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TOELICHTING 
 
HOOFDSTUK 1  INLEIDING 

1.1  Aanleiding 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft plannen voor de nieuwbouw van 
een gemaal ten behoeve van de bemaling van de polder Beetskoog en het plaatsen van 
een automatische stuw in de waterloop Grote Waterling. Te onderscheiden van het mu-
seumgemaal (gebouwd als stoomgemaal, later tot dieselgemaal omgebouwd), en het 
huidig elektrisch gemaal tegen de N247. 
Het plan markeert een nieuwe stap in de ontwikkeling van afwatering van de oude pol-
der. Naast de voormalige stoomgemaal wordt een nieuw gemaal gerealiseerd die de 
afwatering van de polder gaat overnemen. Anno 1877 werd het voormalige stoomge-
maal gebouwd als stoomgemaal Beetskoog, en is in 1910 omgebouwd tot dieselgemaal. 
In 1954 heeft het elektrisch gemaal Beetskoog nabij de N247 de bemaling overgenomen. 
Daarbij diende het dieselgemaal als reserve en is in 1967 buiten bedrijf gesteld. In de 
huidige situatie wordt het gemaal gebruik als museumgemaal.  
De bouw van een gemaal past niet binnen het bestemmingsplan 'Landelijk Gebied' van 
de gemeente Koggenland. De gemeente wil medewerking verlenen aan het voornemen 
door het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan. De beoogde realisatie van de 
stuw is in principe mogelijk binnen de geldende bestemming 'Water', zodat voor dit 
onderdeel geen nieuw bestemmingsplan noodzakelijk is (zie ook paragraaf 1.3). 

1.2  Plangebied 

Het plangebied van dit bestemmingsplan omvat de locatie van het nieuw te bouwen 
gemaal en ligt in het buitengebied van de gemeente Koggenland ten westen van Ou-
dendijk en ten noorden van Beets. De ligging van het plangebied is weergegeven in fi-
guur 1.  

 
Figuur 1: Ligging plangebied 
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1.3  Geldende regeling 

Het plangebied is geregeld in het bestemmingsplan Landelijk Gebied, dat is vastgesteld 
op 25 september 2012. Het plangebied heeft hierin de bestemming 'Agrarisch' (zie fi-
guur 2). Het bouwen van een gemaal is binnen deze bestemming niet toegestaan.  
Tevens heeft het plangebied de dubbelbestemmingen 'Waarde - Archeologie 2', 'Waar-
de - Archeologie 5' en 'Waarde - Landschap verkaveling'. De dubbelbestemming ' Waar-
de - Archeologie 2' is opgenomen voor het behoud van archeologische en cultuurhistori-
sche waarden. Bij bodemingrepen groter dan 100 m2 en dieper dan 40 cm dient archeo-
logisch onderzoek uitgevoerd te worden. De dubbelbestemming ' Waarde - Archeologie 
5' is opgenomen voor het behoud van archeologische en cultuurhistorische waarden. Bij 
bodemingrepen groter dan 20.000 m2 en dieper dan 40 cm dient archeologisch onder-
zoek uitgevoerd te worden. 
De dubbelbestemming 'Waarde - Landschap verkaveling' is opgenomen voor de be-
scherming en versterking van de bijzondere, onregelmatige blokverkaveling. Het dem-
pen en/of graven van sloten is niet toegestaan. Voor een aantal grondroerende werk-
zaamheden, zoals het aanleggen van nutsvoorzieningen, moet een omgevingsvergun-
ning worden aangevraagd. Deze kan pas worden verleend als er geen onevenredige 
afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van de 
polder. Toetsingskader vormt het Beeldkwaliteitplan Landelijk Gebied. 
Tot slotte ligt op het gebied de gebiedsaanduiding 'vrijwaringszone - dijken'. Voor de 
IJsselmeerdijk, de Westfriese Omringdijk, het Oudelandsdijkje en de Berkmeerdijk is een 
vrijwaringszone van 200 meter opgenomen. Binnen deze aanduiding is in principe geen 
bebouwing mogelijk. Hierdoor worden de dijken binnen het plangebied beschermd en 
wordt er geen bebouwing gerealiseerd die eventuele toekomstige aanpassingen aan de 
dijken in de weg kunnen zitten.  
De beoogde stuw valt binnen de bestemming 'Water' van hetzelfde bestemmingsplan. 
Binnen de bestemming ''Water' zijn bouwwerken toegestaan ten behoeve van de wa-
terhuishouding. Een stuw kan worden aangemerkt als een bouwwerk zijnde ten behoe-
ve van de waterhuishouding.  
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Figuur 2: Uitsnede geldende bestemmingsplan 

1.4  Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt de huidige situatie en de gewenste ontwikkeling beschreven en 
wordt getoetst aan de voorwaarden voor het wijzigen van het bestemmingsplan. Ver-
volgens wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op het beleidskader dat relevant is voor de ont-
wikkeling. In hoofdstuk 4 worden vervolgens de milieu- en omgevingsaspecten beschre-
ven. In hoofdstuk 5 wordt de juridische planbeschrijving gegeven. In hoofdstuk 6 wordt 
de uitvoerbaarheid van de ontwikkeling behandeld. 
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HOOFDSTUK 2  HUIDIGE SITUATIE EN BESCHRIJVING INITIATIEF 

2.1  Huidige situatie 

Voor de ontwikkeling van het gemaal is een verkennend landschapsonderzoek uitge-
voerd. In dit onderzoek heeft onder andere een ruimtelijke analyse van de bestaande 
situatie plaats gevonden. Dit onderzoek is opgenomen in bijlage 10. De ruimtelijke ana-
lyse beschrijft de huidige situatie van de locatie aan de hand van de thema's grondvorm, 
ruimtevorm, beeldstructuur en programma. Deze onderdelen worden onderstaand be-
knopt toegelicht. 
 
Grondvorm  
De polder Beetskoog is een veenpolder die aan de noordzijde grenst aan de Westfriese 
omringdijk waar achter zich het 'oud zeekleilandschap' bevindt. Aan de oostzijde grenst 
de polder aan het Markermeer. De west- en zuidkant grenzen aan de droogmakerij 
Beemster. Figuur 3 geeft een weergave van de landschapstypen in de omgeving van het 
gemaal.  

 
Figuur 3. Landschapstypen in de omgeving van het gemaal  
 
Ruimtevorm  
Het plangebied ligt in een open ruimte en is ingedeeld als ruimtetype 'tweezijdig be-
grensde ruimte'. Aan de oostkant is de open ruimte begrensd door de bomen langs de 
N247 en aan de westkant door een bomenrij langs de Beemster. Aan de noord en zuid-
kant hangt de groene begrenzing samen met de bebouwingsstructuur, de groenstruc-
tuur is pluksgewijs en staat voornamelijk op privéterrein.  
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Beeldstructuur  
Vanaf het museumgemaal in polder Beetskoog beleeft men de open ruimte aan de zuid-
kant en de bebouwingstructuur aan de noordkant. Rond het erf van het gemaal staan 
een aantal solitaire bomen en aan de oostkant van het woonhuis bevindt zich een wind-
singel. Vanaf toegangsweg Beetskoogkade en vanaf de overzijde van de ringvaart is er 
zicht op het gemaal.  
Aan de noordzijde van de polder rondom het gemaal zijn op ruime afstand enkele boer-
derijen aanwezig. De bebouwing rondom het gemaal buiten de polder (in Oudendijk) is 
tussen 1650 en 2015 gebouwd en staat in leeftijd door elkaar. Dit geeft een afwisselend 
beeld van stolpboerderijen tot hedendaagse woonhuizen. De rooilijn van de bebouwing 
is onregelmatig en verspringt in het lint.  

 
Figuur 4. Beeldstructuur rondom het plangebied 

2.2  Aanleiding initiatief 

Ten tijde van de herinrichting van Zeevang is er door de agrariërs aan de westzijde van 
de polder Beetskoog aangegeven dat zij hun onderbemalingen willen samenvoegen tot 
één blokbemaling. Deze wens kon binnen de herinrichting niet worden verwezenlijkt 
maar Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (vanaf nu: het hoogheemraad-
schap) had wel de toezegging gedaan hier aan mee te willen werken.  
Het hoogheemraadschap heeft als voorwaarde gesteld dat de gezamenlijke agrariërs 
zorgdragen voor een goede doorgaande hoogwaterverbinding langs het bebouwingslint 
aan de dijk. De agrariërs zijn hiermee akkoord gegaan en hebben samen met het hoog-
heemraadschap een plan gemaakt hoe dit te realiseren.  
 
Keuze voor een nieuw gemaal 
Binnen het hoogheemraadschap is naar de beschikbare budgetten gezocht voor het 
realiseren van de blokbemaling. Voor de renovatie van het huidige gemaal was geld 
gereserveerd. Dit bedrag bleek voldoende om het huidige elektrisch gemaal te renove-
ren en de blokbemaling te realiseren.  
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In eerste instantie was het idee om een blokbemaling te stichten waarbij het blokbema-
lingsgemaal zijn water loost op de polder Beetskoog en vervolgens het gemaal het water 
loost op de boezem. Dit is echter zeer inefficiënt en energieverspillend omdat op deze 
wijze het water twee keer opgemalen moet worden. Daarom is besloten om het huidige 
gemaal (dat gerenoveerd zou moeten worden) te verlaten en een nieuw gemaal te 
bouwen op het lage peil van de blokbemaling. Dit geeft als extra mogelijkheid dat later 
ook het oosterlijke deel van de polder Beetskoog naar behoefte aangesloten kan wor-
den op het lagere peil. Waarbij het niet in de blokbemaling liggend oostelijke deel van 
de polder Beetskoog via de stuw afwatert op het westelijk polderdeel. 
Om het nieuw te bouwen gemaal te kunnen realiseren is een perceel grond aangekocht 
ten westen van het museumgemaal Beetskoog (KGL X351).  

2.3  Uitgangspunten gemaal en stuw 

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft een aantal uitgangspunten 
opgesteld voor het nieuw te realiseren gemaal en de automatische stuw. Deze worden 
hieronder toegelicht. Waar nodig en ruimtelijk relevant worden de uitgangspunten ge-
borgd in de planregels van het bestemmingsplan.  
 
Polder Beetskoog: Oppervlakte 625 ha.  
 
Gemaal: Lozingscapaciteit 11 m3/min/100ha. Voorzien van 2 onderwaterpompen totale 
capaciteit gemaal 80 m3 Locatie van het nieuwe gemaal: ten westen van het bestaande 
museumgemaal.  
Streefpeil blokbemaling NAP -2,90 m.  
Gem. Boezempeil NAP -0,50m.  
 
Automatische stuw: Een gebied van ca. 310 ha bevindt zich op een hoger peil en zal 
over de automatische stuw afvoeren. Voorstel is een stuw met een breedte van 2,00 m 
realiseren.  
 
Bijzonderheden: Het museumgemaal moet in het huidige peil blijven zodat er met het 
gemaal gedraaid kan blijven worden. De dijksloot aan de westzijde van het gemaal moet 
aangesloten worden (blijven) op het huidige peil bij het museumgemaal.  
 
Grond eigendom: In het kader van de kavelruil Zeevang is er een stuk grond met een 
oppervlakte van 0,6 ha gekocht.  
 
Aanvoertocht: De huidige breedte van het profiel van de aanwezige tocht is voldoende 
om daar bij het nieuwe peil een primaire waterloop te situeren. Het profiel moet wel 
vergraven worden op het nieuwe waterpeil. Het te realiseren profiel is 0,80 m diep met 
aan beide zijden een talud van 1:2 met een breedte op de waterlijn van ca. 12,6 m.  
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2.4  Ontwerp en ruimtelijke inpassing 

De locatie van het nieuwe gemaal ligt aan de Beetskoogkade nabij Oudendijk. De locatie 
van de te plaatsen stuw is ten oosten van het kruispunt van de primaire waterlopen (zie 
figuur 5).  

