek waarin gekeken wordt of op
een locatie bodemverontreiniging voorkomt. In veel onderzoeken wordt een
onderzoeksstrategie gehanteerd uit de NEN 5740

Aanleiding Landsdekkend

Datum onderzoek 14-11-2001

Auteur en kenmerk Grondslag 5990/99

Conclusie onderzoek BVgr: koper, kwik, lood, zink, PAK, min. olie > S. ONgr: lood > T, koper, kwik, zink,
PAK, min. olie > S. Asbestanalyse: geen asbest.

Conclusie adviesbureau

Opmerkingen
onderzoek

Er is geen grondwater geanalyseerd.

SIKB-ID 1004050000000000000007392

Bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord zijn geen gegevens beschikbaar

Locatiecode GN159800780

Naam locatie KLEIDUIVENSCHIETBAAN SCHARWOUDE

Adres IJselmeerdijk 15

Woonplaats 1634DM SCHARWOUDE

Gemeente Koggenland (1598)

Code bevoegd gezag Wbb NH055800003

Beschikte status (bevoegd gezag
Wbb)

-

Asbeststatus -

Vervolg in kader Wbb uitvoeren NO, In het kader van de Wet bodembescherming moet op de
locatie een nader onderzoek worden uitgevoerd om de omvang en ernst
van de vastgestelde verontreiniging te bepalen. De basis voor dit
onderzoek is het 'Protocol Nader onderzoek deel 1' (Sdu, 1995) of de
'Richtlijn nader onderzoek' (Sdu, 1995)

Vervolg in ander kader Niet van toepassing

Convenant -

Conclusie kort -
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Besluiten bij locatie

Onderzochte activiteit(en) bij deze locatie

Onderzoeken bij deze locatie

Adrescluster uit Historisch Bodembestand(HBB)

Zuiderkruisstraat e.o. - riooltrace
Gegevens locatie

Opmerkingen Waarschijnlijk ernstige loodverontreiniging, NO uitvoeren
==============================================
==
Betreft Globis-locatie voor de voormalige kleiduivenschietbaan in
buitendijksgebied bij Scharwoude.
In 1987 verzocht gemeente aan RWS en Hoogheemraadschap om
onderzoek naar lood. Deze lijken in 1988 te zijn uitgevoerd.
Er zou een OO door Oranjewoud i.o.v. het Hoogheemraadschap zijn
uitgevoerd en een waterbodemonderzoek door RWS.
Onderzoeken ontbreken in dossier, maar er lijkt sprake van een ernstige
loodverontreiniging. - in ieder geval in de waterbodem.
Onduidelijk vervolg.

Bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord zijn geen gegevens beschikbaar

Activiteit Van Tot Voldoende onderzocht

kleiduivenschietbaan Onbekend Onbekend Nee

Bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord zijn geen gegevens beschikbaar

Bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord zijn geen gegevens beschikbaar

Locatiecode GN040501316

Naam locatie Zuiderkruisstraat e.o. - riooltracé

Adres Zuiderkruisstraat

Woonplaats 1622ZA Hoorn

Gemeente Hoorn (0405)

Code bevoegd gezag Wbb NH040502056

Beschikte status (bevoegd gezag
Wbb)

-

Asbeststatus Onderzocht conform NEN 5707 en asbest niet aangetoond

Vervolg in kader Wbb uitvoeren evaluatie, In het kader van de Wet bodembescherming moet na
het uitvoeren van de sanering een evaluatie worden opgesteld. In de
evaluatie moet naar voren komen in hoeverre de saneringsdoelstellingen
zijn gehaald die in het saneringsplan zijn geformuleerd

Vervolg in ander kader Niet van toepassing

Convenant -

Conclusie kort -

Opmerkingen Onderzoek ivm vervanging riool. Sterke en matige verontreinigingen met
koper en lood aangetroffen in deel van tracé. BUS melding ingediend -
MKB nodig --> ontvangstbevestiging provincie 4/10/13 kenmerk
254889/255813  Er zal nog AO plaatsvinden.
AO is uitgevoerd ( rapport is bij Provincie).
10-4-2014: Melding BUS SE tijdelijke uitplaatsing.
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BAGGER-, HEI- en GRONDWERKEN J.P. SCHILDER B.V. 
Noorddijkerweg 66b - 1645 VG Ursem - Telefoon 072 -502 1964 - Fax 072 -502 1487 

info@jpschilder.nl 
www.jpschilder.nl 
Rabo ban k 
Rek. nr. 14.98.00.444 
G- Rek. nr. 99.12.61.763 
K.v.K. nr. 37096927 
BTW nr. 81 00.70.030.B01 

r 

Rij kswaterstaat 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
T.a.v. de heer M. Spoelder 
Postbus 600 
8200 AP Lelystad 

I _ -  ,_ - _ _  ___-- 1 - 1 1  - - - -  -- - 
\ $5 I !('(i. -- 1 9 I--I MRT ------ I 

Datum Ursem, 18 maart 2010 J i . ! r : i  i i i \ 

onze referentie B 254br 0701 

Betreft Waterbodemonderzoek Edam \=--7---l -< s " , ~  __--- ,,r 

, , ) C  1 m r q  nr. -7-.1 -I--^- - - 
Uw referentie 004035/wS D/09 I ! 

Hierbij sturen wij u het waterbodemonderzoek betreffende de uitpeiling van de overslaglocatie op het 
Markermeer nabij Edam, behorende bij beschikking met nummer 85001 96573. 
Wij vertrouwen u hiermee van dienst te zijn geweest, 

Met vriendelijke groet, 

J.P. Schilder BV 

i 

Betaling binnen 30 dagen strikt netto. 
Op al onze diensten en leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel 

Noordwest-Holland onder nummer 37096927. 
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Waterbodemonderzoe k 
"Eindsituatie te Edam" 

Projectnummer 2010.01 I w z  

Idzardaweg 90 - 8476 EP Ter Idzard 
Tel.: (0561) 68 94 90 - Fax: (0561) 68 94 23 
info@bodemprojecten.nl www.bodemprojecten.nl 

p' BTW nr. 0862.75.604B02 K.v.K. nr. 01096043 
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Waterbodemonderzoek 
"Eindsituatie te Edam" 

projectnummer: 2010.01 1 wz 

Opdrachtgever: 

Versien um mer: 

Datum: 

Auteur: 

Controle: 

Van der Zwaan 
bodem 8 waterbodernpr0)ecten 

J.P. Schilder B.V. 
Noorddijkerweg 6616 
1645 VG Ursem 

1 .o 

Maart 201 O 

Ing. W.J. Kuyper 

Ing. W. van der Zwaan Paraaf: 

1 "' 

I '  
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1 Inleiding 

1 .I Doel en aanleiding 
In opdracht van J.P. Schilder BV heeft Van der Zwaan bodem & waterbodemprojecten een ver- 
kennend waterbodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de overslaglocatie te Edam. Het 
doel van het verkennend waterbodemonderzoek (eindsituatie) is het vastleggen van de milieu- 
hygiënische kwaliteit van de aanwezige sliblaag na gereedkomen van de overslagwerkzaam he- 
den. 

Op basis van deze resultaten is de aanwezige sliblaag in zogenoemde klassen verdeeld vol- 
gens het besluit bodemkwaliteit. 

Hieronder zijn de uitgangspunten van het verkennend waterbodemonderzoek genoemd. 

0 

0 

0 

Het waterbodemonderzoek voldoet aan de gestelde eisen ten aanzien van bewijslast 'Toe- 
pasbaar' vanuit het besluit bodemkwaliteit. 
Het onderzoek heeft een relatie gelegd tussen de oorza(a)k(en)/bron(nen) en de geconsta- 
teerde verontreiniging aan de hand van de historische en actuele gegevens. 
De mengmonsters zijn tevens getoetst aan de normen uit de Regeling Bodemkwaliteit. Deze 
regeling behoort bij het Besluit Bodemkwaliteit dat 1 juli 2008 volledig van inwerking is ge- 
treden. 

1.2 Indeling van de rapportage 
De rapportage van het verkennend waterbodemonderzoek bestaat uit vijf hoofdstukken. In deze 
hoofdstukken komen aan de orde: vooronderzoek met de actuele en historische locatiegege- 
vens, uitgevoerd veldwerk en analyses, resultaten, conclusies en aanbevelingen. 

I *' 
waterbodernonderzoek Eindsituatie te Edarn 

Rapportage ~ 2 0 1 0 . 0 1 1 ~ ~  versie 1.0 maart2010 
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2 Vooronderzoek 
Het vooronderzoek heeft zich gericht op de onderzoekslocatie. Het vooronderzoek is gebaseerd 
op de NEN 5725. De gegevens zijn verkregen door middel van: 
0 een inspectie van de locatie tijdens de veldwerkzaamheden, op 4 maart 2010 door de heer 

J. Hoeksma van Van der Zwaan bodem & waterbodemprojecten te Ter Idzard; 
0 navraag bij de opdrachtgever en 
0 Waterbodemonderzoek "Overslaglocatie te Edam", projectnummer: 2009.1 39wz versie 1 .O. 

Opgesteld door: Van der Zwaan bodem- & waterbodem projecten in november 201 O. 

2.1 
De waterbodem die onderzocht dient te worden, betreft een gedeelte, nabij de overslaglocatie, 
daar waar de schepen zijn geladen met de baggerspecie afkomstig van de baggerwerkzaamhe- 
den Oorgat te Edam. De locatie is 50 meter bij 250 meter en heeft een grootte van 12.500 m2 

Historische en actuele gegevens locatie 

2.2 Voorgaande waterbodemonderzoeken 
In de nabije omgeving is reeds, ten behoeve van het vastleggen van de nulsituatie, een tweetal 
onderzoeken uitgevoerd door Van der Zwaan bodem- en waterbodem projecten (projectnum- 
mers: 2 0 0 9 . 1 2 0 ~ ~  en 2009.139~~) .  De overslaglocatie was eerst op een andere plaats ge- 
pland. 

2.3 Onderzoekshypothese en -strategie 
Verdeeld over de locatie zijn 3 x 10 steken genomen van de bovenlaag (0,lO tot 0,15 m). Deze 
steken zijn samengesteld tot 3 mengmonsters. MMI is samengesteld uit de monsters 1.1 tlm 
10.1, MM2 is samengesteld uit 11.1 tlm 20.1 en MM3 is samengesteld uit 21.1 tim 30.1. De 
bemonstering is vanuit een boot volgens een schematisch patroon uitgevoerd met behulp van 
een zuigerboor. 

19' 

I .  

1"' 

1 4  

P 
I1  

1% 

waterbodernonderzoek Eindsituatie te Edam 
Rapportage ~2010.011wzversie 1.0 maart2010 
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3 Veldwerkzaamheden en analyses 
De veldwerkzaamheden hebben plaatsgevonden op 4 maart 2010 en zijn uitgevoerd door de 
heer J. Hoeksma van Van der Zwaan bodem- & waterbodemprojecten te Ter Idzard. Van der 
Zwaan bodem- & waterbodem projecten heeft, als onafhankelijk adviesbureau, geen relatie met 
de opdrachtgever J.P. Schilder BV. 

Het kwaliteitssysteem van Van der Zwaan bodem- & waterbodem projecten voldoet aan de eisen 
van de NEN- en IS0 9001:2008. Van der Zwaan bodem- & waterbodemprojecten is gecertifi- 
ceerd voor het uitvoeren van veldwerk conform de BRL SIKB 2000, "Veldwerk bij Milieuhygië- 
nisch bodemonderzoek. 

De analyses zijn uitgevoerd door Omegam te Amsterdam, die geregistreerd staat in het RVA- 
register. De analyses zijn uitgevoerd met AS3000 voorbehandeling. 

3.2 Onderzoeksmethode 
Het veldwerk is uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000-2003 - veldwerk bij milieuhygiënisch wa- 
terbodemonderzoek (maart 2007). Aanvullend is gebruikgemaakt van de van toepassing zijnde 
Nederlandse Praktijk Richtlijnen (NPR) van het ministerie van VROM en de NEN-bladen van het 
Nederlands Normalisatie-instituut (NNI). 

In bijlage 1 is een situatietekening bijgevoegd met een grafische weergave van de onder- 
zoekslocatie. De bemonstering is uitgevoerd vanuit een boot met behulp van een zuigerboor. 
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I 4 Res u I t ate n 

4.1 Veldwerk 
Tijdens het veldwerk zijn geen bijzonderheden waargenomen. 

4.2 Analyseresultaten en toetsing Toepasbaarheid op landbodem 
Baggerspecie mag op landbodem worden toegepast mits dit niet leidt tot verslechtering van de 
bodemkwaliteit. Om te beoordelen of een partij baggerspecie mag worden toegepast moet de 
partij getoetst worden aan: 

1 %  

I 

1 .  de bodemkwaliteit van de ontvangende bodem; 

2. de bodemfunctieklasse van de ontvangende bodem. 

