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Geachte familie Wit,

Hierbij ontvangt u de resultaten van het historisch bodemonderzoek dat in september en oktober 2013 door
Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. is uitgevoerd met betrekking tot een nieuwbouwperceel aan de Slotlaan in
Oudorp (Alkmaar).

1. Aanleiding, situatie en doel

Aanleiding tot het uitvoeren van het onderzoek vormt de voorgenomen herontwikkeling (nieuwbouw) op de
locatie.

De onderzoekslocatie is gelegen op de hoek van de Slotlaan en de Kasteellaan te Oudorp. Het terrein staat
kadastraal bekend onder de gemeente Oudorp, sectie A, nummer 3800 en heeft een oppervlakte van ongeveer
1.900 m². Op de locatie is een woonhuis met bijgebouwtjes/schuurtjes, grasland en groen aanwezig. In bijlage 1
is een luchtfoto van de onderzoekslocatie opgenomen. Het voornemen bestaat om op het terrein drie
woningen met tuin te realiseren.

Voor de aanpassing van het bestemmingsplan dient een historisch bodemonderzoek te worden verricht
conform de NVN 5725. Voorafgaand aan de uiteindelijke nieuwbouw zal een verkennend bodemonderzoek
conform de NEN 5740 uitgevoerd moeten worden. Doel van de onderzoeken is het vastleggen van de actuele
bodemkwaliteit en na te gaan in hoeverre deze kwaliteit een mogelijke belemmering vormt voor de
voorgenomen herontwikkeling.

2. Bekende gegevens

Om de bodemkwaliteit ter plaatse van de voorgenomen nieuwbouw te kunnen inschatten is informatie
opgevraagd bij de gemeente Alkmaar en de Milieudienst Regio Alkmaar. Bij deze instanties is nagegaan of er
over de onderzoekslocatie gegevens beschikbaar zijn in het bodemonderzoekenbestand, tankbestand en
historisch bedrijvenbestand en milieu- en bouwdossiers. Tevens is de bodemkwaliteitskaart van de gemeente
Alkmaar geraadpleegd. Daarnaast is aanvullende informatie opgezocht in het archief van Oranjewoud.
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Er blijkt geen bodeminformatie te zijn van de onderzoekslocatie en de omliggende percelen. Ook zijn er geen
gegevens bekend over de aanwezigheid van (ondergrondse) brandstoftanks of historische bedrijfsactiviteiten. Er
zijn geen milieu- of Hinderwetvergunningen bekend en ook in het bouwdossier was geen informatie te vinden
over de onderzoekslocatie. Opgemerkt wordt dat er van deze locatie in het bouwarchief geen gegevens (meer)
beschikbaar zijn omdat de bebouwing te oud is.

De informatie uit de bodemkwaliteitskaart is opgenomen in bijlage 2. De onderzoekslocatie ligt in zone 'Wonen
< 1900' van de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Alkmaar. De functieklasse is 'Wonen' (wonen met tuin).
De bovengrond (0,0-0,5 m -mv.) voldoet gemiddeld aan de kwaliteitsklasse Industrie, de ondergrond (0,5-2,0
m -mv.) voldoet gemiddeld aan de kwaliteitsklasse Wonen. In de boven- als ondergrond kunnen plaatselijk
overschrijdingen van de interventiewaarden voorkomen van de stoffen koper, lood, zink en/of minerale olie. De
bodemkwaliteitskaart heeft uitsluitend betrekking op grond en niet op grondwater of waterbodem. De
bodemkwaliteitskaart is grotendeels gebaseerd op gegevens van voor het Besluit Bodemkwaliteit (1 juli 2008)
en daardoor ontbreken de nieuwe stoffen uit het standaardpakket (barium, kobalt, molybdeen en PCB).

3. Conclusies en aanbevelingen

Op basis van de resultaten van het historisch bodemonderzoek (bodemkwaliteitskaart) wordt verwacht dat op
de onderzoekslocatie in de grond geen noemenswaardige verontreinigen voorkomen. Er zijn geen aanwijzingen
gevonden dat de bodemkwaliteit of de aanwezigheid van bodembedreigende activiteiten/objecten een
belemmering vormt voor de voorgenomen herontwikkeling.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen of opmerkingen
hebben over dit rapport of een andere dienst van Oranjewoud, dan kunt u contact opnemen met
ondergetekende.

Met vriendelijke groet,
Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.

drs. A. van Dongen
Projectmanager

Bijlagen
1. Luchtfoto onderzoekslocatie
2. Informatie bodemkwaliteitskaart
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Bijlage 1: Luchtfoto onderzoekslocatie
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Bijlage 2: Informatie bodemkwaliteitskaart
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