 
Figuur 5. Locatie nieuwe gemaal en locatie te plaatsen stuw 
 
Programma 
Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is voornemens op de planlocatie 
een gemaal te realiseren. De blokbemaling van het westelijke deel van de Beetskoog 
zorgt voor een vereenvoudiging van het afwateringssysteem met onderbemalingen. Het 
nieuwe gemaal wordt op het bestaande afwateringssysteem aangesloten en de automa-
tische stuw zorgt ervoor dat het water uit het oostelijke deel van de Beetskoog (NAP -
2.45 m) naar het westelijke deel (NAP -2.90 m) wordt afgevoerd.  
Langs de noordrand van de polder wordt voor de stabiliteit van de dijk en de fundering 
van bouwwerken, het peil in de dijksloot gelijk gehouden. Dit peil komt overeen met het 
oostelijke deel van de Beetskoog.  
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Het nieuwe gemaal ligt binnen het peilgebied van de blokbemaling. Het handhaven van 
het peil in de dijksloot heeft als gevolg dat het gemaal op een kavel in de polder gelegen 
moet zijn. Om het nieuw te bouwen gemaal te kunnen realiseren is een perceel grond 
aangekocht ten westen van het museumgemaal Beetskoog (KGL X351). Het nieuwe ge-
maal bestaat uit:  
 Een bebouwd oppervlak van ca. 40 m2 en een onderbouw van circa 50 m2; 
 Een verharde toegangsweg en opstelplaats voor noodsystemen o.a. Noodpompen, 

agregaat, etc tijdens storing of calamiteiten van circa 300 m2;  
 Een aanvoertocht die aansluit op de afwateringsloot;  
 Een ondergronds en in de dijk weggewerkte perskoker.  
 
Ter bescherming van de bebouwing langs de rand van de blokbemaling wordt een 
"hoogwater" peilvak, (5010-4) gerealiseerd door de agrariërs uit de blokbemaling waar 
een streefpeil van NAP -2,25 m wordt gehanteerd. De bebouwing blijft hierdoor op het 
huidige peil, waardoor de kans op eventuele verzakkingen niet toeneemt wanneer in dit 
gebied ook een peilverlaging zou worden toegepast.  
Figuur 6  t/m 7 geven een  impressie van de toekomstige situatie. In figuur 8 is een 
dwarsdoorsnede van het gemaal opgenomen.  
 

 
Figuur 6 Aanzicht vanaf de zuidzijde op het gemaal  
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Figuur 7 Aanzicht vanaf de Beetskoogkade op het gemaal  
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Figuur 8.  Situatietekening  
 

 
Figuur 9. Impressie de nieuw te plaatsen automatische stuw  

2.5  Landschappelijke inpassing 

De nieuwbouw van het gemaal Beetskoog en het plaatsen van een automatische stuw 
markeert een nieuwe stap in de ontwikkeling van afwatering van de oude polder. De 
ligging naast het museumgemaal maakt dat in één oogopslag zichtbaar. De ligging in de 
open polder en de zichtbaarheid vanaf de Westfriese Omringdijk (Provinciaal Monu-
ment) maken het tot een markant geheel. Aan deze historische plek, waar voor het mu-
seum een molen stond om het water uit te slaan, wordt een nieuw gebouw toegevoegd. 
Uitgangspunt is dat dit op een zorgvuldige en een betekenisvolle manier plaatsvindt. 
Hiervoor heeft een verkennend lansdchapsonderzoek plaatsgevonden. Uit dit onderzoek 
zijn uitgangspunten gegenereerd waarbij met de uitwerking van het plan rekening ge-
houden moet worden. Het verkennend landschapsonderzoek is opgenomen in bijlage 
10. 
 
Op 8 november 2016 is het ontwerp ter beoordeling aan de Adviescommissie Ruimtelij-
ke Ontwikkeling (ARO) voorgelegd. De ARO heeft zich in positieve zin uitgelaten over de 
ontwikkeling, maar heeft wel een aantal aanbevelingen ter verbetering van het ontwerp 
meegegeven. Het ontwerp is op basis hiervan aangepast.  
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Landschap  
Het nieuwe gemaal zal in tegenstelling tot het huidige gemaal, onder aan de dijk en ach-
ter de dijksloot in de polder komen te staan op ongeveer 50 m van het huidige gemaal. 
Deze hoogteligging en positie in de polder betekent een nieuw element in het land-
schap, vergelijkbaar met die  van boerderijen. De korrelgrootte (omvang gebouw, erf en 
bijgebouwen) van het nieuwe gemaal is veel kleiner dan die van boerderij(erven). Een 
uitgebreide omschrijving van het gemaal in relatie tot het landschap is toegevoegd in 
bijlage 2 van deze toelichting.   
 
Gebouw  
Het oude en nieuwe gemaal hebben beiden het verzorgen van de afwatering van de 
polder als doel. In dat opzicht horen ze ontegenzeggelijk bij elkaar. Echter verschillen de 
twee gemalen wezenlijk van elkaar wat betreft de herkenbaarheid. Oud en Nieuw naast 
elkaar.  Bij het ontwerp is nadrukkelijk rekening gehouden conform de wensen van de 
provincie om een gedurfd, modern en architectonisch gemaal te ontwerpen.  
 
Inrichting perceel  
De bestaande erven in de omgeving van het nieuwe gemaal bestaan veelal uit gras en 
verspreid staande bomen met of zonder onderbeplanting. Het erf van het bestaande 
gemaal bestaat uit gebakken klinkers, grind en gras met verspreid staande bomen. De 
nieuwe toegangsweg en opstelplaats  van het plangebied naast het nieuwe gemaal zal 
worden voorzien van asfalt waarin een schelpenlaag wordt in gewalst. Hiermee is sprake 
van een natuurvriendelijke uitstraling die passend is in de omgeving.  
 
Uitwerking inrichting gemaal 
in onderstaande figuur is een uitwerking van de uitgangspunten opgenomen, die zijn 
genoemd in bijlage 10 en voortvloeien uit de aanbevelingen van de ARO. Hierdoor vol-
doet het plan aan de ruimtelijke kwaliteitseis conform artikel 15 van de provinciale ver-
ordening (zie 3.3.2 en 3.3.3).  
 

 
Figuur 9. Landschappelijke inpassing gemaal  
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2.6  Verkeer en parkeren 

De realisatie van het gemaal brengt nauwelijks een verandering van de verkeersproduc-
tie en -attractie met zich mee. De verkeersaantrekkende werking van een gemaal blijft in 
de regel beperkt tot één of enkele personenwagens enkele malen per jaar voor beheer 
en onderhoud. Eens in de maand bezoekt een vrachtwagen het gemaal voor de afvoer 
van kroosgoed. De huidige weginrichting is toereikend om het (minimale) extra verkeer 
op een acceptabele manier af te kunnen wikkelen.  
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HOOFDSTUK 3  BELEIDSKADER 

3.1  Inleiding 

Dit hoofdstuk gaat in op het relevante ruimtelijk beleid van rijk, provincie en gemeente. 
Ook wordt ingegaan op het beleid van het hoogheemraadschap. 

3.2  Rijksbeleid 

3.2.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
Nationale belangen 
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 13 maart 2012 door de minister 
vastgesteld. Met deze structuurvisie laat het Rijk de ruimtelijke ordening meer dan eer-
der het geval was over aan de provincies en gemeenten. Het Rijk heeft gekozen voor een 
selectieve inzet van rijksbeleid op 14 nationale belangen. Uitsluitend voor deze belangen 
is het Rijk direct verantwoordelijk en wil hier resultaten op boeken. Buiten de hieronder 
genoemde 14 belangen hebben de decentrale overheden beleidsruimte voor het facili-
teren van ontwikkelingen: 
1. Rijksvaarwegen; 
2. Mainportontwikkeling Rotterdam; 
3. Kustfundament; 
4. Grote rivieren; 
5. Waddenzee en waddengebied; 
6. Defensie; 
7. Hoofdwegen en hoofdspoorwegen; 
8. Elektriciteitsvoorziening; 
9. Buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke stoffen; 
10. Ecologische hoofdstructuur; 
11. Primaire waterkeringen buiten het kustfundament; 
12. IJsselmeergebied (uitbreidingsruimte); 
13. Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde; 
14. Ruimte reservering parallele Kaagbaan.  
Een gezonde en veilige leefomgeving vraagt onder meer om een goede milieukwaliteit 
(lucht, bodem, water), waterveiligheid en zoetwatervoorziening. Het borgen van de wa-
terveiligheid en de zoetwatervoorziening vraagt ook in de komende decennia om aan-
passingen om te zorgen voor voldoende zoet water en te anticiperen op klimaatveran-
dering. Het Rijk heeft vanuit de waterveiligheid en zoetwatervoorziening belang bij een 
goede bufferwerking in het regionale watersysteem om afwenteling op nationale opga-
ven te voorkomen. Met de realisatie van het gemaal wordt de  waterhuishouding ten 
behoeve van het bestemd gebruik van de polder geoptimaliseerd waarbij de watervei-
ligheid en het duurzaam waterbeheer toekomstbestendig worden verbeterd. Er spelen 
verder geen ruimtelijke belangen vanuit het Rijk die in het bestemmingsplan vragen om 
een specifieke regeling. 
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Ladder voor duurzame verstedelijking 
In het Bro (artikel 3.1.6 lid 2) is opgenomen dat een toelichting bij een bestemmingsplan 
dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, voldoet aan de principes van 
zorgvuldig ruimtegebruik.  
Van belang voor de toetsing aan de ladder voor duurzame verstedelijking zijn de defini-
ties van artikel 1.1.1, eerste lid, onderdelen h en i van het Bro van belang: 
a. bestaand stedelijk gebied: bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing 

ten behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, als-
mede de  

b.  stedelijke ontwikkeling: ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of 
zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere ste-
delijke voorzieningen. 

Een plan om een gemaal te realiseren wordt niet gezien als een stedelijke ontwikkeling 
als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid, aanhef en onder i, van het Bro. Toetsing aan de 
ladder voor duurzame verstedelijking is daarom niet aan de orde. 

3.2.2  Besluit Algemene Regels Ruimtelijke Ordening 
Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) stelt regels omtrent de 14 aan-
gewezen nationale belangen zoals genoemd in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruim-
te (SVIR). In het Barro worden de primaire waterkeringen ruimtelijk beschermd. Voor 
het onderwerp NNN wordt verwezen naar paragraaf 4.3. Verder zijn er geen bepalingen 
in het Barro opgenomen die relevant zijn in het kader van de stichting en het ruimtege-
bruik van gemaal Beestkoog.  
Het voorgenomen plan is niet in strijd met het Besluit algemene regels ruimtelijke orde-
ning. 

3.2.3  Nationaal Waterplan 
In december 2009 heeft het kabinet het Nationaal Waterplan vastgesteld op basis van 
de Waterwet. Het plan geeft op hoofdlijnen aan welk beleid het Rijk in de periode 2009-
2015 voert om te komen tot duurzaam waterbeheer. Het Nationaal Waterplan richt zich 
op bescherming tegen overstromingen, voldoende en schoon water en diverse vormen 
van gebruik van water. 
De realisatie van het gemaal beschermt het gebied tegen overstromingen en draagt bij 
aan het voorkomen van wateroverlast. Het project is daarmee in lijn met het Nationaal 
Waterplan.  

3.3  Provinciaal beleid 

3.3.1  Structuurvisie Noord-Holland 2040 
Het ruimtelijk beleid van de provincie Noord - Holland is vastgelegd in de Structuurvisie 
Noord-Holland 2040. In de structuurvisie geeft de provincie een toekomstbeeld, waaruit 
het provinciaal belang volgt. Het toekomstbeeld is als volgt gedefinieerd: 'De Provincie 
Noord-Holland zorgt dat Noord-Holland een mooie, veelzijdige en internationaal concur-
rerende provincie blijft door in te zetten op klimaatbestendigheid, ruimtelijke kwaliteit 
en duurzaam ruimtegebruik.' 
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Om het geschetste toekomstbeeld ruimtelijk te realiseren zijn provinciale belangen be-
noemd. De drie hoofdbelangen (klimaatbestendigheid, ruimtelijke kwaliteit en duur-
zaam ruimtegebruik) vormen gezamenlijk de ruimtelijke hoofddoelstelling van de Pro-
vincie. De hoofdbelangen zijn in de Structuurvisie uitgewerkt.  
Door klimaatverandering moet in de toekomst anders worden omgegaan met grond- en 
oppervlaktewater. Het huidige afwateringssysteem voldoet niet meer door hevigere 
regenval, daarom is aanvullende afvoercapaciteit nodig. Met de realisatie van het ge-
maal Beetskoog wordt wateroverlast in polder Beetskoog voorkomen. Onderhavig pro-
ject sluit daarmee aan bij de Structuurvisie Noord-Holland 2040. 

3.3.2  Provinciale Ruimtelijke Verordening 
Op 1 maart 2017 is de geactualiseerde Provinciale Ruimtelijke Verordening vastgesteld. 
In deze verordening zijn op grond van art. 4.1 Wro regels gesteld om de bovenstaande 
provinciale belangen te waarborgen. In onderstaande tabel wordt het bestemmingsplan 
getoetst aan de relevante artikelen van de provinciale verordening (PRV).  
 