I '  

I .  

I "I 
I'. 

I 

I -  

I "' 

I 

I ** 

I 

I'. 

I 

l.' 

In figuur 4.2 is een weergave van het toetsingskader voor grond en bagger op landbodem gege- 
ven. 

figuur 4.2: overzicht toetsingskader voor toepassing grond en bagger op landbodem (bron: handreiking besluit 
bodemkwaliteit) 

Voor de klasse indeling van de vrijkomende baggerspecie zijn de analyseresultaten getoetst aan 
het generieke beleid. Het resultaat van de toetsing is weergegeven in bijlage 3. 

4.3 Analyseresultaten en toetsing Toepasbaarheid in oppervlaktewater 
Baggerspecie mag in oppervlaktewater worden toegepast mits dit niet leidt tot verslechtering 
van de waterbodemkwaliteit. In figuur 4.3 is een weergave van het toetsingskader voor grond en 
bagger in oppervlaktewater gegeven. 

i 

figuur 4.3: overzicht toetsingskader voor toepassing grond en bagger in Oppervlaktewater (bron: handreiking 
besluit bodemkwaliteit) 

Om te kunnen beoordelen of de vrijgekomen baggerspecie mag worden toegepast in oppervlak- 
tewater, zijn de analyseresultaten getoetst aan het generieke beleid. Voor de toepassing op 
waterbodem zijn de analyse resultaten getoetst aan het generieke beleid. Het resultaat van de 
toetsing is weergegeven in bijlage 4. 

I "  

i 
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5 Conclusie en aanbeveling 

Met dit waterbodemonderzoek is de huidige milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem ter 
plaatse van de overslaglocatie, na gereedkomen van de overslagwerkzaam heden vastgelegd. 

De bovenste 0,15 m van de aanwezige sliblaag is bemonsterd en analytisch vastgelegd. 

MMI, MM2 en MM3 kunnen ingedeeld worden in klasse " A .  

In vergelijking met de reeds uitgevoerde onderzoeken (nulsituatieonderzoek) kan er gesteld 
worden dat er geen of nagenoeg geen wijziging in de kwaliteit van de waterbodem heeft plaats- 
gevonden. 

waterbodemonderzoek Eindsituatie te Edam 
Rapportage ~2010.011wzversie 1.0 maart2010 
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Bijlage 1 Topografische ligging, Situatietekening, 
Locatiefoto's 
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= Onderzoekslocatie 50 x 250 meter 

Waterbodemonderzoek 
"Eindsituatie te EDAM" 

Projectnummer: 201 0.01 1 wz 
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Waterbodemonderzoe k 
"Eindsituatie te EDAM" 

Projectnummer: 201 0.01 1 wz 

Van der Zwaan 
bodem & waterbodemprojecten 

Bron_ID: 37-1

Bron_ID: 37-1



Foto 1 

Foto 2 

Van der Zwaan 
bodem & waterbodemprojecten 

Bron_ID: 37-1

Bron_ID: 37-1



1 -  Van ~ der Zwaan 
bodem & waterbodemprojecten 

I *  

l q  
I 

Bijlage 2 Analyserapport 

Laboratorium : Omegam 
Certificaatnummer : 325538 
Mengmonsters : 3 
Aantal pagina’s : 10 

I 

r 
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Van der Zwaan 
T.a.v. de heer W. van der Zwaan 
Idzardaweg 90 
8476 EP TER IDZARD 

Uw kenmerk 
Ons kenmerk : Project 325538 
Validatieref. : 325538certificaat-vl 
Opdrachtverificatiecode: JCFQ-ZJSK-HTND-FHGI 
Bijiage(n) 

: 2010.01 1 eindsituatieonderzoek Edam 

: 5 tabel(len) + 3 oliechromatogram(men) + 1 bijiage(n) 

, -  ' OMEGAM 
Laboratoria 

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de 
door u aangeboden monsters. 

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter 
beschikking werden gesteld. 

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam 
Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 
eníof in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". De in dit onderzoek uitgevoerde 
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit 
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de 
accreditatieprogramma'clschema's en NEN- EN -  en/of ISO-voorschriften. 

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw 
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van 
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice. 

Hoogachtend, 
namens Omegam Laboratoria, 

I *  

I 

Amsterdam, 1 1  maart 201 O 

drs. R.R. Otten 
Directeur 

postbus 94685 
1 O90 GR Amsterdam 

T0205976769  
F0205976689  

ABN.AMRO bank 462704564 
BTW nr. NL8139.67.132.BOl 

HJE Wenckebachweg 120 klantenservice@ornegam.nl Kvk 3421 5654 
1096 AR Amsterdam www.omegam.nl 
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Tabel 1 van 5 

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T  

Project code : 325538 
Project omschrijving : 2010.01 1 eindsituatieonderzoek Edam 
Opdrachtgever : Van der Zwaan 

Monsterreferenties 
0906478 = MMI: 1.1+1.2 
0906479 = MM2: 2.1+2.2 
0906480 = MM3: 3.1 +3.2 

I *‘ 

I 

Opgegeven bemonsteringsdatum : 
Ontvangstdatum opdracht 
Startdatum 
Monstercode 
Matrix 

04/031201 o 04/03/201 o 04/03/201 o 
04/03/201 o 04/03/201 o 04/03/2010 
04/03/201 o 04/03/201 o 04/03/201 o 
0906478 0906479 O 9 O 6 4 8 O 
Waterbodem Waterbodem Waterbodem 

I ‘  

l 

I ’  

Monstervoorbewerking 
S natzeven (c 2 mm) n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
S voorbew. NEN5719 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd 
S soort artefact geen geen geen 
S gewicht artefact 9 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
S delen > 2 mm (visueel) % < 10 < 10 10 

Algemeen onderzoek - fysisch 
S indamprest % (mim) 373 
S gloeiverlies van slib % (mlm ds) 9 2  
S gloeirest van slib % (mlm ds) 90,8 
S lutumgehalte (pipetmethode) % (mlm ds) 18,6 

39,9 
12,2 
87,8 
13,8 

38,6 
934 

90,6 
11,3 

I *‘ 

I 

I ’  

I 

Anorganische parameters - metalen 
S arseen (As) mgikg ds 
S barium (Ba) mgikg ds 
S cadmium (Cd) mgikg ds 
S chroom (Cr) mglkg ds 
S kobalt (Co) mgikg ds 
S koper (Cu) mglkg ds 
S kwik (Hg) FIASiFims mglkg ds 
S lood(Pb) mglkg ds 
S molybdeen (Mo) mgikg ds 
S nikkel (Ni) mgikg ds 
S zink (Zn) mgikg ds 

Organische parameters - niet aromatisch 
S minerale olie (florisil clean-up) mgikg ds 

Organische parameters - aromatisch 
Polycyclische koolwaterstoffen: 
S naftaleen mgikg ds 
S fenanthreen mgikg ds 
S anthraceen mgikg ds 
S fluorantheen mgikg ds 
S benz(a)anthraceen mglkg ds 
S chryseen mglkg ds 
S benzo(k)fluorantheen mglkg ds 
S benzo(a)pyreen mgikg ds 
S benzo(ghi)peryleen mgikg ds 
S indeno(l,2,3cd)pyreen mgikg ds 
S som PAK (10) mgikg ds 

931 

0,42 

794 

0,08 

47 

33 

13 

15 
< 1,2 
20 
49 

10 
40 

28 

13 

11 
< 1,4 
19 
40 

0,41 

792 

0,09 

999 

0,43 

6 7  

0,09 

42 

28 

14 

12 
< 1,4 
19 
42 

43 72 62 

0,15 
0,15 
0,15 
0,15 
0,15 
0,15 

< 0,15 
0,15 

< 0,15 
0,15 

190 

0,15 
0,15 

< 0,15 
< 0,15 

0,15 
< 0,15 

0,15 
0,15 
0,15 
0,15 

110 

0,15 
0,15 

< 0,15 
< 0,15 
< 0,15 
< 0,15 
< 0,15 
< 0,15 
< 0,15 
< 0,15 

1 ,O 

I en ev illiti 

door I ieiu 
op ba gea 

Opdrachtverificatiecode JCFQ-ZJSK-HTND-FHGI Ref 325538-certificaat-vl 
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Tabel 2 van 5 

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T  

Project code : 325538 
Project omschrijving : 2010.01 1 eindsituatieondenoek Edam 
Opdrachtgever : Van der Zwaan 

Monsterreferenties 
0906478 = MMI: 1.1+1.2 
0906479 = MM2: 2.1 +2.2 
0906480 = MM3: 3.1 +3.2 

Opgegeven bemonsteringsdatum : 
Ontvangstdatum opdracht 
Startdatum 
Monstercode 
Matrix 

04/031201 o 04103/201 o 04/03/201 o 
04/03/201 o 04/031201 o 04/03/201 o 
04/03/201 o 04/031201 o 04/03/201 o 
0906478 0906479 0906480 
Waterbodem Waterbodem Waterbodem 

I 

J U  

I .  

I '  

I 

I " 

I 

Organische parameters - gehalogeneerd 
Polychloorbifen ylen: 
S PCB-28 mglkg dc 
S PCB-52 mglkg ds 
S PCB-101 mglkg ds 
S PCB-118 mglkg dc 
S PCB-138 mglkg dc 
S PCB-153 rnglkg dc 
S PCB-180 rnglkg ds 
S PCB-28 rnglkg ds 
S PCB-52 rnglkg dc 
S PCB-101 rnglkg ds 
S PCB-118 rnglkg dc 
S PCB-138 mglkg dc 
S PCB-153 mglkg dc 
S PCB-180 mglkg dc 

S som PCBc rnglkg dc 
S comPCBc rnglkg ds 
Chloorfenolen: 
S pentachloorfenol rnglkg dc 

0,005 
0,005 
0,005 
0,005 
0,005 
0,005 
0,005 

0,001 
0,001 
0,001 
0,001 
0,001 
0,001 
0,001 

0,005 

0,010 

0,024 

0,010 

0,001 
0,001 
0,001 
0,001 
0,001 
0,001 
0,001 

0,005 

0,010 

I rlusief voorblad en e n geli I 

Opdrachtverificatiecode JCFQ-ZJCK-HTND-FHGI Ref 325538-certificaat-vl 
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Tabel 3 van 5 

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T  

Project code : 325538 
Project omschrijving : 2010.01 1 eindsituatieonderzoek Edam 
Opdrachtgever : Van der Zwaan 

Monsterreferenties 
0906478 = MMI: 1.1+1.2 
0906479 = MM2: 2.1 +2.2 
0906480 = MM3: 3.1+3.2 

Opgegeven bemonsteringsdatum : 04/03/201 o 04/03/201 o 04103/201 o 
Ontvangstdatum opdracht 04/03/201 o 04/03/201 o 04/03/201 o 
Startdatum 04/03/201 o 04/03/201 o 04/03/201 o 
Monstercode 0906478 0906479 0906480 
Matrix Waterbodem Waterbodem Waterbodem 

I *  
Organische parameters - bestrijdingsmiddelen 

I A  

I 

I +  

I 

I "  

I 

I '4 

I 

Organochloorbestrgdjngsmiddelen 
S 2,4-DDD (0,p-DDD) 
S 4,4-DDD (p,p-DDD) 
S 2,4-DDE (0,p-DDE) 
S 4,4-DDE (p,p-DDE) 
S 2,4-DDT (0,p-DDT) 
S 4,4-DDT (p,p-DDT) 
S aldrin 
S dieldrin 
S endrin 
S telodrin 
S isodrin 
S heptachloor 
S heptachloorepoxide (cis) 
S heptachloorepoxide (trans) 
S alfa-endosulfan 
S endosulfansulfaat 
S alfa -HCH 
S beta -HCH 
S gamma -HCH (lindaan) 
S delta -HCH 
S pentachloorbenzeen 
S hexachloorbenzeen 
S hexachloorbutadieen 
S chloordaan (cis) 
S chloordaan (trans) 
S 2,4-DDD (0,p-DDD) 
S 4,4-DDD (p,p-DDD) 
S 2,4-DDE (0,p-DDE) 
S 4,4-DDE (p,p-DDE) 
S 2,4-DDT (0,p-DDT) 
S 4,4-DDT (p,p-DDT) 
S aldrin 
S dieldrin 
S endrin 
S isodrin 
S telodrin 
S heptachloor 
S heptachloorepoxide (cis) 
S heptachloorepoxide (trans) 
S alfa-endosulfan 
S endosulfansulfaat 
S chloordaan (cis) 
S chloordaan (trans) 
S alfa -HCH 
S beta -HCH 
S gamma -HCH (lindaan) 
S delta -HCH 
S pentachloorbenzeen 

mglkg ds 
mglkg ds 
mglkg ds 
mglkg ds 
mglkg ds 
mglkg ds 
mglkg ds 
mglkg ds 
mglkg ds 
mglkg ds 
mglkg ds 
mglkg ds 
mglkg ds 
mglkg ds 
mglkg ds 
mglkg ds 
mglkg ds 
mglkg ds 
mglkg ds 
mglkg ds 
mglkg ds 
mglkg ds 
mglkg ds 
mglkg ds 
mglkg ds 
mglkg ds 
mglkg ds 
mglkg ds 
mglkg ds 
mglkg ds 
mglkg ds 
mglkg ds 
mglkg ds 
mglkg ds 
mglkg ds 
mglkg ds 
mglkg ds 
mglkg ds 
mglkg ds 
mglkg ds 
mglkg ds 
mglkg ds 
mglkg ds 
mglkg ds 
mglkg ds 
mglkg ds 
mglkg ds 
mglkg ds 