Artikel PRVS Toetsingscriterium Conclusie 
Artikel 8 Aard-
kundig Waardevol 
gebied 

Op grond van artikel 8 moet in de 
toelichting van een bestemmingsplan 
worden aangegeven in hoeverre 
rekening is gehouden met het aard-
kundig waardevol gebied en voorko-
mende bijzondere aardkundige waar-
den 

Het plan maakt geen onderdeel uit van een aard-
kundig waardevolle gebied. Het gemaal doet dan 
ook geen afbreuk aan aardkundige waarden.  

Artikel 5a Nieuwe 
stedelijke ontwik-
keling 
 
  

Nieuwe verstedelijking of uitbreiding 
van bestaande verstedelijking in het 
landelijk gebied is niet toegestaan. 
Verstedelijking is toegestaan als ver-
stedelijking voorziet in een regionale 
behoefte is én de beoogde verstede-
lijking niet door herstructureren, 
intensiveren, combineren of trans-
formeren binnen Bestaand Stedelijk 
Gebied kan worden gerealiseerd 
(conform het bepaalde in artikel 3.1.6 
lid 2a en 2b van het Bro.) 

Het gemaal ligt Buiten Stedelijk Gebied gebied. 
De bouw van het gemaal is nodig om situaties van 
wateroverlast te voorkomen en de wateraanvoer 
te garanderen. (regionale behoefte). Een gemaal 
is geen bouwwerk dat door middel van herstruc-
tureren, combineren of transformeren, binnen 
bestaand bebouwd gebied gebouwd kan worden. 
Daarmee wordt voldaan aan PRV. 

Artikel 15 Ruimte-
lijke kwaliteitseis 
ingeval van ver-
stedelijking in het 
landelijk gebied 

Bij verstedelijking moet worden vol-
daan aan ruimtelijke kwaliteitseis. In 
de toelichting van een ruimtelijk plan 
moet worden vermeld op welke 
manier rekening is gehouden met de 
kernkwaliteiten van het landschap 

Voor het plan is een verkennend landschapson-
derzoek uitgevoerd (zie bijlage 10). Op basis van 
de kernkwaliteiten zoals genoemd in de Leidraad 
Landschap en Cultuurhistorie zijn een aantal 
uitgangspunten ontstaan waarbinnen de ontwik-
keling plaats moet vinden. Op deze manier wordt 
rekening gehouden met de kernkwaliteiten van 
het landschap.  
 
In paragraaf 3.3.3 wordt nader ingegaan op de 
ruimtelijke kwaliteitseisen aangaande landschap 
en cultuurhistorie. Tevens is het plan voorgelegd 
aan de ARO. De ARO heeft aangeven akkoord te 
zijn met het voorliggende ontwerp.  

Artikel 19 Ecolo-
gische Hoofd-
structuur 

De provinciale verordening (artikel 
19) stelt, dat in een bestemmingsplan 
de wezenlijke kenmerken en waarden 

De ontwikkeling vindt plaats buiten de begren-
zing van EHS-gebied. Uit onderzoek  is geconclu-
deerd dat zolang de voorgenomen werkzaamhe-
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van de EHS niet significant mogen 
worden aangetast en dat negatieve 
effecten moeten worden voorkomen.  

den buiten de begrenzing van de EHS plaatsvindt, 
is nadere toetsing in de vorm van een 'Nee, ten-
zij-toets' niet aan de orde. Zie bijlage 1) 
  

Weidevogelleef-
gebied, artikel 25 

De leefgebieden van weidevogels zijn 
beschermd. Het plangebied voor het 
gemaal ligt nabij dit beschermde 
weidevogel leefgebied. Ingevolge 
artikel 25 mag op dit gebied geen 
nieuwe bebouwing worden gebouwd 
en geen nieuwe weginfrastructuur 
worden aangelegd. 
 

Door de aanleg van het nieuwe gemaal binnen de 
weidevogelleefgebied begrenzing vindt er moge-
lijk oppervlakteverlies plaats. Een Nee-tenzij toets 
moet worden opgesteld na te gaan of er daad-
werkelijk sprake is van weidevogelleefgebied ter 
plaatse van het gemaal en om vast te stellen of 
het gemaal effect heeft op de weidevogelpopula-
tie.  
In paragraaf 4.3.1 wordt nader ingegaan op de 
gevolgen van de ontwikkeling op het weidevogel-
leefgebied.  
Tot slot is ter compensatie, conform de Uitvoe-
ringsregeling natuurcompensatie Noord-Holland, 
een compensatieplan en een  overeenkomst 
opgesteld. Deze zijn in bijlage  4 en bijlage 5 op-
genomen.  

Tabel 1 Toetsing aan het provinciaal beleid 

3.3.3  Leidraad Landschap en Cultuurhistorie 
De Leidraad Landschap en Cultuurhistorie is een onderdeel van het uitvoeringspro-
gramma van de Structuurvisie Noord-Holland 2040 en beschrijft de kernkwaliteiten van 
de verschillende Noord-Hollandse landschappen. Gemeentelijke bestemmingsplannen, 
die voorzien in nieuwe ontwikkelingen in het landelijk gebied dienen rekening te houden 
met deze karakteristieke eigenschappen. Daarbij moet nut en noodzaak worden onder-
bouwd.  
Bij de ontwikkeling van plannen en projecten dient rekening te worden gehouden met 
de aspecten landschap en cultuurhistorie. Om deze waarden te beschrijven wordt in het 
provinciale beleidsdocument Leidraad Landschap en Cultuurhistorie voorgesteld dit te 
doen aan de hand van vier aspecten, namelijk de grondvorm, de ruimtevorm, de beeld-
structuur en het programma. Aan de hand van deze vier aspecten zijn in dit onderdeel 
de uitgangspunten voor de landschappelijk inpassing geformuleerd. Hierin komen ook 
de criteria voor beeldkwaliteit terug, zoals deze in de Provinciale Verordening zijn opge-
nomen, namelijk de aandacht voor de ontwikkelingsgeschiedenis, aansluiting bij de or-
deningsprincipes, aansluiting bij de bebouwingskarakteristiek, inpassing van het plange-
bied in de wijdere omgeving en aandacht voor de bestaande kwaliteiten van het gebied. 
Dit moet er voor zorgen dat de nieuwbouw een passende toevoeging is aan de polder en 
haar ontwateringstructuur en er een' ensemble' ontstaat van oude en nieuwe polder-
gemalen.  
Op de bijbehorende Informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie zijn de volgende land-
schappelijke en cultuurhistorische waarden in (de directe omgeving van) het plangebied 
aangegeven. 
 Veenpolderlandschap; 
 Oud Zeekleilandschap; 
 Droogmakerijenlanschap. 
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Figuur 8. Landschapstypen in de omgeving van het gemaal 
 

Zoals hierboven reeds is beargumenteerd, is de bouw van het gemaal noodzakelijk om  
de waterstanden in de polder op peil te houden en zijn er geen reële alternatieven voor 
het plan. Dit aspect is ruimschoots aan bod geweest in hoofdstuk 2. In  paragraaf 2.4 
wordt nader ingegaan op de ruimtelijke inpassing van het gemaal in het landschap. Te-
vens is voor de ontwikkeling een verkennend landschapsonderzoek opgesteld volgens 
de eisen van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (zie bijlage 10). Hiermee is invulling 
gegeven aan de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie.  Op 8 november 2016 is het 
ontwerp ter beoordeling aan de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO) voor-
gelegd. De ARO heeft zich in positieve zin uitgelaten over de ontwikkeling, maar heeft 
wel een aantal aanbevelingen ter verbetering van het ontwerp meegegeven. Het ont-
werp is op basis hiervan aangepast.  

3.3.4  Provinciaal Waterplan 2010-2015 
Het Provinciaal Waterplan beschrijft de kaders voor waterbeheer in Noord-Holland. 
Binnen deze kaders nemen hoogheemraadschappen, waterleidingbedrijven en gemeen-
ten maatregelen om inwoners te beschermen tegen wateroverlast, de kwaliteit van het 
water te verbeteren en te zorgen voor voldoende water aan- en afvoer. 
Het motto van het Provinciaal Waterplan 2010-2015 is beschermen, benutten, beleven 
en beheren van water. De klimaatverandering, het steeds intensievere ruimtegebruik in 
Noord-Holland en de toenemende economische waarde van wat beschermd moet wor-
den, vragen om een herbezinning op de waterveiligheid, het waterbeheer en de ruimte-
lijke ontwikkeling. 
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In het Waterplan wordt per thema behandeld wat de provincie zelf doet tot en met 
2015 en wat ze verwacht van Rijk, Rijkswaterstaat, waterschappen, gemeenten, terrein-
beheerders en bedrijfsleven. De vier strategische waterdoelen worden in het Waterplan 
als volgt geformuleerd. 
 De provincie waarborgt met waterschappen en Rijkswaterstaat voldoende bescher-

ming van mens, natuur en bedrijvigheid tegen overstromingrisico's via het principe: 
preventie (het op orde houden van de waterkeringen met aandacht voor ruimtelijke 
kwaliteit), gevolgschade beperken (bijvoorbeeld waterbestendig bouwen daar waar 
nodig) en rampenbeheersing (bijvoorbeeld goede vluchtroutes en informatievoor-
ziening). 

 De provincie zorgt samen met waterschappen, gemeenten en Rijkswaterstaat dat 
water in balans en verantwoord benut en beleefd wordt door mens, natuur en be-
drijvigheid. Het watersysteem en de beleving van het water worden versterkt door 
deze te combineren met natuurontwikkeling, recreatie en/of cultuurhistorie. 

 De provincie zorgt samen met gemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat en 
drinkwaterbedrijven voor schoon en voldoende water. Dat wordt gedaan door een 
kosteneffectief en klimaatbestendig grond- en oppervlaktewatersysteem. 

 De provincie zorgt samen met gemeenten, waterschappen en belanghebbenden 
voor maatwerk in het Noord-Hollandse grond- en oppervlaktewatersysteem. Daarbij 
wordt een integrale gebiedsontwikkeling gehanteerd. 

De stichting van gemaal Beetskoog is in lijn met bovenstaand beleid.  

3.4  Beleid Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier 

3.4.1  Waterprograma 2016-2021 
In het Waterprogramma 2016-2021 'Van veilige dijken tot schoon water' beschrijft 
HHNK de doelstellingen voor de periode 2016-2021 voor de drie kerntaken: veiligheid 
tegen overstromingen, droge voeten en schoon water. Deze taken worden de komende 
periode sterk beïnvloed door de klimaatverandering en de uitgangspunten van de Euro-
pese Kaderrichtlijn Water. 
De missie van het hoogheemraadschap is erop gericht om ook de komende jaren, on-
danks klimaat- en weersveranderingen, Noord-Holland boven het Noordzeekanaal veilig 
te houden tegen overstromingen en te zorgen voor droge voeten en schoon water. Het 
kerndoel is vierledig. 
1. Het op orde houden van het watersysteem en dit onder dagelijkse omstandigheden 

doelmatig en integraal beheren. 
2. De verontreiniging van het watersysteem door directe en indirecte lozingen voor-

komen en/of beheersbaar houden. 
3. Het op orde houden van de primaire waterkeringen en overige waterkeringen met 

een veiligheidsfunctie en deze onder dagelijkse omstandigheden doelmatig beheren. 
4. Het in stand houden en ontwikkelen van een calamiteiten organisatie die onder 

bijzondere omstandigheden onmiddellijk operationeel is en die beschikt over actue-
le calamiteiten bestrijdingsplannen voor veiligheid, wateroverlast en waterkwaliteit. 

Het hoogheemraadschap hanteert bij zijn beleid te volgende uitgangspunten. 
 Het beheersgebied van HHNK is beveiligd tegen overstromingen. 
 Dijkversterking blijft altijd mogelijk. 
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 Alle inwoners van het beheersgebied van HHNK hebben recht op het afgesproken 
beschermingsniveau tegen wateroverlast. 

 Watersystemen zijn gezond voor mens, plant en dier. 
 Problemen worden opgelost waar ze ontstaan. 
 Met de watervoorraad wordt zorgvuldig omgegaan. 
 Niet alles kan overal. 
 Samenwerking staat centraal. 
 Water is een ordenend principe in de ruimtelijke ordening. 
 Het waterbeheer is toekomstgericht. 
De realisatie van gemaal Beetskoog draagt bij aan de bovengenoemde doelstellingen.  