0,010 
0,010 
0,050 
0,050 
0,IO 
0,lO 
0,005 
0,008 
0,005 
0,005 
0,005 
0,005 
0,005 
0,005 
0,005 
0,Ol 
0,005 
0,005 
0,005 
0,005 
0,005 
0,0085 
0,005 
0,005 
0,005 

0,002 
0,002 
0,010 
0,010 
0,020 
0,020 
0,001 
0,0016 
0,001 
0,001 
0,001 
0,001 
0,001 
0,001 
0,001 
0,002 
0,001 
0,001 
0,001 
0,001 
0,001 
0,001 
0,001 

0,002 
0,002 
0,010 
0,010 
0,020 
0,020 
0,001 
0,0016 
0,001 
0,001 
0,001 
0,001 
0,001 
0,001 
0,001 
0,002 
0,001 
0,001 
0,001 
0,001 
0,001 
0,001 
0,001 

~ 

l i uoorhlad er? e 
71111 door 
q n  op ha 
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Tabel 4 van 5 

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T  

Project code : 325538 
Project omschrijving : 2010.01 1 eindsituatieonderzoek Edam 
Opdrachtgever : Van der Zwaan 

Monsterreferenties 
0906478 = MMI: 1.1+1.2 
0906479 = MM2: 2.1 +2.2 
0906480 = MM3: 3.1 +3.2 

Opgegeven bemonsteringsdatum : 
Ontvangstdatum opdracht 
Startdatum 
Monstercode 
Matrix 

04103/201 o 04103/201 o 04/03/201 o 
04/03/201 o o41031201 o 04/03/2010 
04/03/201 o O41031201 o 04/03/201 o 
0906478 0906479 O 9 O 6 4 8 O 
Waterbodem Waterbodem Waterbodem 

I* 

I 

i" 
I .  

11' 

I 

I '  

I 

I '  

I 

I*' 
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S hexachloorbenzeen 
S hexachloorbutadieen 
S somDDD 
S somDDE 
S somDDT 
S som DDDIDDEIDDT 
S som drins 
S som heptachloorepoxide 
S somHCH 
S som chloordaan 

som OCB 
S somDDD 
S somDDE 
S somDDT 
S som DDD IDDE IDDTs 
S som drins 
S som clt heptachloorepoxide 
S som HCHs 
S som chloordaan 

som OCBs (totaal) 

mglkg ds < 0,0017 

mglkg ds 
mglkg ds 
mglkg ds 
mglkg ds 
mglkg ds 
mglkg dc 
mglkg ds 
mglkg ds 
mglkg ds 
mglkg ds 
mglkg ds 
mglkg ds 
mglkg ds 
mglkg ds 
mglkg ds 
mglkg ds 
mglkg ds 
mglkg ds 

mglkg ds < 0,001 

0,003 
0,014 
0,028 
0,045 
0,003 
0,001 
0,003 
0,001 
0,058 

< 0,0017 
< 0,001 

0,014 
0,070 
0,14 
0,22 
0,013 
0,007 
0,014 
0,007 
0,28 

0,003 
0,014 
0,028 
0,045 
0,003 
0,001 
0,003 
0,001 
0,058 

rilarktt. idt van ti4 eaccr I 
Opdrachtverificatiecode JCFQ-ZJSK-HTND-FHGI Ref.: 325538-certificaat-vl 
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Tabel 5 van 5 

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T  

Project code : 325538 
Project omschrijving : 2010.01 1 eindsituatieonderzoek Edam 
Opdrachtgever : Van der Zwaan 

Opmerkingen m.b.t. analyses 

Opmerking(en) algemeen 

Sommatie van concentraties voor groepsparameters 
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3. 

r) t anallsc certificaat iiicltibiei rnvri: billage(n I niiirl 

Opdrachtverificatiecode JCFQ-ZJSK-HTND-FHGI Ref 325538-certificaat-v1 
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Oliechromatogram 1 van 3 

OLIE-ONDERZOEK 

Monstercode : 0906478 
Project omschrijving : 2010.01 1 eindsituatieonderzoek Edam 
Uw referentie : MMI: 1.1+1.2 
Methode : minerale olie (florisil clean-up) 

OLIECHROMATOGRAM 

t '  1 I 2 I 3 1  4 

+ 
oliefractieverdeling 

OLIEFRACTIEVERDELING 

1) fractie C10 ffm C19 3 %  
2) fractie C20 üm C29 19 % 
3) fractie C30 ffm C35 7a 
4) fractie C36 ffm C40 < I  % 

totale minerale olie gehalte: 43 mglkg ds 

ANALYSEMETHODE 
Voorbewerking grond : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up. 
Voorbewerking APO4 : Petroleum-etherextractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up 
Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op IS0 9377-2, incl. florisil clean-up. 
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie. 
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek 

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd: 
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract. 
PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen uit extract. 

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster. 
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling) 

I iiiilusief vonrhlad en evrn 

Opdrachîverificatiecde JCFQ-ZJSK-HTND-FHGI Ref 325538-certificaat-vl 
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Oliechromatogram 2 van 3 

OLIE-ONDERZOEK 

Monstercode : 0906479 
Project omschrijving : 2010.01 1 eindsituatieonderroek Edam 
Uw referentie : MM2: 2.1+2.2 
Methode : minerale olie (florisil clean-up) 

OLIECHROMATOGRAM 

I 1 I 2 I 3 1  4 

+ 
oliefractieverdeling 

OLIEFRACTIEVERDELING 

1) fractie C10 tlm C19 1 %  
2) fractie C20 tlm C29 20 % 
3) fractie C30 tim C35 7a % 
4) fractie C36 tim C40 <I % 

totale minerale olie gehalte: 72 mglkg ds 

ANALYSEMETHODE 
Voorbewerking grond : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up. 
Voorbewerking APO4 : Petroleum-etherextractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up. 
Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op IS0  9377-2, incl. florisil clean-up. 
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie. 
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek. 

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd: 
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract. 
PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen uit extract. 

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster. 
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling) 

I t arid od L 
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Oliechromatogram 3 van 3 

OLIE-ONDERZOEK 

Monstercode : 09064ao 
Project omschrijving : 2010.01 1 eindsituatieonderzoek Edam 
Uw referentie : MM3: 3.1+3.2 
Methode : minerale olie (florisil clean-up) 

OLIECHROMATOGRAM 

1 I 2 I 3 1  4 
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+ 
oliefractieverdeling 

OLIEFRACTIEVERDELING 

1) fractie C10 ffrn C19 2 %  
2) fractie C20 ffrn C29 16 % 
3) fractie C30 ffrn C35 82 % 
4) fractie C36 ürn C40 C l  % 

totale minerale olie gehalte: 62 mglkg ds 

ANALYSEMETHODE 
Voorbewerking grond : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up. 
Voorbewerking APO4 : Petroleum-etherextractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up. 
Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op IS0 9377-2, incl. florisil clean-up. 
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie. 
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek 

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd: 
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract. 
PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen uit extract. 

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster. 
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling) 

.i t analyse ceit kit Ie billaqriii I dan eerrl 
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Bijlage 1 van 1 

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T  

Project code : 325538 
Project omschrijving : 2010.011 eindsituatieonderzoek Edam 
Opdrachtgever : Van der Zwaan 

~ 

Analysemethoden in Waterbodem (AS3000) 

AS3000 
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het 
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)" Het 
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden Deze analyses zijn vastgelegd in het 
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Omegam Laboratoria BV 

Voorbew NEN5719 Conform AS3200 en NEN 5719 
Droogrest Conform AS321 O prestatieblad 1 
Gloeirest van slib Conform AS321 O prestatieblad 2b 
Gloeiverlies van slib ' Conform AS3210 prestatieblad 2b 
Lutumgehalte (pipetmethode) 
Arseen (As) 
Barium (Ba) 
Cadmium (Cd) 
Chroom (Cr) 
Kobalt (Co) 
Koper (Cu) 
Lood (Pb) 
Molybdeen (Mo) 
Nikkel (Ni) 
Zink (Zn) 
Minerale olie (florisil clean-up) 
PAKs 
PCBs 
PCBs 
Pentachloorfenol 
OCBs 
OCBs 
OCBs 

: Conform AS3210 prestatieblad 3 
: Conform AS3250 prestatieblad 1; 
: Conform AS3210 prestatieblad 4; 
: Conform AS3210 prestatieblad 4; 
: Conform AS3250 prestatieblad 1; 
: Conform AS3210 prestatieblad 4; 
: Conform AS3210 prestatieblad 4; 
: Conform AS321 O prestatieblad 4; 
: Conform AS321 O prestatieblad 4; 
: Conform AS321 O prestatieblad 4; 
: Conform AS321 O prestatieblad 4; 
: Conform AS321 O prestatieblad 6 
: Conform AS3210 prestatieblad 5 
: Conform AS3210 prestatieblad 1 
: Conform AS3210 prestatieblad 7 
: Conform AS 3260 prestatieblad 1 

NEN 6966/C1 
NEN 6966/C1 
NEN 6966/C1 
NEN 6966/C1 
NEN 6966/C1 
NEN 6966/C1 
NEN 6966/C1 
NEN 6966/C1 
NEN 6966/C1 
NEN 6966/C1 

: Conform AS3220 prestatieblad 1 en 2 
: Conform AS3220 prestatieblad 1 en 2 
: Conform AS3220 prestatieblad 1 en 2 

I t \i xhlad en eventu et ancl in zijti 
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Toe1 ic h ti ng Bed uit bodem kwal i tei t* 

Inleiding 
Per 1 juli 2008 is het nieuwe Besluit bodemkwaliteit volledig inwerking getreden. Het doel van het 
nieuwe Nederlandse bodembeleid is een balans te vinden tussen de maatschappelijke opgave die 
voortvloeit uit de Wet bodembescherming en de maatschappelijke opgave die voortvloeit uit het 
sociaaleconomische gebruik van de bodem. Dat wil zeggen een balans tussen enerzijds de 
bescherming van de gezondheid van de mens en het behoud van de functionele eigenschappen die 
de bodem heeft voor mens, plant en dier en anderzijds het geven van ruimte aan maatschappelijke 
activiteiten op de bodem. 

Het besluit bodemkwaliteit is gevormd door een set van regels op het gebied van bouwstoffen, grond 
en baggerspecie. Deze regels gaan onder andere over de wijze van kwaliteitsborging, toetsingen, 
toepassingseisen en zorgplicht. Over deze drie onderwerpen wordt hieronder een korte toelichting 
gegeven. 

Kwaliteitsborging 
Kwalibo staat voor 'kwaliteitsborging in het bodembeheer'. KWALIBO is één van de maatregelen uit 
het besluit bodemkwaliteit om het bodembeheer te verbeteren. Bij het duurzaam beheren en 
gebruiken van de (water)bodem moeten gegevens betrouwbaar zijn en moet netjes worden gewerkt. 
Hiervoor stelt Kwalibo eisen aan de kwaliteit en integriteit van personen, bedrijven en overheden die 
werken aan bodembeheer. 