3.4.2  Beleidsnota Waterkeringen 2012-2017 
Het beleid van HHNK met betrekking tot waterkeringen, weergegeven in het beleidsnota 
Waterkeringen 2012-2017, beschrijft het beleid en de randvoorwaarden voor het dage-
lijks beheer van de primaire en regionale waterkeringen van het hoogheemraadschap. 
De beleidsnota bestaat uit een hoofdnota en de themanota's. 
 Dijken en duinen. 
 Kunstwerken 
 Bouwen. 
 Ruimtelijke ordening en beleid. 
 Kabels en leidingen. 
 Bekleding van waterkeringen. 
 Landschap, natuur, cultuurhistorie en recreatie. 
In de themanota's zijn de strategische visies neergelegd met betrekking tot het onder-
werp van de nota's, alsmede de uitgangspunten voor beheer en onderhoud. Veiligheid 
van de waterkeringen is leidend. Voor zover mogelijk, wordt hierbij rekening gehouden 
met aanverwante zaken. Het beleid voor de bescherming van waterkeringen heeft in het 
bestemmingsplan zijn vertaling gekregen in het opnemen van de dubbelbestemming 
'Waterstaat - Waterkeringen'. 

3.5  Gemeentelijk beleid 

3.5.1  Bestemmingsplan Landelijk Gebied 
In het bestemmingsplan Landelijk Gebied is het beleid voor het landelijk gebied be-
schreven. Ten aanzien van het waterbeheer is in het bestemmingsplan Landelijk Gebied 
is geen specifiek beleid opgenomen. 
Beeldkwaliteitsplan Buitengebied 
In het beeldkwaliteitsplan Buitengebied behoort het plangebied tot de veenontgin-
ningen. Hiertoe  behoren delen van de zuidelijke polders Beetskoog en Mijzen. Deze 
polders liggen ten zuiden van de Westfriese Omringdijk en vormen de noordrand van 
een groot achterliggend veenweidegebied. De Polders Beetskoog en Mijzen onderschei-
den zich door hun ecologische, cultuurhistorisch en landschappelijke waarde. 
Het beleid voor de polder Beetskoog is als volgt: 
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Landschappelijke basiswaarden 
• De openheid van het landschap dient behouden te worden. 
• Kleinschaligheid van de bebouwing en erven als beeldbepalende karakteristiek behou-
den. 
 
Unieke landschapselementen 
• Grilligheid van watersysteem behouden. Bij wijziging in het watersysteem De grote 
Watering als hoofdwatergangen versterken. 
• Karakteristiek kronkelend verloop van watergangen en kades behouden of versterken. 
• Karakteristieke dijklichamen behouden of versterken. Langs de dijken dient een open 
zone van 50 meter gehandhaafd te blijven. 
 
Overige ontwikkelingen 
• Kwaliteitseisen stellen aan de landschappelijke inpassing bij wijziging van functie en 
grootschalige uitbreiding van boerderijerven. 
• Ruimte voor ruimte regeling toepassen ten behoeve van de sanering van bestaande 
verstorende (bedrijfs) bebouwing. 
 
Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van het de ontwikkeling met betrekking tot ruimtelij-
ke kwaliteit. Geconcludeerd wordt dat de ontwikkeling voldoet aan het beeldkwaliteits-
plan Buitengebied.  
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HOOFDSTUK 4  OMGEVINGSASPECTEN 

4.1  Inleiding 

Voor het plangebied en omgeving kunnen (wettelijke) belemmeringen en/of voorwaar-
den een rol spelen. Het uitgangspunt voor het bestemmingsplan is dat er een goede 
omgevingssituatie ontstaat. In de volgende paragrafen zijn de randvoorwaarden die 
voortvloeien uit de milieu- en omgevingsaspecten beschreven.  

4.2  Mer-beoordeling 

4.2.1  Normstelling en beleid 
Op 1 april 2011 is het nieuwe Besluit milieueffectrapportage in werking getreden. Een 
belangrijke wijziging die daarin is aangebracht, is dat voor de vraag of een m.e.r.-
beoordelingsprocedure moet worden doorlopen, toetsing aan de drempelwaarden in de 
D-lijst niet toereikend is. Indien een activiteit een omvang heeft die onder de drempel-
waarden ligt, dient op grond van de selectiecriteria in bijlage III van de EEG-richtlijn mili-
eueffectbeoordeling te worden vastgesteld of belangrijke nadelige gevolgen van de acti-
viteit voor het milieu kunnen worden uitgesloten. Pas als dat het geval is, is de activiteit 
niet m.e.r.-(beoordelings)plichtig.  
Voor deze toets wordt de term vormvrije m.e.r.-beoordeling gebruikt. Uit deze toets 
volgt of belangrijke nadelige milieueffecten al dan niet zijn uitgesloten. In het geval dat 
bedoelde effecten zijn uitgesloten is de activiteit niet m.e.r.- beoordelingsplichtig - en in 
het andere geval wel.  

4.2.2  Toetsing en uitgangspunten voor het bestemmingsplan 
In de onderhavige situatie is de beoordeling voor de bouw en het gebruik van een ge-
maal aan de orde. Omdat hierbij geen sprake is van overschrijding van een drempel-
waarde genoemd in de bijlagen C en D van het Besluit MER, geldt er geen formele 
m.e.r.-beoordelingsplicht. Dat neemt niet weg dat moet worden nagegaan of het plan 
mogelijk aanzienlijke milieugevolgen heeft, die aanleiding geven tot een formele m.e.r.-
beoordeling of zelfs het opstellen van een volledig milieueffectrapport (MER). Hoewel 
deze beoordeling vormvrij is, moet wel gemotiveerd worden waarom geen m.e.r.- be-
oordeling of MER nodig wordt geacht.  
 
Uit deze onderbouwing blijkt dat de milieubelasting beperkt is, als gevolg van de activi-
teiten van het gemaal zijn geen mogelijk belangrijk nadelige gevolgen voor het milieu te 
verwachten. Het gemaal bevindt zich in een gebied met verspreid liggende woon- en 
agrarische bebouwing waar agrarische activiteiten plaatsvinden, in een omgeving die 
extensief in gebruik is. Op grond van hetgeen is beschreven kan uitgesloten worden dat 
bouw en bedrijfsvoering van het gemaal belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu 
kan hebben. Er bestaat derhalve geen plicht of aanleiding voor het volgen van een 
m.e.r.(beoordelings)procedure.  
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Bij de voorbereiding van de plannen is tevens een verkennend natuuronderzoek uitge-
voerd in het kader van de Natuurbeschermingswet. Conclusie van dit verkennende on-
derzoek is dat er geen significant negatieve effecten van het plan worden verwacht (zie 
bijlage 1). Het opstellen van een passende beoordeling of een planMER is daardoor ook 
niet aan de orde. 

4.2.3  Conclusie 
Het doorlopen van een mer-procedure voor dit bestemmingsplan is niet aan de orde. 

4.3  Ecologie 

Bij elk ruimtelijk plan moet, met het oog op beschermenswaardige natuurwaarden, re-
kening worden gehouden met de regelgeving op het gebied van gebiedsbescherming en 
soortenbescherming. 

4.3.1  Gebiedsbescherming 
Normstelling en beleid 
De bescherming van Natura 2000-gebieden en Beschermde Natuurmonumenten is ge-
regeld in de Wet Natuurbescherming (Wnb). Wanneer ontwikkelingen (mogelijk) leiden 
tot aantasting van de natuurwaarden binnen deze gebieden, moet een Wnb-vergunning 
worden aangevraagd. Een Wnb-vergunning 'haakt' aan bij de omgevingsvergunning of 
kan apart worden aangevraagd. Daarnaast moet rekening worden gehouden met het 
beleid ten aanzien van de Natuurnetwerk Nederland (NNN). Ten aanzien van ontwikke-
lingen binnen de NNN geldt het 'nee, tenzij-principe'. 
 
Wet Natuurbescherming 
Door uitvoering van de voorgenomen maatregelen gaat geen oppervlakte aan Natura 
2000-gebied of Beschermd Natuurmonument verloren. Gelet op de ruime afstand (3 
kilometer) en de barrièrewerking van de tussenliggende A7, de N247 en de soorlijn, zijn 
effecten voor Natura 2000-gebieden en Beschermde Natuurmonumenten (15 kilometer) 
in het kader van de externe werking door verstoring (maximaal enkele honderden me-
ters) uit te sluiten. Dit geldt tevens voor een toename van stikstof-depositie vanuit het 
plangebied. De ontwikkeling van het gemaal met betrekking tot stikstof-depositie kan 
vanuit twee invalshoeken bekeken worden: de realisatiefase (aanleg/bouwen) en de 
gebruiksfase.  
 
Bij de realisatie gaat het voornamelijk om de stikstofuitstoot (c.q. -depositie) die veroor-
zaakt wordt door het aan- en afrijden van het bouwverkeer. Om de stikstof-depositie te 
bereken is een Aerius berekening uitgevoerd. De berekening is als bijlage bij de toelich-
ting toegevoegd. Uit de berekening blijkt dat er sprake is van een toename van stikstof-
depositie van 0,00 mol N/ha/jr. op Natura 2000- gebieden in de omgeving. De beoogde 
werkzaamheden leiden dan ook niet tot negatieve effecten op beschermde natuurge-
bieden in de omgeving (zoals de Eilandspolder).  
 
In de gebruiksfase van het gemaal, vindt er vanaf/rondom de locatie geen uitstoot 
plaats.  
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Met betrekking tot verkeersintensiteiten is slecht sprake van enkele bestelauto op jaar-
basis, en enkele afvoerritten met een vrachtauto om kroosgoed af te voeren. Die enkele 
transporten komen in de plaats van het te vervangen (= op te heffen) gemaal een paar 
honderd meter naar het oosten.  
 
NNN 
De voorgenomen ontwikkelingen vinden plaats buiten de begrenzing van NNN-gebied 
maar binnen de begrenzing van weidevogelleefgebied. Zolang de voorgenomen werk-
zaamheden buiten de begrenzing van NNN-gebied plaatsvindt, is nadere toetsing in de 
vorm van een ‘Nee, tenzij-toets’ niet aan de orde. 
 
Weidevogelleefgebied  
Leefgebieden van weidevogels worden door de provincie beschermd. Het beoogde ge-
maal ligt binnen de begrenzing van weidevogelleefgebied plus het weidevogelkernge-
bied. Zie figuur 10. Door de aanleg van de stuw en de instroom zal er geen oppervlakte-
verlies plaatsvinden. Door de aanleg van het nieuwe gemaal binnen de weidevogelleef-
gebied begrenzing vindt er mogelijk wel oppervlakteverlies plaats. Een Nee-tenzij toets 
kan worden opgesteld om uit te sluiten welke effecten zijn te verwachten op de weide-
vogel populatie en of er daadwerkelijk sprake is van weidevogelleefgebied in dit deel 
van het plangebied.  
In het kader van een mogelijke verstoring op het weidevogelleefgebied is een memo 
opgesteld. De memo is als bijlage bij de toelichting toegevoegd. In de memo heeft een 
analyse plaatsgevonden naar mogelijke verstoring van het gemaal zelf en van bestaande 
verstoring in de omgeving. Op basis van deze memo wordt vastgesteld dat er van rele-
vante verstoring van weidevogelleefgebied geen sprake is. In de omgeving is namelijk al 
veel verstoring aanwezig en het gemaal voegt hier geen nieuwe verstoring aan toe. 
Daarnaast leidt de realisatie van het gemaal niet tot een verandering van het waterpeil 
in de omgeving van het plangebied. Hiervoor is namelijk eerder al een peilbesluit geno-
men. 
 