In de praktijk betekent Kwalibo dat bepaalde werkzaamheden alleen mogen worden uitgevoerd door 
erkende personen en bedrijven. Het bevoegd gezag mag alleen aanvragen voor een beschikking of 
een melding in behandeling nemen wanneer de bodemgegevens afkomstig zijn van erkende bedrijven. 
Voor een aantal kritische werkzaamheden geldt daarbij ook de verplichting tot persoonsregistratie en/of 
tot functiescheiding. Dit geldt ook voor (water) bodemonderzoeken. Een (water) bodemonderzoek geldt 
als een milieuhygiënische verklaring op grond van het Besluit mits voldaan wordt aan de regels gesteld 
vanuit KWALIBO. In tabel 2 is een overzicht gegeven van deze eisen. 

figuur 1 ,  voorkant Handreiking Besluit bodemkwaliteit 

* delen uit deze toelichting zijn onveranderd overgenomen uit de Handreiking Besluit bodemkwaliteit uitgebracht door Senter Novem 
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Tabel 2, Toepassen van grond of baggerspecie in regionaal oppervlaktewater 
(bron: http:llwww.sikb.nIlinhoud-generiek.asp?id=6853) 

Herkomst van de toe te passen 
grond of baggerspecie 

Landbodem 

Samenstelling stoffenpakket variant A 
BRL 1000 (partijkeunng) 

Regionaal oppervlaktewater Rijksoppervlaktewater zoet 

variant A variant C2 

BRL 1000 (partijkeunng) BRL 9335 (erkende kwaliteitsverklanng) 

NEN 5740 (milieuhygiënisch bodemonderzoek). BRL 9335 (erkende kwaliteitsverklanng) 
Geldige onderzoeksstrategieën, 
I. toetsing of sprake is van een schone bodem 

tussen haahes staat de geldende 2. toetsing of sprake is van een schone bodem 
milieuhygiënische verklaring op grootschalige locaties 

3 partijkeunng van niet-schone grond uit diffuus 
belast gebied met een heterogene verdeling van 
de verontreinigende stof 

bij partijkeunng, erkende kwaliteitsverklanng of milieuhygiënisch bodemonderzoek NEN 5740. 
BRL 1000 (VKB-protocol IOOI ) ,  (eigen) monsterneming onder de BRL 9335 of AP04-m 

bij milieuhygiënisch bodemonderzoek NVN 5720 
BRL 2000 of AS 2000 

Ondenoeksdocumenten 

NVN 5720 of onderzoeksprotocol voor de bodem onder 
oppervlaktewater, genoemd in bijlage D, onderdeel I I  
(milieuhygiënisch bodemonderzoek) 

Norm veldwerk I monsterneming 

Norm laboratorium I analyse APO4 

Toepassingscriteria zijn I. kwaliteit toe te passen grond of baggerspecie 
afhankelijk van: 2. actuele kwaliteit bodem onder oppervlaktewater toepassingslocatie (waterkwaliteitsklasse) 

Uitloogondenoek niet van toepassing 

Toetsen volgens Besluit bodemkwaliteit. 

Toetsingsnormen en 
voorschriften 

Toetsing volgens generiek kader: 
-toetsen aan kwalieikklasse 
toepassing is toegestaan indien de toe te passen baggerspecie voldoet aan: 
-de waterkwaliteitsklasse van de bodem onder het oppervlaktewater m.a.w. de kwaliteit van de toe te passen grond en 
baggerspecie gelijk of beter is dan de ontvangende waterkwaliteitsklasse 
-de kwaliteit van de toe te passen grond niet de maximale waarden voor de bodemfunctieklasse industrie overschrijdt 
-de kwaliteit van de toe te passen baggerspecie overschrijdt niet de interventiewaarden 
Voor nonnen zie bijlage B tabel 2 van de Regeling bodemkwaliteit. 
In geval van gebiedsspecifiek beleid dient voor toetsingsnonnen en voorschriften contact te worden opgenomen met 
het bevoegd gezag. 
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Regeling bodemkwaliteit en toetsingskaders 
De Regeling geeft een technische invulling aan de hoofdregels van het Besluit en uitleg over de 
uitvoering. In de Regeling staan onder andere de normen, de wijze waarop de kwaliteit van 
bouwstoffen, grond en baggerspecie kan worden bepaald en hoe aan de normen moet worden 
getoetst. Het Besluit en de Regeling vullen elkaar aan en zijn niet los van elkaar te gebruiken. 

Op landbodem 
toetsing: toepasbaarheid 

klasses: altijd toepasbaar, klasse wonen, 
klasse industrie en niet toepasbaar 

toetsing: toepasbaarheid 
klasses: altijd toepasbaar, klasse A. klasse B 

In oppervlaktewater 

Het Besluit maakt onderscheid tussen verschillende toepassingsmogelijkheden met bijbehorende 
toetsingskaders. Elke toepassing kent zijn eigen toetsingskader. Deze zijn weergegeven in figuur 3. 

In oppervlaktewater 
toetsing: toepasbaarheid 

klasses: verspreidbaar, klasse A en niet 

Figuur 3: mogelijkheden van nuttig toepassen, hun toetsingskaders en klasse-indelingen 

en niet toepasbaar 

In grootschalige toepassing 
verspreidbaar 

Op aangrenzend perceel 
toetsing :emissie 

Klasses: toepasbaar in grootschalige 
toepassing en niet toepasbaar 

toetsing: msPAF 
klasses: vrij verspreidbaar", verspreidbaar en 

niet verspreidbaar 
vrij verspreidbaar mag wk op niet aangrenzend percael 

Bij toepassen of verspreiden is de belangrijkste randvoorwaarde dat de toepassing of de verspreiding 
als nuttig gezien moet worden. Op grond van artikel 35 van het besluit, worden de volgende 
onderdelen als nuttig gezien: 

toepassing in bouw- en weg constructies; 
toepassing in ophoging van industrieterrein, woningbouwlocaties en landbouw- en 
natuurgronden, met het oog op het verbeteren van de bodemgesteldheid; 
toepassen voor het afdichten van een saneringslocatie; 
toepassing in ophoging van waterbouwkundige constructies; 
toepassing in aanvullingen, bijvoorbeeld stabilisering van voormalige winplaatsen van 
delfstoffen; 
verspreiden van baggerspecie over aangrenzende percelen, met het oog op het herstellen of 
verbeteren van de bodemkwaliteit; 
verspreiding in oppervlaktewater met het oog op duurzame vervulling van de ecologische en 
morfologische functies van het sediment; 
tijdelijke opslag van grond en baggerspecie voor toepassingen beschreven in a üm e, 
gedurende maximaal 3 jaar op landbode of 10 jaar in oppervlaktewater; 
tijdelijke opslag van baggerspecie bestemd voor toepassingen bedoeld in a üm f, gedurende 
maximaal 3 jaar op aangrenzende percelen. 

In de onderstaande alinea's is een toelichting gegeven op de verschillende toetsingen. 
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Toepassen op landbodem 
Voor het toepassen van grond of baggerspecie wordt gebruik gemaakt van een klasse-indeling. 
De toe te passen grond of baggerspecie wordt naar aanleiding van de chemische kwaliteit ingedeeld 
in een van de vier kwaliteitsklassen: Altijd toepasbaar, Klasse wonen, Klasse industrie of Niet 
toepasbaar. 

Tevens geldt de ontvangende (water)bodem als toetsingskader. Hierbij wordt onderscheid gemaakt 
in de bodemfunctieklasse en de bodemkwaliteitsklasse. Aan de bodemfunctie wordt getoetst of een 
partij grond voldoet aan voor de bodemfunctie geschikte klasse. De bodemkwaliteitsklasse draagt zorg 
dat de toe te passen grond of bagger, niet van slechtere kwaliteit is dan de ontvangende bodem. In de 
onderstaande figuur is schematisch weergegeven op welke wijze wordt getoetst waar baggerspecie 
van een bepaalde kwaliteitsklasse mag worden toegepast. 

figuur 4: bepaling van de toepassingseis in het kader van het besluit bodemkwaliteit bij toepassingen 

Toepassen op waterbodem 

De toe te passen grond of baggerspecie wordt naar aanleiding van de chemische kwaliteit ingedeeld 
in een van de vier kwaliteitsklassen: Altijd toepasbaar, Klasse A, Klasse B of Niet toepasbaar. 

Bij het toepassen van grond of baggerspecie in oppervlaktewater wordt alleen getoetst aan de actuele 
kwaliteit van de ontvangende waterbodem. Een partij grond of baggerspecie kan in oppervlaktewater 
worden toegepast wanneer de kwaliteitsklasse van de toe te passen grond of baggerspecie gelijk is 
aan of schoner dan de kwaliteitsklasse van de ontvangende waterbodem. Dit is schematisch 
weergegeven in figuur 5. 

Figuur 5: toepassingseisen voor toepassen van grond en baggerspecie in Oppervlaktewater 

n K w 
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Verspreiden op aangrenzend perceel 
Bij verspreiden is het toetsingskader de msPAF-toets. De bovengrens voor de kwaliteit van 
baggerspecie die mag worden verspreid, is gebaseerd op de zogenaamde msPAF-toets (msPAF = 
meer stoffen Potentieel Aangetaste Fractie van lagere organismen). Bij het toetsen of baggerspecie 
mag wordt niet zoals bij het toepassen getoetst aan de actuele kwaliteit van de ontvangende bodem. 
In de normstelling voor het verspreiden van baggerspecie over aangrenzende percelen is al rekening 
gehouden met de landbouwfunctie die deze percelen vaak hebben. 

De msPAF-toets is een methode om ecologische risico's te bepalen, waarbij rekening wordt gehouden 
met de milieueffecten van meerdere stoffen tegelijk. Voor metalen moet de msPAF lager zijn dan 50% 
en voor organische stoffen lager dan 20%. Daarnaast mag de kwaliteit van de baggerspecie de 
interventiewaarden voor droge bodems niet overschrijden. Indien dit wel het geval is valt de 
waterbodem direct onder de klasse niet verspreidbaar. 

Verspreiden van verspreidbare baggerspecie is alleen toegestaan op percelen grenzend aan de 
watergang waaruit de baggerspecie, in het kader van onderhoud, is vrijgekomen. Hierbij is de 
perceelsgrens en niet de kadastrale grens bepalend. Deze toepassingseis geldt bij vrij verspreidbare 
baggerspecie niet. Baggerspecie die is ingedeeld in de kwaliteitsklasse 'Vrij verspreidbaar' mag ook 
op percelen verspreid worden die verder van de gebaggerde watergang af liggen. De kwaliteit van vrij 
verspreidbare bagger voldoet aan de achtergrondwaarden en is dus schoon. 

De onderstaande figuur geeft de schematische weergave van de normstelling voor verspreiden. 

figuur 6: schematische weergave normstelling voor verspreiden 

Verspreiden in oppervlaktewater 
Voor het verspreiden van baggerspecie kan de waterkwaliteitsbeheerder vakken aanwijzen 
waarbinnen baggerspecie moet worden verspreid. Het aanwijzen van deze vakken is een 
besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Voor de aangewezen verspreidingsvakken kan 
ook worden aangegeven hoeveel baggerspecie maximaal mag worden verspreid. 

Het toetsingskader voor verspreiding van baggerspecie in oppervlaktewater heeft betrekking op het 
terugbrengen van baggerspecie in het watersysteem. Hierdoor kan het sediment zijn natuurlijke 
ecologische en (hydro)morfologische functies weer vervullen. Zo is de kraamkamerfunctie van de 
Waddenzee, de Zeeuwse en Zuid-Hollandse Delta afhankelijk van voldoende natuurlijke slibtoevoer. 
Ook wordt door het verspreiden van baggerspecie de zand- en slibhonger van het water beperkt, wat 
bijdraagt aan de bescherming van het achterland. Op kleine schaal vindt ook verspreiding in rivieren, 
meren en plassen plaats. 
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Grootschalige toepassingen 
Grootschalige toepassingen zijn toepassingen waarbij minimaal 5.000 m3 grond of baggerspecie wordt 
toegepast met een minimale toepassingshoogte van 2 meter. Bij een grootschalige toepassing is het 
toetsingskader de emissiewaarde van de toepassing. Naar de kwaliteit en functie van de ontvangende 
bodem wordt in principe niet gekeken. Wel worden aparte normen gesteld aan de “bovenste laag”, de 
zogenoemde leeflaag, van de toepassing. 

figuur 7: toelichting op de normstelling van grootschalige toepassingen 

Zorgplicht 
Onder alle omstandigheden moet bij het toepassen van grond en baggerspecie en het verspreiden 
van baggerspecie de wettelijke zorgplicht in acht worden genomen. Deze zorgplicht betekent dat 
iedereen die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat nadelige gevolgen kunnen optreden als gevolg 
van een toepassing, maatregelen moet nemen om verontreiniging te voorkomen of zoveel mogelijk te 
beperken. Voor toepassing in oppervlaktewater is een specifieke zorgplicht in het Besluit opgenomen. 

De zorgplicht vormt een vangnet voor situaties waarin sprake is van onzorgvuldig handelen zonder dat 
een specifiek wettelijk voorschrift wordt overtreden. Zo kent het Besluit geen normen voor bijvoorbeeld 
nutriënten. In het kader van de zorgplicht moet desondanks voorkomen worden dat negatieve effecten 
op bijvoorbeeld de waterkwaliteit ontstaan. Daarnaast heeft de zorgplicht tot doel om te voorzien in 
een vangnet voor lozingen in oppervlaktewater die als bijkomend gevolg van een toepassing ontstaan, 
zoals het vrijkomen van verzilt water bij het toepassen van zeezand. 
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Verkennend bodemonderzoek Zeedijk 2 te Uitdam  (rapportnummer ER 110517) 

2.2.1 Samenvatting vooronderzoek 

Voormalig bodemgebruik 

Om meer inzicht te verkrijgen over de historie van het terrein zijn de volgende instanties 

geraadpleegd. 