In het kader van het areaalverlies (circa 700 m2) van het weidevogelleefgebied is een 
compensatieplan opgesteld. Deze is als bijlage 4 aan de toelichting toegevoegd. De pro-
vincie Noord - Holland heeft in een compensatieovereenkomst (zie bijlage 5) met het 
HHNK aangeven akkoord te zijn met de voorgestelde compensatie. Dit wordt nogmaals 
bevestigd in de bevestigingsbrief (zie bijlage 6) van de provincie van 4 mei 2017  
 
In dit plan is beschreven dat de compensatie plaatsvindt in de Schardammerkoog. Hier-
voor wil het Hoogheemraadschap 700 m2 'opnemen' uit de natuurbank. HHNK heeft in 
een eerder stadium bij de ontwikkeling van het gemaal Schardam namelijk ook een na-
tuurcompensatie gerealiseerd (Compensatieovereenkomst 13.16025). Deze natuurcom-
pensatie is groter dan de compensatieopgave van het desbetreffende gemaal Schardam. 
Dit is gedaan met het oog op de toekomstige compensatiebehoefte van o.a. dijkverster-
king van Markermeerdijken. In overleg met Provincie Noord-Holland is destijds afge-
sproken dat de overcompensatie in een zogenaamde 'natuurbank' mag worden gezet en 
dat HHNK hier later gebruik van kan maken.  
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Het positieve saldo welke HHNK in de natuurbank heeft, bedraagt 3,4 ha. Deze ruimte 
bevindt zich in de Schardammerkoog. Deze percelen zijn reeds ingericht en worden be-
heerd conform beheerdoeltype A01.01 Weidevogelleefgebied. De natuurcompensatie 
Schardammerkoog is al in een bestemmingsplan vastgelegd. Aangezien de compensatie 
reeds is gerealiseerd, wordt er geen uitgebreid compensatieplan opgesteld. Deze over-
compensatie wordt deels voor dit bestemmingsplan ingezet. 
 
De natuurcompensatie Schardammerkoog bevindt zich op 2 km afstand van plangebied 
gemaal Beetskoog. Het beheerdoeltype A01-01 Weidevogelleefgebied komt overeen 
met de weidevogeldoelstellingen die binnen het plangebied van gemaal Beetskoog ver-
loren gaan. 
 

 
 
Figuur 10. Aanwezigheid weidevogelleefgebied begrenzing (groene vlak), t.o.v. het plan-
gebied (globaal rode contour)  
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4.3.2  Soortenbescherming 
Normstelling en beleid 
Op grond van de Wnb geldt een algemeen verbod voor het verstoren en vernietigen van 
beschermde plantensoorten, beschermde diersoorten en hun vaste rust- of verblijf-
plaatsen. Onder voorwaarden is ontheffing van deze verbodsbepalingen mogelijk. Voor 
soorten die vermeld staan in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn en een aantal Rode-Lijst-
soorten zijn deze voorwaarden zeer streng. Het bevoegd gezag voor de Wnb is de pro-
vincie. In de gevallen dat een ontheffing van de Wnb noodzakelijk is, dan 'haakt' de ont-
heffing aan bij de omgevingsvergunning. 
 
Uitgevoerd veldonderzoek 
Uit het uitgevoerde onderzoek kan geconcludeerd worden dat beschermde soorten in 
het plangebied kunnen voorkomen of tijdens de werkzaamheden op de werklocaties 
kunnen verschijnen. Het gaat hierbij om overvliegende of foeragerende vleermuizen, 
vogels en de rugstreeppad. Om verstoring van overvliegende of foeragerende vleermui-
zen en vogels te voorkomen zullen de werkzaamheden overdag uitgevoerd moeten 
worden en zal tussen zonsondergang en zonsopgang geen directe werkverlichting, 
bouwbeveiligingverlichting of strooiverlichting (met uitzondering van voertuigen) toege-
past moeten worden, die op watergangen en boomsingels schijnen (met uitzondering 
van vleermuisvriendelijke armaturen).  
Om verstoring van nesten in oevers (m.b.t. water- en rietvogels) en in het grasland 
(m.b.t. weide-vogels en ganzen) te voorkomen wordt aanbevolen de werkzaamheden 
buiten het broedseizoen (grofweg half maart tot eind augustus) uit te voeren. Als er toch 
in deze periode gewerkt moet worden en als blijkt dat er nesten met eieren aanwezig 
zijn, zijn verstoringsbeperkende maatregelen nodig. Een ecologische begeleider kan ter 
plekke beoordelen welke maatregelen nodig zijn om het werk doorgang te geven of te 
faseren.  
Ter uitsluiting van eventuele risico's wordt een vervolg onderzoek uitgevoerd naar be-
schermde amfibieën op plekken waar grond wordt vergraven (zoals de instroom en het 
nieuwe gemaal).  
 
Wanneer blijkt dat het plangebied voor een langere periode (meer dan een werkweek) 
vergraven moet worden in de periode maart t/m september, dan wordt aanbevolen om 
een paddenscherm om het werkgebied aan te brengen als werende maatregel. De rug-
streeppad wordt namelijk regelmatig aangetroffen op werk-/bouwterreinen bij het 
bouwrijp maken van het terrein. Aanbevolen wordt om nog voor de voortplantingsperi-
ode, (eind april tot en met september), het terrein af te sluiten met paddenschermen. 
Dit zou uiterlijk half maart moeten plaatsvinden (na de winterrust).  
Het plangebied blijkt verder een geschikt habitat voor tabel 1 zoogdier- en amfibiesoor-
ten. Voor tabel 1 soorten geldt een vrijstelling van verbodsbepalingen van de Wnb. Hier-
voor geldt wel de zorgplicht.  

4.3.3  Conclusie ecologie 
De aspect gebiedsbescherming en soortenbescherming staan de vaststelling van het 
bestemmingsplan niet in de weg. 
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4.4  Cultuurhistorie 

4.4.1  Normstelling en beleid 
De rol van cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening is de laatste jaren sterk toegeno-
men. Bij het opstellen van plannen moeten cultuurhistorische waarden tijdig in beeld 
worden gebracht. Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) stelt in dat verband specifieke 
eisen aan het opstellen van bestemmingsplannen. Waar mogelijk moeten cultuurhistori-
sche waarden worden behouden of versterkt. Cultuurhistorie is daarmee veelal een 
sturend onderdeel geworden in de ruimtelijke ordening.  
De provincie Noord-Holland heeft de Informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie vast-
gesteld. De kaart is een geografische uitwerking van de Leidraad landschap en cultuur-
historie - die deel uitmaakt van de verordening - en een herziening van de Cultuurhisto-
rische Waardenkaart (CHW). De Informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie geeft 
onder andere informatie over landschapstypen, aardkundige waarden, cultuurhistori-
sche objecten. 

4.4.2  Toetsing en uitgangspunten voor het bestemmingsplan 
De polder Beetskoog heeft in het bestemmingsplan Landelijk Gebied de dubbelbestem-
ming 'Waarde - Landschap verkaveling' gekregen. De verkaveling van de polder wordt 
namelijk gezien als  cultuurhistorisch waardevol. Om de cultuurhistorische historische 
waarden te beschermen en te waarborgen wordt in dit bestemmingsplan dubbelbe-
stemming 'Waarde - Landschap verkaveling' overgenomen. Dit betekent dat wanneer in 
de toekomst graafwerkzaamheden in het plangebied plaatsvinden, een toets aan de 
cultuurhistorische waarde aan de orde is. De verkavelingsstructuur mag daarbij niet 
onevenredig worden aangetast. 
Tevens wordt met de landschappelijke inpassing van de ontwikkeling rekening gehouden 
met de cultuurhistorische waarden. Zie ook paragraaf 2.4. Het plangebied maakt ten 
slotte geen deel uit van een aardkundig waardevol gebied.  Het gemaal doet niets af aan 
de beleving van een aardkundig waardevol gebied.  

4.4.3  Conclusie 
Vanuit het aspect cultuurhistorie zijn er geen belemmeringen voor dit bestemmingsplan. 

4.5  Archeologie 

4.5.1  Normstelling en beleid 
Per 1 juli 2016 is de Monumentenwet 1988 vervallen. Een deel van de wet is op deze 
datum overgegaan naar de Erfgoedwet. Het deel dat betrekking heeft op de besluitvor-
ming in de fysieke leefomgeving gaat over naar de Omgevingswet, wanneer deze in 
2019 in werking treedt. Dit geldt ook voor de verordeningen, bestemmingsplannen, 
vergunningen en ontheffingen op het gebied van archeologie. Vooruitlopend op de da-
tum van ingang van de Omgevingswet zijn deze artikelen te vinden in het Overgangs-
recht in de Erfgoedwet, waar ze ongewijzigd van toepassing blijven zolang de Omge-
vingswet nog niet van kracht is.  
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De kern van de wet is dat wanneer de bodem wordt verstoord, archeologische resten 
intact moeten blijven. Als dit niet mogelijk is, is opgraving een optie. 

4.5.2  Toetsing en uitgangspunten voor het bestemmingsplan 
De gemeente Koggenland heeft op 24 september 2012 de archeologische waardenkaart 
vastgesteld. De kaart geeft aan wanneer het archeologisch beleid bij bouwplannen in 
Koggenland van toepassing is. Voor onderhavige ontwikkeling geldt voor het noordelijke 
deel van het plangebied waarde-archeologie 2 en voor de rest van het plangebied waar-
de-archeologie 4 (zie afbeelding 11 hieronder). Voor ontwikkeling groter dan 100 m2 en 
dieper dan 35 cm op de gronden van waarde-archeologie 2 is archeologisch onderzoek 
noodzakelijk. Voor ontwikkeling groter dan 10.000 m2 en dieper dan 35 cm op de gron-
den van waarde-archeologie 4 is archeologisch onderzoek noodzakelijk. Het bouwplan 
(oppervlak aan bodemverstorende activiteiten) is kleiner dan 10.000 m2. Nader archeo-
logisch onderzoek is daarom niet benodigd. Voor het gedeelte binnen de gronden van 
waarde-archeologie 2 geldt tevens dat de ontwikkeling kleiner dan 100 m2 is.  
 

 
Figuur 11  Uitsnede archeolische waardenkaart Koggenland 

4.5.3  Conclusie 
Vanuit het aspect archeologie zijn er verder geen belemmeringen voor dit bestem-
mingsplan.  

4.6  Waterparagraaf 
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4.6.1  Normstelling en beleid 
Een belangrijke ontwikkeling in het waterbeleid is de Watertoets. Het doel van de Wa-
tertoets is waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen meer expliciet en op 
een evenwichtige wijze in beschouwing worden genomen bij alle waterhuishoudkundig 
relevante ruimtelijke plannen en besluiten. Het plangebied valt in het werkgebied van 
het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. 

4.6.2  Toetsing en uitgangspunten voor het bestemmingsplan 
Het plan is via de digitale watertoets kenbaar gemaakt bij het waterschap Hoogheem-
raadschap Hollands Noorderkwartier (kenmerk: 20151218-12-12138). Het plan heeft 
een zodanige invloed op de waterhuishouding. Voor de ontwikkeling wordt daarom de 
procedure normale procedure gevolgd. Dit houdt in dat overleg met het waterschap 
nodig is. Een samenvatting van de watertoets is opgenomen in Bijlage 7.  Het water-
schap heeft aangegeven geen aanleiding te hebben om aanvullend advies te geven ten 
aanzien van de uitgangspunten die hierna worden verwerkt.  
 
Waterkwantiteit 
Ter plaatse van het nieuwe gemaal wordt er een nieuwe aanvoertocht gegraven door 
het waterschap. Beheerders van watersystemen passen in de praktijk zeer regelmatig de 
bij hen in beheer zijnde waterstaatswerken aan. Voor het toepassen van eigen werk-
zaamheden door het waterschap zelf is de Waterwet van toepassing. De Waterwet kent 
voor deze 'eigen aanleg- of wijzigingswerken' het projectplan dat feitelijk een besluit 
vormt in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Het projectplan beschrijft het werk 
en de wijze waarop het zal worden uitgevoerd. Voor onderhavig plan wordt daarom een 
projectplan opgesteld en vastgesteld. In artikel 5.10 van de Waterwet is bepaald dat 
voor de uitvoering van het projectplan geen omgevingsvergunning voor het graven is 
vereist. 
 
Door de bouw van het gemaal vindt een verhardingstoename plaats van circa 300m2 ten 
behoeve van bebouwing en circa 300 m2 verhard oppervlak ten behoeve van de toe-
gangsweg, parkeerruimte en opstelplaats. Deze toename is minder dan de 800 m2 uit de 
Keur 2009, waardoor watercompensatie voor de verharding niet noodzakelijk is.  
 
Waterkwaliteit 
De boezemwatergang de Beemsteruitwatering vormt het ontvangend waterlichaam 
voor water dat door het gemaal wordt uitgeslagen. De Beemsteruitwatering staat ver-
volgens in verbinding met het Markermeer, waar in natte periodes een uitstroom naar is 
en in droge periodes een instroom voor doorspoeling. In de Beemsteruitwatering zal ter 
hoogte van de uitstroom van het gemaal een uitstroomconstructie worden aangelegd 
om slibopwerveling te voorkomen. Bij het graven van de nieuwe aanvoertocht vóór het 
gemaal zal de instroomdiepte voldoende diep moeten worden gemaakt, zodat bij vol-
doende verdieping de stroomsnelheden laag blijven, waardoor slibtransport wordt 
voorkomen.  
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Optioneel kan het gegraven gedeelte bij de instroom afgebakend worden met een door-
latende strekdam van breuksteen. Om de waterdoorstroom ter plaatse van het nieuwe 
gemaal in de dijksloot in peilgebied 5010-1 te kunnen waarborgen en de landschapsim-
pact minimaal te houden zal de perskoker van het gemaal onder de dijksloot worden 
aangelegd en zal de dijksloot doorstroming blijven houden door het plaatsen van een 
duiker. Het verplaatsen van eventueel aanwezige kabels en leidingen, worden via het 
projectplan in de zin van de Waterwet gereguleerd. Ook voor deze werkzaamheden is 
geen omgevingsvergunning vereist.  
 
Door plaatsing van een automatische stuw in de primaire watergang wordt de instroom 
van water naar peilgebied 5010-3 hier gewaarborgd. Met de betrokken agrariërs is 
overeengekomen dat zij verantwoordelijk zijn voor de isolering van (ongewenste) water 
instroom via secundaire en tertiaire watergangen van peilgebied 5010-1 naar 5010-3.  
 
Waterkeringen 
Het nieuwe gemaal Beetskoog is binnendijks van de Beetskoogkade geprojecteerd. De 
Beetskoogkade betreft een regionale waterkering. Daarbij dient rekening gehouden te 
worden met een standaard vrijwaringzone van 100 meter uit de teen van de waterke-
ring (Keur, 2009). Voor het gemaal is echter sprake van een maatschappelijk belang en 
een alternatief buiten de vrijwaringzone van 100 meter is niet mogelijk in verband met 
een te grote overbrugging tussen gemaal en boezemwater. Wanneer dit wel zou worden 
gedaan, zou het nieuwe peilgebied verkleinen, er meer grond moeten worden aange-
kocht (resulterend in vermindering van landbouwgrond), meer moeten worden ontgra-
ven en het vermogen van de gemaalpompen moeten worden verhoogd.  
De twee perskokers van het gemaal kruisen de regionale waterkering. Volgens hoofd-
stuk 7 van de STOWA Leidraad Waterkerende Kunstwerken in Regionale Waterkeringen 
- Ontwerp geldt dat voor leidingkruisingen in regionale waterkeringen dezelfde richtlij-
nen als voor primaire waterkeringen moeten worden gehandhaafd. In bijlage B7 van de 
TAW Leidraad Waterkerende Kunstwerken wordt hierop ingegaan en staat dat de gema-
len voorzien moeten zijn van twee afsluitmiddelen, die onafhankelijk van elkaar zijn. Uit 
de ontwerptekeningen blijkt dat er een klep wordt gesitueerd in het buitenhoofd en een 
afsluiter in het gemaal zelf.  
De dijk blijft tijdens en na uitvoering functioneren als regionale waterkering. In de 
bouwput voor het aanbrengen van de kwelschermen en de uitstroomconstructie zal een 
tijdelijke bronbemaling worden toegepast. Het bestaande, huidige, elektrische gemaal, 
oostelijk gelegen, zal zijn functie nog vervullen totdat het nieuw te bouwen gemaal func-
tioneel is opgeleverd. Tijdens de uitvoering van voorgenoemde voorzieningen zal de 
integriteit van de dijkring gewaarborgd blijven daar er geen tijdelijke voorzieningen 
noodzakelijk zijn. Voor het tegengaan van onder andere piping wordt een kwelscherm in 
de waterkering geplaatst ter hoogte van de uitstroom van het gemaal.  
 
Afvalwaterketen 
Het afvoerende hemelwater van het verhard oppervlak van het gemaal, zowel dakop-
pervlak als erfverharding, wordt direct afgevoerd naar de aanvoertocht aan de in-
stroomzijde van het gemaal.  
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Verontreiniging van het afvloeiende hemelwater wordt zoveel mogelijk voorkomen door 
geen uitlogende materialen (zoals koper, zink en lood) toe te passen. Er worden uitslui-
tend duurzame (niet-uitlogende) materialen toegepast. Voor een toiletvoorziening in 
het gemaal zal een aansluiting op de riolering noodzakelijk zijn. Daarnaast wordt vervui-
ling van oppervlaktewater voorkomen. 
 
Beheer en onderhoud  
Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is eigenaar van de waterkering en 
de grond waarop het nieuwe gemaal gebouwd wordt en zal verantwoordelijke zijn voor 
het beheer en onderhoud hiervan. Voor de primaire watergangen, de locatie voor het 
plaatsen van de automatische stuw, geldt al een verantwoordelijkheid van het beheer 
en onderhoud voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.  
De verantwoordelijkheid van de waarborging van de functionaliteit van de in- en uit-
stroom en het direct achter de uitstroom op diepte te baggeren en te houden deel van 
de Beemsteruitwatering ligt bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Dit 
is belangrijk in verband met mogelijke toekomstige sedimentatie in/nabij de aanvoer-
tocht en uitstroomconstructie in de Beemster-uitwatering. Het Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier verricht periodiek onderhouds-baggerwerk in het verdiepte 
deel rond de uitstroom.  
Het beheer en onderhoud van de secundaire en tertiaire watergangen ligt bij de grond-
eigenaren.  

4.6.3  Conclusie 
De wateraspecten uit deze waterparagraaf vormen geen belemmering voor de realisatie 
van het gemaal Beetskoog. Wel zal in het kader van de Waterwet een projectplan moe-
ten worden vastgesteld voor onder andere het graven van een oppervlaktelichaam, het 
aanbrengen van verhard oppervlak, het aanleggen/verplaatsen van kabels en leidingen, 
activiteiten in de waterbodem en voor activiteiten in, op of nabij een waterkering.  

4.7  Bedrijven en milieuzonering 

4.7.1  Normstelling en beleid 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening is ruimtelijke afstemming tussen be-
drijfsactiviteiten, voorzieningen en gevoelige functies (waaronder woningen) noodzake-
lijk. Bij deze afstemming kan gebruik worden gemaakt van de richtafstanden uit de ba-
siszoneringslijst van de VNG-brochure 'Bedrijven en milieuzonering' (2009). Gemalen zijn 
geen vergunningplichtige inrichtingen, maar vallen onder het Besluit algemene regels 
voor inrichtingen milieubeheer, afgekort Barim.  

4.7.2  Toetsing en uitgangspunten voor het bestemmingsplan 
Als uitgangspunt voor het bepalen van de aan te houden afstanden wordt de VNG- uit-
gave 'Bedrijven en Milieuzonering' (2009) gebruikt. Deze uitgave bevat een lijst, waarin 
voor een hele reeks van milieubelastende activiteiten (naar SBI- code gerangschikt) 
richtafstanden zijn gegeven ten opzichte van milieugevoelige functies.  
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De lijst geeft richtafstanden voor de ruimtelijk relevante milieuaspecten geur, stof, ge-
luid en gevaar. De grootste van de vier richtafstanden is bepalend voor de indeling van 
een milieubelastende activiteit in een milieucategorie en daarmee ook voor de uiteinde-
lijke (indicatieve) richtafstand. Een gemaal is niet opgenomen in de lijst. Met betrekking 
tot het gemaal kunnen de aspecten geur en geluid relevant zijn. Hieronder wordt apart 
ingegaan op deze twee aspecten.  
 
Geluid 
Met betrekking tot geluidemissie van het gemaal wordt de installatie op een dergelijke 
wijze gebouwd dat deze voldoet aan de gestelde grenswaarden uit het Besluit algemene 
regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit). De richtwaarde voor de ge-
luidbelasting op de gevel van geluidgevoelige bestemmingen bedraagt 50 dB(A).  
Zoals eerder aangegeven is een gemaal niet opgenomen in de VNG-uitgave 'Bedrijven en 
Milieuzonering'. Voor de codering van een gemaal kan het beste aansluiting worden 
gezocht bij de omschrijving 'waterdistributiebedrijf', waarbij onderscheid wordt gemaakt 
in pompvermogen. Bij de bepaling van deze richtafstanden is uitgangspunt dat de in-
richting continu in werking is. Het pompvermogen van het gemaal is kleiner dan 1 MW. 
De richtafstand van 30 meter is hiermee leidend. Het gemaal wordt opgericht op meer 
dan 30 meter van de nabijgelegen woning. Het aspect geluid vormt geen belemmering 
voor de uitvoering van het project.  
 
Geur  
Als gevolg van de gemaalactiviteiten wordt geen geurhinder verwacht. In de VNG-
uitgave 'Bedrijven en Milieuzonering' is voor een rioolgemaal een richtafstand van 30 
meter opgenomen ten opzichte van woningen. Het betreffende gemaal zal minder geur-
emissie veroorzaken dan een rioolgemaal. Het gaat namelijk enkel om kroosvuil dat zich 
kan ophopen in het rooster. Dit vuil wordt regelmatig opgeruimd. Het gemaal wordt 
opgericht op meer dan 30 meter van de nabijgelegen woning. Het aspect geur vormt 
geen belemmering voor de uitvoering van het project.  

4.7.3  Conclusie 
Vanuit het aspect milieuzonering zijn er geen belemmeringen voor dit bestemmingsplan.  

4.8  Bodem 

4.8.1  Normstelling en beleid 
Met het oog op een goede ruimtelijke ordening, moet in geval van ruimtelijke ontwikke-
lingen worden aangetoond dat de bodem geschikt is voor het beoogde functiegebruik. 
Ter plaatse van locaties die verdacht worden van bodemverontreiniging, moet ten min-
ste verkennend bodemonderzoek worden uitgevoerd. In geval van verontreinigingen is 
de Wet bodembescherming van toepassing. In de wet is geregeld dat als ter plaatse van 
een plangebied ernstige verontreinigingen worden aangetroffen, er sprake is van een 
saneringsgeval. 
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4.8.2  Toetsing en uitgangspunten voor het bestemmingsplan 
Voor de ontwikkeling heeft een quickscan historisch bodemonderzoek plaatsgevonden. 
Deze is bijgevoegd in bijlage 8. Doel van het vooronderzoek is het nagaan of op locatie 
en/of belendende percelen bodembedreigende activiteiten plaatsvinden of hebben 
plaatsgevonden, waardoor verontreinigende stoffen in de bodem zijn terecht gekomen. 
Het vooronderzoek heeft geen aanwijzingen opgeleverd die duiden op de aanwezigheid 
van ernstige bodemverontreiniging ter plaatse van de te realiseren gemaal en te plaat-
sen automatische stuw aan de Beetskoogkade. Op basis van de resultaten van dit be-
perkte vooronderzoek worden de onderzoekslocaties niet als asbestverdacht aange-
merkt. Het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740 en 
een asbestonderzoek in bodem conform de NEN 5707 op de onderzoekslocaties worden 
vooralsnog niet noodzakelijk geacht.  
Op basis van de gegevens van de bodemkwaliteitskaart Regio West-Friesland is voor de 
zone "Buitengebied" sprake van vrij grondverzet binnen de regio West-Friesland. Bij 
grondwerkzaamheden zijn geen veiligheidsmaatregelen van toepassing.  
De wegbermen langs de Beetskoogkade worden als heterogeen verontreinigd aange-
merkt. Indien voor de aanleg van de persbuis ten noorden van het toekomstige gemaal 
de wegbermen worden ontgraven, is voor het vaststellen van de milieuhygiënische bo-
demkwaliteit, een verkennend bodemonderzoek noodzakelijk. Met de resultaten van 
het bodemonderzoek kunnen eveneens de hergebruiksmogelijkheden van de vrijko-
mende (berm)grond worden getoetst. Bij grondwerkzaamheden in de wegbermen zijn 
veiligheidsmaatregelen mogelijk van toepassing.  

4.8.3  Conclusie 
Vanuit het aspect bodem zijn er geen milieuhygiënische belemmeringen aan de orde die 
de vaststelling van het bestemmingsplan in de weg staan.  