 

- Waterlands Archief te Purmerend - historische informatie 

- Topografische dienst te Zwolle - luchtfoto onderzoek 

- Gemeente Waterland te Monnickendam - (vervallen) bouwvergunningen 

- Milieudienst Waterland te Wormer - milieucontroles, bodemonderzoeken e.d. 

 

Een overzicht voor het onderzoek “relevante” informatie is in onderstaande tabel 

weergegeven. 

 
Resultaten geraadpleegde bronnen 

Jaartal Aanvrager Omschrijving 

14-06-1934 J. Beunder en D. Bouwes Bouwen van een consumptietent met 

badhokjes onder voorwaarde, dat het 

geheel een net aanzien krijgt en naar 

genoegen van B & W wordt 

onderhouden. Uit het dossier kan niet 

worden opgemaakt waar de 

bouwlocatie zich bevind en welke 

bouwmaterialen zijn gebruikt. 

25-03-1961 J.A.M. van Dam Bouwen van een houten keet en stenen 

wasgelegenheid. In het dossier is geen 

informatie beschikbaar over de 

toepassing van asbesthoudende 

materialen. 

07-05-1977 Recreatiecentrum  “Uitdam BV” Plaatsen van een transformatorruimte 

(zie fotoreportage bijlage 1.5). In het 

dossier is geen informatie beschikbaar 

over de toepassing van asbesthoudende 

materialen. 

Jaartal Omschrijving 

1937 Op de luchtfoto is zichtbaar dat het terrein in gebruik is als akkerland c.q weiland. De 

huidige jachthaven was deels in gebruik als akkerland en deels als water. 

1958 De situatie is ongewijzigd ten opzichte van 1937 

1967 Op de luchtfoto is zichtbaar dat er enige ontwikkeling gaande is ter plaatse van de 

jachthaven. Er zijn enkele opstallen aanwezig en er liggen enkele boten aangemeerd. 

1977 Op de luchtfoto is zichtbaar dat de jachthaver verder is uitgebreid. Er zijn meer 

opstallen zichtbaar. Het betreffen, gezien de rangschikking, vermoedelijk stacaravans. 

Het zuidelijke deel van het campingterrein, deels gelegen op onderhavig 

onderzoeksterrein, is tevens in gebruik genomen. De jachthaven is nog niet 

uitgegraven, en het overige terrein is nog in gebruik als zijnde akkerland c.q weiland.  

1986 Het campingterrein is nu volledig ontwikkeld en de jachthaven is ontwikkeld tot de 

huidige situatie. De gerangschikte stacaravans zoals deze zichtbaar waren op de 

luchtfoto van 1977 zijn niet meer aanwezig (zie luchtfoto bijlage 1.4). 

1995 Het campingterrein is verder uitgebreid met stacaravans. Verder is de jachthaven zee 

inwaarts verder ontwikkeld.  

2006 Het terrein heeft een hoge bezettingsgraad qua opstallen. Verder lijkt het of de weg 

die door het complex meandert deels is verwijderd. Verder zijn er geen wijzigingen in 

de landinrichting. 

Jaartal Aanvrager Omschrijving 

26-04-2004 Beheer en Exploitatie 

maatschappij BOR BV 

Herbouwen van een ontploft wc gebouw (mobiele 

sanitaire unit) 

02-07-2004 Beheer en Exploitatie 

maatschappij BOR BV 

Plaatsen van 10 trekkershutten als vervanging van vijf 

stacaravans aan de zuidzijde van het terrein 

10-05-2001 W.J. Zoet Plaatsen van 6 trekkershutten (hout) 

22-05-1997 Beheer en Exploitatie 

maatschappij BOR BV 

Verplaatsen van een kantoor- en personeelsruimte en de 

wasserette 

06-05-1996 W.J. Zoet Oprichten van 5 trekkershutten 

20-04-1993 BOR BV Oprichten van een spartelbad voor kleuters 

23-02-1993 BOR BV Uitbreiden van de entree van het hoofdgebouw 
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Verkennend bodemonderzoek Zeedijk 2 te Uitdam  (rapportnummer ER 110517) 

 
Jaartal Type document Omschrijving 

16-02-2005 Brief RWS De brief betreft een besluit naar aanleiding van een sanering in 

eigen beheer op grond van de Wet Bodembescherming. Het 

saneringsplan is namens Camping Jachthaven Uitdam ingediend 

door Oranjewoud BV en heeft betrekking op een grote hoeveelheid 

puin die in de periode 1986 – 1990 is gestort langs de oevers van 

de camping, e.e.a ten behoeve van de aanleg van een strekdam en 

enkele havendammen. Het gestorte materiaal bleek verontreinigd 

met PAK zware metalen en minerale olie. 

 

Omdat de betreffende locatie is gelegen buiten onderhavig 

onderzoeksgebied, en het een “immobiele” verontreinigingsituatie 

betreft zijn de saneringswerkzaamheden niet nader beschreven. 

Invloed van de betreffende verontreiniging op de milieuhygiënische 

kwaliteit van onderhavig onderzoeksgebied is dan ook niet te 

verwachten.  

17-09-1996 Milieuvergunning De vergunning heeft betrekking op het inrichten en in werking 

hebben van een kampeerterrein en jachthaven. Uit de gegevens 

zoals deze zijn ingediend bij de aanvraag dat er sprake is van 

horeca, een supermarkt, aflevering van motorbrandstoffen, een 

afspuitplaats ten behoeve van pleziervaartuigen. Verder blijkt dat 

er ter plaatse van het havengebied opslag van o.a diesel, benzine, 

huisbrandolie en afgewerkte olie plaatsvindt in daartoe geschikte 

opslagtanks. De huisbrandolie (HBO) en de benzine zijn mobiele 

installaties (gesitueerd op boot en/of verrijdbare tank). Verder is er 

opslag van chloorbleekloog – zoutzuur in een lekbak en in 

gescheiden ruimtes, e.e.a ten behoeve van het zwembad. 

 

Uit navraag bij de terreinbeheerder blijkt dat er in het verleden 

geen opslag van brandstoffen heeft plaatsgevonden ter plaatse 

van onderhavige onderzoekslocatie, maar dat deze alle zijn 

gesitueerd in het havengebied (gelegen buiten de 

onderzoekslocatie). 

2005 Controlebezoek Uit een controlebezoek blijkt dat er bij de standplaatsen G4, K4, 

C10, E8, K15 en K16 opslag van stookolie plaatsvindt (zie 

fotobijlage 1.4).  

 

Het is bij de terreinbeheerder bekend dat er bij enkele 

standplaatsen voor de verwarming gebruik werd gemaakt van 

stookolie. Deze locaties zijn volgens de terreinbeheerder niet meer 

traceerbaar in het veld omdat er geen coördinatiepunten meer zijn 

in het terrein. De situatie is tijdens de terreininspectie geverifieerd. 

 

 = informatie afkomstig van Waterlands Archief te Purmerend  

 = informatie afkomstig van Topografische dienst te Zwolle  

 = informatie afkomstig van Gemeente Waterland te Monnickendam 

 = informatie afkomstig van Milieudienst Waterland te Wormer 

 

Huidig bodemgebruik (locatie inspectie) 

Tijdens de terrein inspectie die is uitgevoerd door een projectleider bodem van Eco Reest BV 

is gebleken dat er, behoudens een trafohokje, geen opstallen meer aanwezig zijn op het 

terrein. De oppervlakte is grotendeels voorzien van vegetatie (grasland) en wordt doorkruist 

door een asfaltweg waaronder een funderingslaag bestaande uit slakken (type niet 

gespecificeerd) aanwezig is. 

 

Verder is uit de inspectie van het terrein gebleken dat het maaiveld ter plaatse van de 

voormalige standplaatsen in enkele gevallen herkenbaar is aan het bodemvreemde materiaal. 

Ter plaatse zijn nog restanten van worteldoek, grind, afvoerbuizen ed. zichtbaar. De klinkers 

en tegels zijn verwijderd en in depot geplaatst op het zuidwestelijke deel van het terrein. 

 

Het terrein maakt verder een nette indruk en er zijn geen waarnemingen gedaan die van 

invloed kunnen zijn op de milieukundige kwaliteit van de bodem ter plaatse. Tijdens de 

terreininspectie is het maaiveld tevens onderworpen aan een visuele inspectie met 

betrekking tot asbest verdacht materiaal. Dergelijk materiaal is visueel niet waargenomen. 
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5 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

5.1 Samenvatting 

In opdracht van BOR BV is door Eco Reest BV een verkennend milieukundig 

bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van een locatie aan de Zeedijk 2 te Uitdam. 

 

Aanleiding tot het onderzoek is de aanvraag van een bouwvergunning in het kader van de 

toekomstige herontwikkeling van het terrein, te weten de ontwikkeling van een nieuw 

recreatiegebied met (water)woningen. 

 

Doel van het onderzoek is het inzichtelijk maken van de bodemgesteldheid ter plaatse van het 

onderzoeksgebied om aan te tonen dat de locatie geschikt is voor het toekomstige gebruik van 

de locatie (wonen met tuin). 

 

Wij merken op dat het te ontwikkelen gebied groter is dan de onderzoekslocatie. Op verzoek 

van de opdrachtgever wordt onderhavig onderzoek uitgevoerd ten behoeve van het 

verkrijgen van bouwvergunningen voor de nog te realiseren woningen met tuin. De nog aan 

te leggen vaarwegen en het jachthavengebied maken derhalve geen onderdeel uit van het 

onderzoeksgebied. 

 

Basisinformatie vooronderzoek: 

Adres  Zeedijk 2 

Plaats Uitdam 

Oppervlakte Ca 60000 m2 

Kadastrale aanduiding Gemeente Broek in Waterland, sectie E, nr(s). 1001, 394, 

396, 397, 866, 401, 1000 

Toekomstig gebruik Wonen met tuin/ waterwoningen 

Huidig gebruik Braakliggend terrein 

Voormalig gebruik Voormalig campingterrein met stacaravans 

Verrichte handelingen met grond, 

verhardingsmateriaal en/of afval 

geen informatie bekend 

Toepassingen van asbesthoudende 

materialen 

geen informatie bekend 

Bodemonderzoeken geen informatie bekend 

 

Uit de veldwerkzaamheden kan worden geconcludeerd dat de bodem van de onderzochte 

locatie opgebouwd is uit klei en veen (ondergrond). Het grondwaterniveau is tijdens het 

onderzoek vastgesteld op een gemiddelde diepte van 0.7 m-mv. 

 

Voor de zintuiglijke waarnemingen wordt verwezen naar hoofdstuk 3.3 uit onderhavig 

onderzoek. 

 

Bij de beoordeling van het terrein en het opgeboorde materiaal is ook speciaal gelet op 

asbest(houdende) materialen.  

Deze zijn zintuiglijk niet op de bodem en in het opgeboorde materiaal ter plaatse van het 

onderzoeksterrein waargenomen.  

 

Uit de chemische analyses is het volgende naar voren gekomen: 
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Grond: 

 

Bovengrond 

Uit tabel 4.3.1 blijkt dat er in de bovengrond van MM1 een licht verhoogd gehalte aan PCB 

gemeten. In de bovengrond van MM2 een licht verhoogd gehalte aan kwik gemeten en in de 

bovengrond van MM6 en MM9 zijn licht verhoogde gehalten aan PAK gemeten  

 

Verhoogde gehalten aan PAK en metalen komen vaker voor in de bovengrond van bewoond 

gebied, en zijn veelal veroorzaakt door lokale en atmosferische depositie van deze stoffen.  

Ook de zintuiglijke waarneming van puin in de bovengrond kan een bijdrage hebben geleverd 

aan de gemeten PAK gehalte in MM9. 

 

De oorzaak van het licht verhoogde gehalte aan PCB is onbekend, maar vormt geen 

aanleiding tot het uitvoeren van een nader onderzoek.  

 

Verder zijn er in de bovengrondmonsters geen gehalten aan de onderzochte parameters 

gemeten boven de achtergrondwaarden en/of detectiegrenzen. 

 

Ondergrond 

In de ondergrond van MM10, MM11 en MM12 zijn licht verhoogde gehalten aan molybdeen 

(2x) en nikkel (1x) gemeten. In de ondergrond van MM16 gehalten aan molybdeen, minerale 

olie en PAK zijn gemeten boven de achtergrondwaarden, maar beneden de tussenwaarden. 

De oorzaak van de licht verhoogde gehalten aan metalen in de ondergrond is onbekend, 

maar vormt geen aanleiding tot het uitvoeren van een aanvullend onderzoek. 

De gemeten gehalten aan PAK en minerale olie (zware tot middelzware fractie) zijn op basis 

van het alkanentraject deels veroorzaakt door de aanwezigheid van humuszuren in het 

monstermateriaal. Deze humuszuren geven een verstoring in de PAK- en olieanalyse. 