4.9  Luchtkwaliteit 

4.9.1  Normstelling en beleid 
In hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer zijn de grenswaarden op het gebied van de 
luchtkwaliteit vastgelegd. Daarbij zijn in de ruimtelijke ordeningspraktijk met name de 
grenswaarden voor stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10) van belang. Projecten die 
slechts in zeer beperkte mate bijdragen aan de luchtverontreiniging, zijn op grond van 
de algemene maatregel van bestuur 'Niet in betekenende mate bijdragen' (Besluit 
NIBM) vrijgesteld van toetsing aan de grenswaarden. Op grond van de ministeriële rege-
ling 'Niet in betekenende mate bijdragen' zijn (onder andere) de volgende projecten 
vrijgesteld van toetsing: 
 woningbouw projecten met minder dan 1.500 woningen; 
 kantoorlocaties met een vloeroppervlak van minder dan 100.000 m2; 
 projecten die minder dan 3% van de (toekomstige) grenswaarde voor stikstofdioxide 

of fijnstof bijdragen. Dit komt overeen met 1,2 µg/m3. 
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4.9.2  Toetsing en uitgangspunten voor het bestemmingsplan 
De realisatie van het gemaal leidt niet tot een toename van het verkeer, alleen voor 
regulier en speciaal onderhoud is sprake van bestemmingsverkeer. Het gemaal wordt 
voorzien van elektrisch aangedreven pompen en een verwarmingsinstallatie. Dit bete-
kent dat emissies niet aan de orde zijn. Een relevante bijdrage van de verontreinigende 
stoffen stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10) is daarom op voorhand uit te sluiten. 
Het plan valt dan ook onder de regeling 'Niet in betekende mate bijdragen' en is daar-
mee vrijgesteld van aanvullend onderzoek.  

4.9.3  Conclusie 
Vanuit het aspect luchtkwaliteit zijn er geen belemmeringen voor dit bestemmingsplan.  

4.10  Externe veiligheid 

4.10.1  Normstelling en beleid 
Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's die ontstaan voor de omge-
ving bij het gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen, zoals vuurwerk, 
LPG en munitie. De wetgeving over 'externe veiligheid' heeft tot doel de burger niet 
onnodig aan te hoge risico's bloot te stellen. De normen voor externe veiligheid zijn 
vastgelegd in onder andere het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), de Circu-
laire risiconormering vervoer van gevaarlijke stoffen en het Besluit externe veiligheid 
buisleidingen (Bevb). 
Het externe veiligheidsbeleid heeft vorm gekregen in de risicobenadering. Er wordt ge-
toetst aan twee verschillende normen: het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisi-
co (GR).  

4.10.2  Toetsing en uitgangspunten voor het bestemmingsplan 
Bij ontwikkeling van nieuwe functies die een risico kunnen veroorzaken of bij ontwikke-
ling van risicogevoelige functies dient onderzoek plaats te vinden naar eventuele gevol-
gen voor het plaatsgebonden en groepsrisico. Het gemaal is geen risicovolle inrichting. 
Op de risicokaart (www,risicokaart.nl) is aangegeven dat zich in de omgeving van het 
plangebied geen risicovolle inrichtingen of transportroutes van gevaarlijke stoffen be-
vinden.  

4.10.3  Conclusie 
Vanuit het aspect externe veiligheid zijn er geen belemmeringen voor dit bestemmings-
plan.  
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4.11  Kabels en leidingen 

4.11.1  Normstelling en beleid 
In (de omgeving van) het plangebied kunnen kabels en leidingen aanwezig zijn die be-
perkingen opleggen voor de bouwmogelijkheden in het plangebied. Hierbij valt te den-
ken aan hoogspanningsverbindingen, waterleidingen en straalpaden. Bij leidingen, zoals 
gas-, water- en rioolpersleidingen, volgen deze belemmeringen uit het zakelijk recht. Bij 
hoogspanningsverbindingen gaat het om veiligheid en gezondheid. De beperkingen bij 
straalpaden zijn van belang voor het goed functioneren van de straalpaden.  

4.11.2  Toetsing en uitgangspunten voor het bestemmingsplan 
In en rondom het plangebied liggen geen kabels of leidingen die moeten worden voor-
zien van een planologische regeling. Om de water doorstroom ter plaatsen van het 
nieuwe gemaal in de dijksloot in peilgebied 5010-1 te kunnen waarborgen en het land-
schapsimpact minimaal te houden zal de perskoker van het gemaal over de dijksloot 
worden aangelegd en zal de dijksloot doorstroming blijven houden door het plaatsen 
van een duiker. Wanneer er hier kabels en leidingen aanwezig zijn is het noodzakelijk 
om een watervergunning aan te vragen ten behoeve van kabels en leidingen. De aanwe-
zige kabels en leidingen zijn daarom in kaart gebracht (zie afbeelding 12). Op de teke-
ning is te zien dat de aanwezige kabels en leidingen geen belemmeringen vormen.  
 

 
Figuur 12 Overzicht aanwezige kabels en leidingen  
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4.11.3  Conclusie 
De aanwezige kabels en leidingen leiden niet tot belemmeringen ten aanzien van de 
voorgestelde planvorming.  

4.12  Explosievenonderzoek 

4.12.1  Aanleiding 
Bij het roeren van de ondergrond, is een kans aanwezig dat gestuit wordt op achterge-
bleven conventionele explosieven (CE) in de bodem. Deze explosieven kunnen een ge-
vaar vormen bij de uitvoering van de grondwerkzaamheden. CE resteren uit bombarde-
menten en gevechten in de Tweede Wereldoorlog. Deze bombardementen hebben 
vooral plaatsgevonden op strategische doelen, zoals binnensteden, verbindingswegen, 
spoorwegen, spoorwegstations, bruggen en havens. In de omgeving van die doelen kun-
nen in enkele gevallen blindgangers voorkomen, of dropping van niet gebruikte explo-
sieven. Ver buiten die doelen is de kans klein op het aantreffen van CE. Met behulp van 
een literatuuronderzoek is bekeken of oorlogshandelingen ter plaatse van of nabij de 
locatie hebben plaatsgevonden en of mogelijk CE in de bodem aanwezig kunnen zijn. 
Het literatuuronderzoek is al bijlage 9 bij de toelichting opgenomen.  

4.12.2  Toetsing en uitgangspunten voor het bestemmingsplan 
De quickscan heeft het volgende feit opgeleverd die wijzen op oorlogshandelingen in het 
onderzoeksgebied. Het betreft een bombardement (markering 5104-001) waarbij op 10 
maart 1942 vier bommen terechtkwamen in Polder Beetskoog, waarvan één blindganger 
in de uitwatering van de Beemster Uitwatering.  
Er zijn over dit bombardement geen andere bronnen aangetroffen. Om na te gaan of de 
bommen binnen of buiten het onderzoeksgebied gevallen zijn, is het noodzakelijk verder 
onderzoek te doen en een luchtfoto te raadplegen. Ten behoeve van het project 'Bagge-
ren boezemwateren' heeft een vooronderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van 
conventionele explosieven in de boezemwateren van Noord-Holland plaats gevonden. 
Uit dit onderzoek wordt ook geconcludeert dat er in de Beemster Uitwatering mogelijk 
een blindganger ligt, doch dat deze zover verwijderd is van het plangebied voor het ge-
maal dat deze geen invloed op het project heeft. Dit blijkt  tevens uit een briefrapporta-
ge van het IDDS Exploisieven.  Het onderzoek is als bijlage 11 bij de toelichting opgeno-
men. De briefrapportage is als bijlage 12 bij de toelichting opgenomen.  

4.12.3  Conclusie 
Vanuit historische vooronderzoek op het aspect explosieven zijn geen belemmeringen 
voor de uitvoering van dit bestemmingsplan te verwachten.  
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HOOFDSTUK 5  JURIDISCHE VORMGEVING 

In deze paragraaf wordt een korte toelichting gegeven op de inhoud van de bestemmin-
gen in dit bestemmingsplan. De bestemming 'Agrarisch' uit het geldende bestemmings-
plan komt te vervallen, aangezien het huidige en toekomstige gebruik van de gronden 
met deze bestemming een ander gebruik kent, namelijk 'Bedrijf - nutsvoorziening'.  
 
Bedrijf - nutsvoorziening 
Voor het gemaal is de bestemming 'Bedrijf - nutsvoorziening' opgenomen. De andere 
gemalen in de omgeving hebben deze bestemming ook gekregen.  
Om het gebouw beperkt te houden is in de planregels bepaald dat gebouwen binnen 
een bouwvlak moeten worden gebouwd. 
 
Verkeer 
Voor de Beetskoogkade geldt als hoofdbestemming de bestemming 'Verkeer'. Gebou-
wen zijn binnen deze bestemming niet toegestaan, omdat die strijdig zijn met de ver-
keersveiligheid. Bouwwerken zoals (erf)afscheidingen en verkeerslichten zijn wel toege-
staan. 
 
Water 
De ontwikkeling van het gemaal gaat gepaard met het graven van een aanvoertocht. De 
aanvoertocht heeft hierbij de bestemming 'Water' gekregen.  
 
Leiding - Leidingstrook 
De persleidingen van het gemaal door de dijk worden inbestemd door middel van de 
dubbelbestemming 'Leiding - Leidingstrook'. Ter bescherming van de leidingen geldt ter 
plaatse van deze dubbelbestemming een omgevingsvergunningplicht voor graafwerk-
zaamheden. 
 
Waarde - Archeologie 2 
Ter bescherming van archeologische waarden is een dubbelbestemming opgenomen. De 
gronden binnen deze dubbelbestemmingen zijn bestemd voor het behoud van de aan-
wezige archeologische waarden. Deze zones zijn overgenomen uit het bestemmingsplan 
'Landelijke Gebied'. Binnen deze dubbelbestemming is geregeld dat bij ingrepen vanaf 
100 m2  en een diepte  van 40 centimeter archeologisch onderzoek uitgevoerd moet 
worden.  
 
Waarde - Archeologie 5 
Ter bescherming van archeologische waarden is een dubbelbestemming opgenomen. De 
gronden binnen deze dubbelbestemmingen zijn bestemd voor het behoud van de aan-
wezige archeologische waarden. Deze zones zijn overgenomen uit het bestemmingsplan 
'Landelijke Gebied'. Binnen deze dubbelbestemming is geregeld dat bij ingrepen vanaf 
10.000 m2  en een diepte  van 35 centimeter archeologisch onderzoek uitgevoerd moet 
worden. 
 



blz 38  20151228   

                                                                                            Bestemmingsplan Gemaal Beetskoog nabij de Oudendijk   
Rho Adviseurs B.V.  Status: Ontwerp / 18-05-2017  

Waterstaat - Waterkering 
De Westfriese Omringdijk (inclusief onderhavige planlocatie), heeft de dubbelbestem-
ming Waterstaat - Waterkering. De waterkerende functie van deze waterkering wordt 
hiermee beschermd. Agrarisch en recreatief medegebruik zijn toegestaan, voor zover 
niet in strijd met de hoofdfunctie. De bescherming van de waterkerende functie van de 
dijk wordt via andere regelgeving geregeld en hoeft dus niet extra in dit bestemmings-
plan beschermd te worden.  
 



20151228   blz 39  

Bestemmingsplan Gemaal Beetskoog nabij de Oudendijk   
Status: Ontwerp / 18-05-2017  Rho Adviseurs B.V.  

HOOFDSTUK 6  UITVOERBAARHEID 

6.1  Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Het bestemmingsplan doorloopt de in de Wro vastgelegde procedure. Tijdens deze pro-
cedure zijn verschillende momenten waarop burgers en belanghebbenden hun zienswij-
ze op het plan kenbaar kunnen maken. Hieronder volgt een nadere toelichting. 
 
Voorbereidingsfase 
Vanuit het oogpunt van maatschappelijke uitvoerbaarheid kan de gemeente belangheb-
benden de gelegenheid geven om een inspraakreactie op het voorontwerpbestem-
mingsplan naar voren te brengen. In dit geval wordt, vanwege de beperkte maatschap-
pelijke belangen, geen gelegenheid gegeven in te spreken.  Wel is het bestemmingsplan 
voorgelegd aan de betrokken diensten en instanties zoals bedoeld in het overleg ex arti-
kel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening. 
 
Overlegreactie provincie Noord-Holland  
Van de provincie Noord-Holland is een schriftelijke overlegreactie ontvangen. Deze is 
opgenomen in bijlage 13. Het plan is toendertijd beoordeeld op basis van de hiervoor 
geldende verordening beoordeeld. De opmerkingen van de provincie hadden betrekking 
op de ligging van het plangebied in het weidevogelleefgebied (artikel 25), de ruimtelijke 
kwaliteitseis (artikel 15) en overige vormen van verstedelijking (artikel 14). De verschil-
lende reacties worden hierna verder toegelicht. Voorts wordt een beschrijving gegeven  
in hoeverre het bestemmingsplan hierop is aangepast.  
 