 

In de ondergrond van MM17 zijn licht verhoogde gehalten aan olie, kobalt, kwik en 

molybdeen weergegeven. De metalengehalten zijn niet als zodanig aangetoond maar zijn 

veroorzaakt doordat de meetwaarde door het laboratorium is vermenigvuldigd met 0.7 

waardoor er een verhoogde rapportagegrens ontstaat. 

 

Verder zijn er in de ondergrondmonsters geen gehalten aan de onderzochte parameters 

gemeten boven de achtergrondwaarden en/of detectiegrenzen. 

 

Grondwater: 

 

In het grondwater afkomstig uit peilbuis 1 is een matig verhoogd gehalte aan barium 

gemeten. In het grondwater afkomstig uit de peilbuizen 2, 4, 5, 6, 7, 8 en 17 zijn licht 

verhoogde gehalten aan barium gemeten 

 

Op basis van het matig verhoogde gehalte aan barium is contact opgenomen met de 

Milieudienst Waterland. Volgens een medewerker van de Milieudienst (Dhr. Bakker) komen 

licht tot matig verhoogde gehalten aan barium vaker voor in het grondwater, en zijn te 

relateren aan het voorkomen van brak water op geringe diepte. Door de aanwezigheid van 

zouten in de bodem komen aan grond geabsorbeerde metalen vrij en worden vervolgens 

opgenomen in het grondwater. De gemeten gehalten vormen derhalve geen aanleiding tot 

het uitvoeren van een aanvullend grondwateronderzoek. 

 

Verder zijn er in de grondwatermonsters geen gehalten aan de onderzochte parameters 

gemeten boven de streefwaarden en/of detectiegrenzen. 
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5.2 Conclusies en aanbevelingen 

Op basis van de onderzoeksresultaten kan worden geconcludeerd dat in de boven- en 

ondergrond en in het grondwater overschrijdingen van de achtergrondwaarden (grond) en 

tussenwaarden (grondwater) uit de Wet bodembescherming zijn aangetoond. De 

interventiewaarden zijn niet overschreden. Tijdens het onderzoek zijn geen waarnemingen 

gedaan omtrent de opslag van oliën ten behoeve van de verwarming van de stacaravans.  

 

De onderzoekshypothese, zijnde een onverdachte locatie, wordt derhalve verworpen. 

 

Gezien de aard en de concentraties van de aangetoonde parameters in relatie tot de 

toekomstige woonbestemming van het terrein, kan worden gesteld dat verhoogde risico's 

voor de volksgezondheid en/of het milieu t.g.v. de aangetoonde milieuhygiënische 

bodemkwaliteit, niet te verwachten zijn.  

 

De resultaten van het onderzoek vormen dan ook geen aanleiding tot nader onderzoek en 

zijn geen milieuhygiënische belemmering in relatie tot de woonbestemming van het terrein.  

 

Toepassing van eventueel vrijkomende de grond op het terrein zelf achten wij 

milieuhygiënisch verantwoord. Toepassing van eventueel vrijkomende grond elders kan 

eventueel plaats vinden binnen een gemeentelijke bodemkwaliteitskaart of met een 

aanvullend AP-04 onderzoek. De gemeente waar de grond eventueel wordt toegepast is 

hierbij het bevoegd gezag. 

 

Eco Reest BV 

R.J.J. Jonker 
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Stappenplan Gebiedsspecifiek beleid  

RWS-IJsselmeergebied 

De afweging tussen generiek en  

specifiek beleid 

Besluit bodemkwaliteit 
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Figuur 4 Kwaliteit gegevens  toplaag  waterbodem volgens Besluit bodemkwaliteit (groen =  

                 klasse A, geel  = klasse B, rood > interventiewaarde waterbodem) 
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Figuur 5 Kwaliteit gegevens  onderlaag  waterbodem volgens Besluit bodemkwaliteit (groen =  

                 klasse A, geel  = klasse B, rood > interventiewaarde waterbodem) 
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Figuur 6 Kanskaart kwaliteit waterbodem IJsseImeergebied en aanleg- en onderhoudsprojecten 

                  (toplaag) 
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Figuur 7 Kanskaart kwaliteit waterbodem IJsselmeergebied (onderlaag) 
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1 Inleiding 

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is in 2012 gestart met de ontwikkeling van een nieuwe Indicatieve 
Kaart Archeologische Waarden (IKAW4D) voor het Markermeer. 
 
Voor de ontwikkeling van een nieuwe 4-dimensionale Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW4D) 
Markermeer heeft Periplus Archeomare een aantal werkzaamheden uitgevoerd. 
 
De werkzaamheden omvatten de volgende zaken: 
 

• Verzamelen en beschikbaar stellen van alle relevante data binnen Periplus en beschrijven meta 
informatie; 

• Bezoek aan vissers in Volendam en inventariseren van hun archieven; 
• Bezoek aan de meetdienst van RWS IJsselmeergebied voor het inventariseren van historische 

lodingsgegevens van nà 1900; 
• Coördinatie van digitalisatie archieven Haarlem (uitvoering door Arie Kattenberg en Rein van ‘t Veer) in 

samenwerking met Menne Kosian. 
 
In dit briefrapport worden de resultaten gepresenteerd en bestanden die dit heeft opgeleverd beschreven. 
De resulterende GIS bestanden kunnen worden gebruikt als basis voor de nieuwe IKAW4D en zijn bijgesloten op 
de CD in bijlage 2. 
 
In de volgende hoofdstukken worden de resulterende bestanden per thema beschreven: 
 

• Dieptegegevens 
• Bekende verstoringen 
• Wrakken en objecten 
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2 Dieptegegevens 

2.1 Historische analoge lodingskaarten RWS IJsselmeergebied 

Rijkswaterstaat IJsselmeergebied heeft in 2012 een groot aantal (986) historische analoge kaarten uit de periode 
1920-1999 gescand en gegeorefereerd. 238 kaarten (periode 1934-1999) vallen binnen het onderzoeksgebied 
Markermeer, zie onderstaande afbeelding. 
 

 

Afbeelding 1. Grafische index van de lodingskaarten RWS IJsselmeergebied 
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Afbeelding 2. Voorbeeld van een oeverloding uit 1957 

 
De kaartbladen zijn wel gegeorefereerd (RD), maar (nog) niet gedigitaliseerd. Dit betekent dat nog geen 
verschilmodellen gemaakt kunnen worden. 
 
De voor het Markermeer relevante kaartbladen en de index zijn opgenomen op de CD in bijlage 2. 
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2.2 Beschikbare digitale modellen 

Kaart 1852 
 
De eerste uitgebreide en betrouwbare dieptekaart van het westelijk Waddengebied betreft de “Kaart van de 
Zuider Zee” van Hulst van Keulen uit 1852. De dieptewaarden zijn uitgedrukt in “Amsterdamsche voeten bij 
gewoon laag water” en zijn verkregen door middel van systematische handmatige dieptelood-metingen. De 
gehele kaart bevat meer dan 7000 metingen in het Westelijk Waddengebied en het huidige IJsselmeergebied. 
Aan de hand van de puntmetingen zijn destijds handmatig dieptelijnen geconstrueerd. 
 
De originele kaart is gegeorefereerd en vervolgens gedigitaliseerd (meetpunten en contourlijnen) waarna de 
waarden omgerekend zijn naar het huidig NAP, in de volgende stappen: 
 

• Digitalisatie oorspronkelijke dieptecijfers 
• Digitalisatie oorspronkelijke dieptecontouren 
• Omrekening van eenheid Amsterdamsche Voet naar meters (factor 0.2831) 
• Omrekening van Gewoon laag water naar NAP volgens correctiemodel (gebaseerd op gegevens van de 

waterdienst van Rijkswaterstaat) 
 
De naar RD gecorrigeerde waarden zijn vervolgens vergrid naar een gridmodel met celgrootte van 100 x 100 
meter. 
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Afbeelding 3. Voorbeeld van de originele kaart uit 1852, het correctiemodel en de gedigitaliseerde versie. 
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Op vergelijkbare manier zijn kaarten van 1905 en 19351 gedigitaliseerd 
 

 

Afbeelding 4. Beschikbare digitale modellen 

 
De vier dieptemodellen zijn als ArcInfo ASCII grids opgenomen op de CD in bijlage 2. 
 
 

2.3 Actueel Dieptebestand  

 
De Meet- en informatiedienst Rijkswaterstaat IJsselmeergebied heeft in 2012 een samengesteld dieptebestand 
van het IJsselmeergebied uitgebracht. De basis voor dit bestand zijn de meest recente versies van de 
gevalideerde singlebeam vaklodingen (uitgevoerd eens in de 10 jaar) verwerkt in een 10x10 meter grid. Dit grid is 
aangevuld met recente hoge resolutie multibeamlodingen van de vaargeulen. Voor het Markermeer is het 
resultaat gecombineerd met het Actueel Hoogtebestand Nederland in een 5x5 meter grid (zie voorbeeld op de 
volgende bladzijde).  
 
De resulterende vergridde data van alle dieptemodellen zijn als ArcInfo ASCII grids opgenomen op de CD in 
bijlage 2. 

                                                           
1

 Sterk, 2010 
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Afbeelding 5. Het Actueel Dieptebestand Markermeer 2012 gecombineerd met het AHN. 
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3 Bekende verstoringen 

Op een aantal locaties is de waterbodem in het Markermeer verstoord door diverse ingrepen, bijvoorbeeld bij de 
aanleg van vaargeulen of het winnen van zand. Een overzicht van de bekende verstoringen is aangegeven in 
onderstaande kaart. 
 

 

Afbeelding 6. Overzicht van de bekende bodemverstoringen in het Markermeer 

De gegevens zijn afkomstig uit diverse bronnen. Deze zijn opgenomen als attribuutveld in het GIS bestand dat is 
bijgesloten op de CD in bijlage 2. Onderstaand de attributen van dit bestand in tabelvorm. 
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Type 
verstoring 

Verstorings 
Diepte 

Tov NAP 

Bron Aanvullende informatie 

Vaargeul  Dieptebestand IJsselmeergebied   

Zandwinput  Zandwinning en specieberging situatie 1982   

Zandwinput  Zandwinning en specieberging situatie 1982  IJmeerputten 

Vaargeul  MID IJsselmeergebied  Toegang Volendam 

Vaargeul  MID IJsselmeergebied  Toegang Marken 

Vaargeul  MID IJsselmeergebied  Gouwzee 

Vaargeul  MID IJsselmeergebied  Toegang Monnickendam 

Zandwinput  Schilder Volendam In WOII ook in gebruik als oefebgebied 
Duitse bommenwerpers. In dit gebied dan 
ook veel stenen bommen 

Vaargeul  MID IJsselmeergebied Toegang Krabbersgat 

Vaargeul  MID IJsselmeergebied Naviduct Zuid 

Vaargeul  MID IJsselmeergebied Toegang Broekerhaven 

Vaargeul  MID IJsselmeergebied Enkhuizen 

Vaargeul  MID IJsselmeergebied VAL 

Vaargeul  MID IJsselmeergebied VAL7 

Vaargeul  MID IJsselmeergebied Toegang IJburg 

vaargeul  MID IJsselmeergebied   

Zandwinput 20.00 project VOS001 Proefput B 

Zandwinput 21.50 project VOS001 Proefput A 

Zandwinput  Zandwinning en specieberging situatie 1982 Edam/Volendam 

Speciestortplaats  Zandwinning en specieberging situatie 1982 Marken 

Speciestortplaats  Zandwinning en specieberging situatie 1982 Marken 

Zandwinput  Zandwinning en specieberging situatie 1982 Gouwzee 

Speciestortplaats  Zandwinning en specieberging situatie 1982 Warder 

Zandwinput  Zandwinning en specieberging situatie 1982   

Zandwinput  Zandwinning en specieberging situatie 1982   

Zandwinput  Zandwinning en specieberging situatie 1982   

Zandwinput  Zandwinning en specieberging situatie 1982   

Zandwinput  Zandwinning en specieberging situatie 1982   

Zandwinput  Zandwinning en specieberging situatie 1982   

Zandwinput  Zandwinning en specieberging situatie 1982   

Zandwinput  Zandwinning en specieberging situatie 1982   

Zandwinput  Zandwinning en specieberging situatie 1982   

Speciestortplaats  Zandwinning en specieberging situatie 1982   

Speciestortplaats  Zandwinning en specieberging situatie 1982   

Zandwinput  Zandwinning en specieberging situatie 1982   

Zandwinput  ADM   

Strekdam  ijscon actueel   

Strekdam  ijscon actueel   

Strekdam  ijscon actueel   

Strekdam  ijscon actueel   

Strekdam  ijscon actueel   
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Type 
verstoring 

Verstorings 
Diepte 

Tov NAP 

Bron Aanvullende informatie 

Strekdam  ijscon actueel   

Strekdam  ijscon actueel   

Strekdam  ijscon actueel   

Strekdam  ijscon actueel   

Strekdam  ijscon actueel   

Strekdam  ijscon actueel   

Strekdam  ijscon actueel   

Strekdam  ijscon actueel   

Strekdam  ijscon actueel   

Strekdam  ijscon actueel   

Strekdam  ijscon actueel   

Strekdam  ijscon actueel   

Strekdam  ijscon actueel   

Dijk  ijscon actueel  Houtribdijk 

Dijk  ijscon actueel  Zeedijk 

Bebouwingsresten  Schilder Volendam gebied met stenen en oud afval, onder 
vissers bekend als gebied met "oude 
bebouwing" 

Bebouwingsresten  Schilder Volendam gebied met stenen en oud afval, onder 
vissers bekend als gebied met "oude 
bebouwing" 

Bebouwingsresten  Schilder Volendam gebied met stenen en oud afval, onder 
vissers bekend als gebied met "oude 
bebouwing" 

Speciestortplaats  Kaart IJsselmeer 1930-1960 Stortplaats bagger op kaart zuidelijk 
IJsselmeer 1930-1960 

Speciestortplaats  Kaart IJsselmeer 1930-1960 Stortplaats bagger op kaart zuidelijk 
IJsselmeer 1930-1960 

Kabel/leiding  BSB kaart Gouwzee buffer 5m rondom 

Kabel/leiding  BSB kaart Gouwzee buffer 5m rondom 

Kabel/leiding  BSB kaart Gouwzee buffer 5m rondom 

Kabel/leiding  BSB kaart Pampus buffer 5m rondom 

Kabel/leiding  BSB kaart buffer 5m rondom 

Strekdam  BSB kaart Onderwaterberm Goudriaankanaal 1828 

Tabel 1. Overzicht van de bekende verstoringen met bronvermelding 
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4 Wrakken en objecten 

4.1 Waargenomen objecten 

Sinds 1999 hebben een aantal officieel geregistreerde (archeologische) veldonderzoeken plaatsgevonden in het 
Markermeer. Daarnaast heeft de Meet- en Informatiedienst Rijkswaterstaat IJsselmeergebied verschillende 
onderzoeken gedaan. Tijdens deze onderzoeken zijn 767 side scan sonar en multibeam contacten beschreven 
en gerapporteerd. Een aantal (49) van deze contacten is geïdentificeerd, bijvoorbeeld door verkennend 
duikonderzoek. 
In totaal is 2036 hectare, dit is 3 % van het totale oppervlak van het Markermeer vlakdekkend onderzocht met 
side scan sonar en/ of multibeam. Dit betreft alleen oppervlakte onderzoek, dus geen bodempenetrerend 
onderzoek. 

 

Afbeelding 7. Sonarcontacten en geïdentificeerde objecten 

De contacten en objecten zijn als puntlocaties met attribuutgegevens opgenomen als GIS bestand op de CD in 
bijlage 2. 
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4.2 Wrakarchief Hoorn 

In 2010 is in samenwerking met Michiel Bartels van de Gemeente Hoorn een deel van het wrakkenarchief van 
RWS uit de periode 1868-1926 gedigitaliseerd. De brongegevens bestaan uit analoge beschrijvingen van 
Rijkswaterstaat uit het archief in Haarlem. 
 

Afbeelding 8. Overzicht wrakmeldingen RWS 1868 – 1926 en een voorbeeld uit de originele stukken 

 
In totaal zijn de gegevens van 81 wrakobjecten gescand en overgenomen in tabelvorm. Van 32 objecten zijn de 
originele locaties beschreven in de documenten, en deze konden na coördinaattransformatie omgezet worden 
naar RD. De resultaten met attribuutgegevens zijn opgenomen op de CD in bijlage 2. 
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4.3 Visserijbestanden 

Vissers die actief zijn op het IJsselmeer en Markermeer houden nauwkeurig bij op welke locaties zich objecten 
op de meerbodem bevinden. Deze objecten kunnen obstructies vormen waarachter vissersnetten blijven hangen. 
Aan de andere kant zijn deze locaties juist weer zeer geschikt om fuiken te plaatsen. De gebroeders Visser 
(Patrick, Gerrie en Jack) van het schip VD64 uit Volendam hebben hun gegevens beschikbaar gesteld. 
 

 

Afbeelding 9. Overzicht van gegevens van vissers en de VD64 

 
(aanvullende informatie van andere vissers volgt mogelijk nog) 
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4.4 Vliegtuigwrakken 

Rijkswaterstaat IJsselmeergebied beschikt over een kaart2 waarop staat aangegeven waar (resten van) 
vliegtuigwrakken sinds de Tweede Wereldoorlog (deels) zijn geborgen. De landelijke Werkgroep Archeologie 
Onder Water (LWAOW) bezit een kopie van het originele analoge register. 
 

 

Afbeelding 10. Voorbeeld van het analoge register van de LWAOW 

 

 
Overzicht van (resten van) vliegtuigwrakken in het Markermeer, overgenomen van originele kaart RWS 
 

                                                           
2 Vliegtuigwrakken in het IJsselmeer, November 1966 
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5 Geologie 

 

5.1 Top Pleistoceen en dikte Holocene bedekking 

 

Afbeelding 11. Ligging Top Pleistoceen ten opzichte van NAP 

 
Een digitaal model van de ligging van de top van het Pleistoceen is gebaseerd op de Geologische en 
Bodemkundige Atlas Markermeer3, en bijgesloten als GIS bestand op de CD in bijlage 2. 
 

                                                           
3 Lenselink en Menke, 1995 
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Afbeelding 12. Dikte van de Holocene bedekking 

 
Het digitale model dikte Holocene bedekking is gebaseerd op het verschil tussen de ligging van de top 
Pleistoceen4 en het Actueel dieptebestand Markermeer 20125, en bijgesloten als GIS bestand op de CD in 
bijlage 2. 
 
 
 

                                                           
4 Lenselink en Menke, 1995 
5 Meet- en Informatiedienst Rijkswaterstaat IJsselmeergebied 
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5.2 Boorgegevens Rijkdienst voor de IJsselmeerpolders 

 

 
 
Uit het voormalige archief van de Rijksdienst IJsselmeerpolders zijn de beschrijvingen van bijna zesduizend 
boringen beschikbaar in het Markermeergebied. Deze gegevens vormen de basis voor de Geologische Atlas 
Markermeer6 . In principe zijn deze gegevens ook opgenomen in de database van TNO-NITG, en op te vragen bij 
het DINOloket. 
 

                                                           
6 Lenselinken Menke, 1995 
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Historisch kaartmateriaal 
Traject: Hoorn - Scharwoude 
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Historisch kaartmateriaal 
Traject: Scharwoude – Schardam 
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Historisch kaartmateriaal 
Traject: Schardam – Warder 
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Historisch kaartmateriaal 
Traject: Warder - Edam / Volendam 
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Historisch kaartmateriaal 
Traject: Volendam - Monnikendam 
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Historisch kaartmateriaal 
Traject: Monnikendam - Uitdam 
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Historisch kaartmateriaal 
Traject: Uitdam - Durgerdam 
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BIJLAGE 5 



ID Vak
Informatie 

bekend?
Ligging

Afstand tot 

onderzoekslocat

ie

Wabo Grond Grondwater
Klasse bepalende 

parameter
Rapportkenmerk Bron_ID

Bodembedreigende 

activiteiten
Puntbronnen Diffuse bronnen Locatie_ID Fotonummer Overig Waterdiepte

Stortsteen 

aanwezig

geschatte 

stroming

Van invloed op 

waterbodemkwali

teit?

1 HE-1B Ja Vale Hen 1 :25m -

Minerale olie en 

aromaten >I

Minerale olie en 

aromaten >I

Minerale olie en 

aromaten

Vale Hen 1, Uitdraai omgevingsdienst Regionale 

Uitvoeringsdienst Noord/Holland Noord,  locatiecode 

GN040500040 01-1

Sanering uitgevoerd, rest 

verontreiniging aanwezig, - - 1.1 1.1 Overzichtsfoto - - - Nee

2 - Ja Westerdijk 2-8 ;25m -

Minerale olie en 

aromaten >I

Minerale olie en 

aromaten >I

Minerale olie en 

aromaten

Westerdijk 2-8 , Uitdraai omgevingsdienst Regionale 

Uitvoeringsdienst Noord/Holland Noord,  locatiecode 

GN040500166 01-2

Sanering uitgevoerd, 

Voldoende gesaneerd - - - - - - - - Nee

3 HE-1C Ja Westerdijk 31 A <25m - Koper en lood, Asbest - koper en lood

Westerdijk31A , Uitdraai omgevingsdienst Regionale 

Uitvoeringsdienst Noord/Holland Noord,  locatiecode 

GN040501354 02-1 - - - 2.1 - - - - - Nee

4 HE-3B-2 Ja

Scharwoude 9 (Ooms 

Bouwmaatschappij) <25m - Zware metalen >I - Zware metalen

Scharwoude 9, Uitdraai omgevingsdienst Regionale 

Uitvoeringsdienst Noord/Holland Noord,  locatiecode 

NH159800049 09-1 Bouwmaatschappij - Gemaal 9.1 - - - - - Ja

5 - Ja Scharwoude 6a (Gemaal Wetserkoggej) <25m - Minerale olie >I - Minerale olie >I

Scharwoude 6a, Uitdraai omgevingsdienst Regionale 

Uitvoeringsdienst Noord/Holland Noord,  locatiecode 

GN055800264 09-2

Opslagtanks, calamiteit met 

minerale olie - Gemaal - 8.1 - 140 No O-W Ja

6 HE-4 Ja Ten zuiden van kust van vak 12 0m - - - -

Basisinformatie IKAW4D Markermeer, Perpilus 

Archeomare, kenmerk 12A020, februari 2013 alg-2

Nabij een vliegtuigwrak uit de 

wwII - - 12.1 - - - - - Ja

7 HE-5B - - - - - - - - - - - - 14.1 14.1

Graafwerkzaa

mheden 180 No N-Z Ja

8 HE-6A - - - - - - - - - - - Monding 15.1 15.1 Inlaat met dam 130 Yes N-Z Ja

9 Schardam - - - - - - - - - - - - 17.1 17.6 aanlegsteigers - - - Ja

10 - - - - - - - - - - - - Monding 17.2 17.1 - 180 No Turbulent Ja

11 - - - - - - - - - - - Lozingspunt - 17.3 17.2 - 180 No Z-N Nee

12 - - - - - - - - - - - Lozingspunt - 17.4 17.3 - 180 No N-Z Nee

13 - - - - - - - - - - - - Monding gemaal 17.5 17.4 - 180 No N-Z Ja

14 - - - - - - - - - - - Lozingspunt - 18.2 18.1 - 140 0 Z-N Ja

15 HE-8A-3 - - - - - - - - - - - Gemaal 22.1 22.1 - 170 No Z-N Ja

16 HE-12A-3 - - - - - - - - - - - Monding 35.1 35.1 - 100 No Z-N Ja

17 HE-12B - - - - - - - - - - - Haven en aanlegsteigers 36 - - - - - Ja

18 EA-1A Ja (wabo)

Onbekend (ten westen van schutsluis 

Oorgat) >25 m - - - - - - Voormalig gasfabriek 'Oorgat' - Voormalige gasfabriek - - - - - - Ja

19 - Ja (vo) Keetzijde 3 >25m - Lood >T Lood >T Lood

Verkennend bodemonderzoek Keetzijde 3, kenmerk 

R/930401/cv 37-2 - - - 37.2 - - - - - Ja

20 - Ja (Ao) Keetzijde 5 >25m - Lood >T Lood >I + Cyanide >S Lood + cyanide

Aanvullend bodemonderzoek Keetzijde 5, Fugro, 

kenmerk P-5608/011Rse, maart 1994 37-3 - - - 37.3 - - - - - Ja

21 - Ja (Mo) Oorgat 5 >25m - - PAK >I PAK

Monitoring Oorgat 5a, Wareco Ingenieurs, kenmerk 

D0517 RAP20091001, oktober 2009 37-4 - - - - - - - - - Nee

22 - Ja (vo) Oorgat 12 >25m - Lood >I Lood >I Lood

Verkennend bodemonderzoek, Milieutechniek de Vries 

en van de Wiel, kenmerk RC/97-8100-1179R01.DOC, 

datum onbekend 37-5 - - - - - - - - - Ja

23 EA-1B - - - - - - - - - - Lozingspunt - 38.1 38.1 Gemaal 160 No N-Z Ja

24 - - - - - - - - - - - - Scheepswerf - 41.3 - - - - Ja

25 EA-2A Ja (Nul) Zeedijk 1 <25 m - - Minerale olie >I Minerale olie

Nulsituatie onderzoek zeedijk 1, Lankelma Milieu, 

kenmerk onbekend, datum onbekend 39-1

Vml stortlocatie De Toek- 

Noordeinde (bron 39-2) - Industrie 39.1 39.1 - 210 No Z-N Ja

26 - Ja (So) De Toek- Noordeinde >25m - koper, zink, lood >I licht koper, zink, lood

Saneringsonderzoek Toek/Noordeinde,  Lankelma 

Milieu, kenmerk onbekend, datum onbekend 39-2 - - - - - - - - - Ja

27 - Ja (Sp) De Toek- Noordeinde >25m - koper, zink, lood >I licht koper, zink, lood

Saneringsplan Toek/Noordeinde,  Lankelma Milieu, 

95,083/3, december 1995 39-3 - - - - - - - - - Ja

28 EA-2B Ja (vo) Noordeinde 33 <25 m - Lood >T Lood >I Lood

Verkennende bodemonderzoek Noordeinde 33, 

Ingenieursbureau Ornajewoud, kenmerk onbekend , juli 

1995 40-1 - - - 40.1 - - - - - Ja

29 - Ja Ten zuiden van kust van vak 40 0m - - - -

Basisinformatie IKAW4D Markermeer, Perpilus 

Archeomare, kenmerk 12A020, februari 2013 alg-2

Nabij een bootwrak 

'Hydrografie 2422' - - - - - - - - Ja

30 Volendam Ja (Nao) Slobbeland 2 <25 m - Minerale olie >I Minerale olie >I Minerale olie

Aanvullend- en naderonderzoek Slobbeland 2, Kuiper en 

Burger, kenmerk PB99063, april 1999 41-1

Vml stortlocatie De 

Pieterman (bron 41-5) - - 41.1 - - 280 No Turbulent Ja

31 - Ja (Nul) Slobbeland 10 <25 m - Minerale olie >I Minerale olie >I Minerale olie

Nulsituatie onderzoek Slobbeland 2, Lankelma Milieu, 

kenmerk onbekend, datum onbekend 41-2 - - Verdachte activiteit 41.2 41.1 - 280 No Nauwelijks Ja

32 - Ja (Ao) Slobbeland 5 <25 m Vrijtoepasbaar - - -

Aanvullend (water)bodemonderzoek, Oranjewoud, 

kenmerk 12799-183274, april 2011 41-3 - - Monding watergang 41.3 41.2 - 250 No Nauwelijks Ja

33 - Ja (vo) Slobbeland (recreatiepark) <25 m Dieldrin (klasse 3) - - Dieldrin

Verkennend (water)bodemonderzoek, Oranjewoud, 

kenmerk 12799-160146, mei 2008 41-4 - - - - - - - - - Ja

34 - - - - - - - - - - - - Aanlegsteiger 41.5 41.4 - 320 No Z-N Ja

35 - - - - - - - - - - - - Haven 41.6 41.5 - 360 No Nauwelijjs Ja

36 - - - - - - - - - - - Lozingspunt - 41.7 41.6 - 170 Yes Z-N Ja

37 EA-4 - - - - - - - - - - Lozingspunt - 45.1 45.1 - 190 No O-W Ja

38 Katwoude - - - - - - - - - - - Haven 46.1 46.2 - 160 No Niet Ja

39 - - - - - - - - - - - - Aanlegsteiger 46.2 46.1 - 180 No Nauwelijks Ja

40 Monnickendam - - - - - - - - - - - Uitlaat gemaal 47.1 47.1 - 80 No Turbulent Ja

41 EA-5 Ja (vo) Zeeijdijk 2 (jachthaven) <25 m -

zware metalen, minerale 

olie en PAK >AW bairum >AW Zware metalen

Verkennend bodemonderzoek, Zeedijk 2 te Uitdam, 

ECO Reest,  kenmerk 110517, mei 2011 48-1 - - - 48.1 - Zeedijk - - - Ja

42 - Ja (vo) Strekdam Ijsselmeer <25m -

zware metalen, minerale 

olie/ aromaten, PAK 

(verhoogd gemeten)

Cyanide, chloorfenolen, 

aromaten, 

chloorbenzenen 

(verhoogd), PAKS (>I)

PAK, zware metalen, 

Aromaten, cyanide, 

chloorbenzeen, 

chloorfenol

Milieukundig onderzoek, strekdam in het Ijsselmeer te 

Uitdam, TAUW, kenmerk 3151271, februari 1991 48-2

Strekdam in 1990 

onderzocht, waarbij 

chemische afvalstoffen zijn 

aangetroffen. (bron 48-2) - - - 48.3 Vml sanering - - - Ja

43 EA-6 - - - - - - - - - - - Tankinstallarie 48.2 48.2 - 310 No Turbulrnt Ja

44 - Ja (sp) Durgerdammerdijk 16 <25m - - - -

Durgerdammerdijk 16 + 10-18 , Uitdraai 

omgevingsdienst Noorzeekanaalgebied, locatiecodes 

AM036301308, AM036310114 57-2

Geen (Sanering voltooid, 

stabiel geen restver.) - - - - - - - - Ja

45 EA-12A Ja Durgerdammerdijk 189 <25m -

Zware metalen (>I), 

minerale olie (>S) minerale olie (>S) Zware metalen

Durgerdammerdijk 189 , Uitdraai omgevingsdienst 

Noorzeekanaalgebied, locatiecodes AM036307755 58-1

Opslagtank 

Durgerdammerdijk 180 + 195 

(hbo, gesanneerd, afgevuld 

met zand) (bron: tank-1) - - 58.1 - - - - - Ja
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46 EA-12B - - - - - - - - - - - Haven 59.1 59.1 - 220 0 Turbulent Ja

47 - Ja Durgerdammerdijk 99-100 <25m -

zware metalen, minerale 

olie(>I) minerale olie

minerale olie en 

zware metalen

Durgerdammerdijk 99-100 , Uitdraai omgevingsdienst 

Noorzeekanaalgebied, locatiecodes AM036307177 59-2

rest verontreiniging met 

zware metalen >I Overig - - - - - - - - Ja

48 EA-13 Ja Durgerdammerdijk 25 <25m - Minerale olie xylenen

Minerale olie en 

aromaten

Durgerdammerdijk 25 , Uitdraai omgevingsdienst 

Noorzeekanaalgebied, locatiecodes AM036307388 60-1

Opslagtank 

Durgerdammerdijk 24 + 27 + 

29 + 45 + 88 (gesanneerd/ 

verwijderd, afgevuld met 

zand) (bron: tank-1) - Haven 60.1 - Sluis 280 No Geen stroming Ja

49 - Ja Durgerdammerdijk 52 <25m - Lood (>I) chroom (>S) Lood

Durgerdammerdijk 52 , Uitdraai omgevingsdienst 

Noorzeekanaalgebied, locatiecodes AM036310041 60-2

Geen (Sanering voltooid, 

satbiel geen restver.) Lozingspunt - 6029 - - 250 No Nauwelijks Ja

50 - - - - - - - - - - - - Oliehandel 60.3 60.2 - 260 No O-W Ja

51 - - - - - - - - - - - - Oliehandel 60.4 60.3 - 250 No O-W Ja

52 - Ja Durgerdammerdijk (ong) <25m - Lood>I - Lood

Durgerdammerdijk ong. , Uitdraai omgevingsdienst 

Noorzeekanaalgebied, locatiecodes AM036314569 60-5

Restverontreiniging lood 

onderdergrond, niet mobiel - Scheepswerf 60.5 60.4 - 110 No O-W Ja

53 Algemeen Ja IJsselmeergebied >25m Nabij haven Hoorn >I - -

onbekend 

(gebiedsafhankelijk)

Stappenplan Gebiedsspeciefiek beleid RWS-

Ijsselmeergebied, Inogen Enviroment Alliance, kenmerk 

174788, januari 2008 Alg-1 - - - - - - - - - Ja

54 Algemeen Ja IJsselmeergebied <25m

Nabij scharwoude (>I) 

(Kleiduiven schietterrein) - -

onbekend 

(gebiedsafhankelijk)

Stappenplan Gebiedsspeciefiek beleid RWS-

Ijsselmeergebied, Inogen Enviroment Alliance, kenmerk 

174788, januari 2008 Alg-1 - - - - - - - - - Ja

55 Algemeen Ja IJsselmeergebied <25m

Nabij haven Volendam 

(klasse B) - -

onbekend 

(gebiedsafhankelijk)

Stappenplan Gebiedsspeciefiek beleid RWS-

Ijsselmeergebied, Inogen Enviroment Alliance, kenmerk 

174788, januari 2008 Alg-1 - - - - - - - - - Ja

56 Algemeen Ja IJsselmeergebied <25m

Nabij haven Uitdam 

(klasse B) - -

onbekend 

(gebiedsafhankelijk)

Stappenplan Gebiedsspeciefiek beleid RWS-

Ijsselmeergebied, Inogen Enviroment Alliance, kenmerk 

174788, januari 2008 Alg-1 - - - - - - - - - Ja

57 EA-11 Ja (HO) Durgerdammerdijk <25m - - - -

Durgerdammerdijk 22-207, Uitdraai omgevingsdienst 

Noorzeekanaalgebied, locatiecode AM036300432 57-1

Opslagtanks (hbo), 

benzineservice station, 

autoreparatiebedrijf, 

scheepswerf, jachthaven - - 57.1 - - - - - Ja

58 EA-9 Ja Langs de kust van vak 54 0m - - - -

Basisinformatie IKAW4D Markermeer, Perpilus 

Archeomare, kenmerk 12A020, februari 2013 alg-2

Oude bebouwingsresten met 

veel baksteen en overige 

objecten - - 54.1 - - - - - Ja

59 - Ja (vo)

Camping/jachthaven aan Zeedijk 2 te  

Uitdam <25m -

zware metalen, minerale 

olie/ aromaten, PAK 

(verhoogd gemeten)

Cyanide, chloorfenolen, 

aromaten, 

chloorbenzenen 

(verhoogd), PAKS (>I)

PAK, zware metalen, 

Aromaten, cyanide, 

chloorbenzeen, 

chloorfenol

1e fase bodemonderzoek, oeverstroken camping/ 

jachthaven "Uitdam" te Uitdam, Oranjewoud, kenmerk 

13982.RAP B13037, mei 1992 48-3

Camping/ jachthaven Uitdam 

stortlocatie met materiaal 

overeenkomstig als in de 

strekdam (48-2). HO 

beschreven in (48-3) - - - - - - - - Ja

60 HE-3B-4 Ja Ijsselmeerdijk (vml Kleiduiven schieten) <25m Lood>I - - Lood

IJsselmeerdijk, Uitdraai omgevingsdienst Regionale 

Uitvoeringsdienst Noord/Holland Noord,  locatiecode 

GN040500780 11-1

Kleiduiven schieten exacte 

liggin onbekend (bodemloket 

vs document) - - 11.1 - - - - - Ja

61 HE-2C Ja Westerdijk-Hulk (Landje Naber) <25m Asbest Asbest - Asbest

Westerdijk/Hulk (Landje van Naber), Uitdraai 

omgevingsdienst Regionale Uitvoeringsdienst 

Noord/Holland Noord,  locatiecode GN040500734 06-1 - - - 6.1 - - - - - Ja

62 - Ja Langs de kust van vak 1 0m - - - -

Basisinformatie IKAW4D Markermeer, Perpilus 

Archeomare, kenmerk 12A020, februari 2013 alg-2

Oude bebouwingsresten met 

veel baksteen en overige 

objecten - - - - - - - - Ja

63 HE-12A-3 Ja Fort Edam 0m - - -

metalen (lood, 

koper) en minerale - - Fort/militair oefenterrein -

Fort/militair 

oefenterrein - - - - - - Ja

103 - - - - - - - - - - - - Monding/gemaal - 7.1 - 100 - Turbulent Ja

104 - - Terrein reddingsbrigade - - - - - - - - - Opslag boten op land - 24.1 - - - - Nee

105 - - - >25m - - - - - - - - Haven - 41.7 - - - - Ja

106 - - - - - - - -

Dijkversterking Edam-Amsterdam vaststellen van de 

bodemrisico's, Haskoning DHV en HHNK, MD-

AF20131255, versie 2.0, september 2013 - - -

De Nes (onbekende 

storting grond) - 48.1 - - - - Ja

107 EA-12B Ja Durgerdammerdijk 161 <25m - Lood (>I)

zware metalen, xylenen 

(>S) Lood

Durgerdammerdijk 161 , Uitdraai omgevingsdienst 

Noorzeekanaalgebied, locatiecodes AM036346173 59-1

Opslagtank 

Durgerdammerdijk 113 + 151 

(gesanneerd, verwijderd) 

(bron: tank-1) - - - - - - - - Ja

108 EA-1A Ja (wabo) Haven Oorgat <25m Klasse A - - -

Waterbodemonderzoek te Edam, Van der Zwaan,  

projectnummer 2010.011wz, maart 2010 37-1 Haven - Haven 37.1 37.3 - 320 No Turbulent Ja

109 EA-1A - Sluis oorgat <25m - - - - - - Sluis - Sluis - 37.1 - 280 No W-O Ja

110 - - Monding watergang >25m - - - - - - Monding watergang - Monding watergang - 37.2 - 280 No O-W Ja
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