Weidevogelleefgebied (artikel 25) 
In verband met de ligging van het plangebied in het weidevogelleefgebied zijn met de 
provincie afspraken gemaakt over natuurcompensatie in verband met areaalverlies  van  
het weidevogelleefgebied. In kader van de compensatie is, conform de Uitvoeringsrege-
ling 
natuurcompensatie Noord-Holland, een compensatieplan en overeenkomst opgesteld. 
Deze zijn in bijlage 4 en 5 opgenomen. De provincie heeft zijn brief van 4 mei 2017 aan-
gegeven dat aan de natuurcompensatieplicht wordt voldaan. Deze brief is in bijlage 6 
opgenomen. Paragraaf 4.3 van de toelichting van dit bestemmingsplan is naar aanleiding 
van deze reactie aangepast.  
 
Ruimtelijke kwaliteitseis (artikel 15) 
Het plan is op 8 november 2016 aan de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO) 
voorgelegd. De ARO heeft daarover geadviseerd en dit advies is onverkort overgeno-
men. De ARO is positief over deze ontwikkeling, maar heeft wel een paar belangrijke 
aanbevelingen ter verbetering van het ontwerp.  
 
Het ontwerp is op basis de aanbevelingen van de ARO aangepast. De provincie kan in-
stemmen met de voorgestelde aanpassing. De aanpassing heeft er toe geleid dat de 
locatie van het gemaal enigzins gewijzigd is ten opzichte van  het voormalige ontwerp. 
De toelichting en de verbeelding van dit bestemmingsplan zijn hierop aangepast. 
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Overige vormen van verstedelijking (artikel 14) 
Volgens artikel 14 van de voorheen geldende verordening dient nut en noodzaak bij 
nieuwe verstedelijking of uitbreiding van bestaande verstedelijking aangetoond te wor-
den. Tevens moet aangetoond worden dat de beoogde verstedelijking niet binnen be-
staand bebouwd gebied kan worden gerealiseerd. 
 
De provincie heeft aangegeven dat de nut en noodzaak voldoende is aangetoond. De 
motivering met betrekking tot nut en noodzaak is derhalve in de toelichting van het 
bestemmingsplan niet gewijzigd. Opgemerkt dient te worden dat artikel 14 van de ver-
ordening in de nieuwe verordening is komen te vervallen en vervangen door artikel 5a 
Nieuwe stedelijke ontwikkeling. In paragraaf 3.3 is verwoord in hoeverre de ontwikkeling 
in dit bestemmingsplan voldoet aan dit artikel.  
 
Overlegreactie Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
Ook van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is een reactie ont-
vangen. De reactie is als bijlage 14  bij de toelichting toegevoegd. Het HHNK heeft geen 
opmerkingen op de toelichting van het bestemmingsplan.  Op de verbeelding  en regels 
heeft het HHNK onderstaand opgemerkt.  
 
Regels en Verbeelding  
Verzocht wordt om in de regels van de dubbelbestemming 'Waterstaat - Waterkering' 
een aanvullend toetsingscriterium voor de omgevingsvergunning op te nemen dat de 
dijkbeheerder instemt met de voorgenomen ontwikkeling. Tevens wordt gevraagd om 
de dubbelbestemming af te stemmen met de daadwerkelijk begrenzing van het water-
staatwerk.  Conform dit verzoek zijn de regels en de verbeelding van het bestemmings-
plan aangevuld en aangepast.  
 
Ontwerpfase 
Het ontwerpbestemmingsplan doorloopt de in de Wro opgenomen formele procedure. 
Dit betekent dat het ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage wordt 
gelegd. Tijdens deze periode heeft een ieder de gelegenheid voor het indienen van 
zienswijzen.  
 
Vaststellingsfase 
Zienswijzen worden beoordeeld en al dan niet verwerkt in het bestemmingsplan. Het 
(mogelijk gewijzigde) bestemmingsplan wordt vervolgens door de gemeenteraad vast-
gesteld. De indieners van de zienswijzen worden hiervan op de hoogte gesteld. Tot slot 
is tegen de vaststelling van het bestemmingsplan beroep mogelijk bij de Afdeling Be-
stuursrechtspraak van de Raad van State. 

6.2  Economische uitvoerbaarheid 

Het gaat hier om een initiatief van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Op 
de meerjarenbegroting van HHNK is budget gereserveerd voor de realisatie van dit ge-
maal. De gemeente draagt bij dit plan geen financiële risico's. De economische uitvoer-
baarheid is daarmee voldoende aangetoond. 
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Grondexploitatie  
Met de grondexploitatieregeling in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit 
ruimtelijke ordening (Bro) beschikken gemeenten over mogelijkheden voor het verhalen 
van kosten, indien sprake is van bouwplannen zoals bedoeld in artikel 6.2.1 Bro. Hierbij 
valt te denken aan kosten voor het bouw- en woonrijp maken en kosten voor het be-
stemmingsplan. Daarnaast hebben gemeenten sturingsmogelijkheden, omdat in het 
geval van grondexploitatie door derden diverse eisen en regels gesteld kunnen worden.  
 
Tussen de gemeente en de initiatiefnemer is een anterieure overeenkomst gesloten. In 
deze overeenkomst is geregeld dat alle kosten die verband houden met het initiatief, te 
weten de kosten voor het maken van het bestemmingsplan (inclusief onderzoekskos-
ten).  
 
Planschade  
In de Waterwet (artikel 7.14) is de planschade geregeld. Hierin is bepaald dat eventuele 
planschade voor rekening van het hoogheemraadschap komt. Het afsluiten van een 
planschaderisico overeenkomst tussen het hoogheemraadschap en de gemeente is 
daarom niet aan de orde.  
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 Notitie 

 

Referentienummer Datum Kenmerk 

GM-0158654 15 juni 2015 344380 

 

Betreft 

Verkennend natuuronderzoek Nieuwbouw gemaal Beetskoog en plaatsen automatische 

stuw 

 

1 Inleiding 
1.1 Kader van het onderzoek 

Projecten of handelingen dienen te worden getoetst aan de wet- en regelgeving voor natuur. 

De natuurbescherming in Nederland bestaat uit de volgende kaders: 

 Flora- en faunawet: individuele soorten; 

 Provinciaal beleid: Natuurnetwerk Nederland (NNN / EHS) en weidevogelleefgebied; 

 Natuurbeschermingswet 1998: Natura 2000-gebieden en Beschermde Natuurmonumenten. 

Een verkennend onderzoek is er op gericht om een eerste inzicht te krijgen in de mogelijke effec-

ten op beschermde natuurwaarden in en om projectgebieden en de mogelijke vervolgstappen die 

moeten worden genomen met betrekking tot aanvullend veldonderzoek, nader effectonderzoek 

en nadere procedures. In figuur 1.1 is aangegeven welke procedures mogelijk moeten worden 

doorlopen. Een verkennend onderzoek is de eerste stap in de procedure. Afhankelijk van het 

resultaat moeten de navolgende stappen al dan niet worden doorlopen. 

 

 
Figuur 1.1 Procedureschema wet- en regelgeving 

 
1.2 Aanleiding en doel 

In opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier werkt Grontmij Nederland 

BV aan verscheidende onderzoeken ten behoeve van het projectplan voor de nieuwbouw van het 

gemaal Beetskoog en het plaatsen van een automatische stuw in het midden en Noorden van het 

westelijke gedeelte van de polder Beetskoog (figuur 1), te gemeente Koggenland en Zeevang. 

Om effecten op natuur te bepalen is het voorliggend verkennend natuuronderzoek uitgevoerd. De 

resultaten van dit onderzoek, gelden binnen het onderhavig project voor de opdrachtgever en 

betrokken als eerste verkenning en risico-analyse, van het aspect ecologie binnen de kaders van 

de natuurwetgeving binnen de onderstaande locatie (fig. 1.2). 
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Figuur 1.2, ligging plangebied (globaal rode contour) 

 
1.3 Plangebied 

De locatie van het beoogde nieuwe gemaal ligt aan de Beetskoogkade nabij Oudendijk. De loca-

tie van de te plaatsen stuw is ten oosten van het kruispunt van de primaire waterlopen (fig. 1.2). 

De werkzaamheden vinden lokaal plaats. Het beoogd werkterrein betreft op en langs de percelen 

gelegen naast de primaire watergang (globaal rode contour). Het plangebied bestaat uit een dijk 

wat enigszins soortenarm met smalle rietkragen en een veenweidegebied met voornamelijk soor-

tenarm grasland en smalle rietkragen. Direct aan het gemaal staat een woonhuis en naast de 

huidige gemaal staan enkele vrijstaande bomen. Langs de primaire watergangen in het plange-

bied  ligt gedroogde bagger langs de oevers. De oevers langs de watergangen zijn flauw en het 

water is helder en staat relatief hoog. De oever direct ten zuiden van het gemaal is beschoeid. 

Figuur 1.3 geeft een indruk van het plangebied.  

 

Beemsteruitwatering 

Grote waterling 

Beetskoogkade 
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Figuur 1.3, indruk plangebied  

 

2 Flora- en faunawet 
2.1 Toetsingkader 

De Flora- en faunawet regelt de bescherming van soorten planten en dieren in ons land. De be-

schermde soorten zijn op grond van het Vrijstellingenbesluit onderverdeeld in verschillende be-

schermingscategorieën, de zogeheten ‘tabel 1-soorten’, ‘tabel 2-soorten’ en ‘tabel 3-soorten’. 

Vogels zijn niet in deze categorieën ingedeeld.  

 

De toetsing in het kader van de Flora- en faunawet vindt plaats aan de hand van de volgende, in 

het kader van ruimtelijke ontwikkeling, relevante verbodsbepalingen: 

 Artikel 8: Het is verboden beschermde planten te plukken, te verzamelen, af te snijden, uit te 

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

groeiplaats te verwijderen. 

 Artikel 9: Het is verboden beschermde dieren te doden, te verwonden, te vangen, te bemach-

tigen of met het oog daarop op te sporen. 

 Artikel 10: Het is verboden beschermde dieren opzettelijk te verontrusten. 
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 Artikel 11: Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijf-

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

te verstoren. 

 

De zwaarte van de toetsing is afgestemd op de gunstige staat van instandhouding van soorten. 

Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de onderstaande groepen met een eigen toetsingsregime. 

 

Algemene soorten (tabel 1-soorten) 

Wat betreft ruimtelijke ontwikkelingen geldt een vrijstelling. Er hoeft in dit kader geen ontheffing 

aangevraagd te worden. Hiervoor geldt wel de zorgplicht. 

 

Overige soorten (tabel 2-soorten) 

Wat betreft ruimtelijke ontwikkelingen geldt een vrijstelling, indien wordt gewerkt volgens een 

door de minister van EZ (voorheen EL&I, LNV) goedgekeurde gedragscode. Indien dit niet het 

geval is, dan moet ontheffing aangevraagd worden. Deze valt onder de lichte toets (geen aantas-

ting van de gunstige staat van instandhouding van de soort). 

 

Soorten bijlage IV Habitatrichtlijn en bijlage 1 AMvB (tabel 3-soorten) 

Voor deze soorten moet, wat betreft ruimtelijke ontwikkelingen, een ontheffing aangevraagd wor-

den. De ontheffingsaanvraag valt onder de zware toets, hetgeen inhoudt dat:  

 er sprake dient te zijn van een bij de wet genoemd belang; 

 er geen andere bevredigende oplossing mogelijk is; 

 er geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de betreffende 

soort(en). 

 

Vogels zijn niet ingedeeld in bovengenoemde categorieën. Alle inheemse vogelsoorten zijn be-

schermd. Het is daarom bijvoorbeeld verboden nestelende en/of broedende vogels te verstoren, 

eieren te rapen of nesten en andere vaste rust- en verblijfplaatsen te vernietigen. Uitgangspunt 

hierbij is dat nesten van vogels alleen beschermd zijn, indien deze in gebruik zijn tijdens het 

broedseizoen. Het broedseizoen loopt globaal van half maart tot en met half juli met uitloop tot en 

met augustus.  
 
Voor een aantal vogelsoorten (genoemd in de ‘Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnes-
ten’ van het ministerie van EZ), die jaarlijks van hetzelfde nest gebruik maken of geen eigen nest 
kunnen bouwen, geldt een uitzondering. Nesten van deze soorten worden beschouwd als vaste 
rust- en verblijfplaats in de zin van artikel 11 van de Flora- en faunawet. Deze nesten zijn jaar-
rond beschermd, mits niet permanent verlaten. 

 

Om te voorkomen dat nestelende en/of broedende vogels verstoord worden, dienen verstorende 

werkzaamheden altijd zo veel mogelijk buiten het broedseizoen te worden uitgevoerd en dient 

gecontroleerd te worden of mogelijk jaarrond beschermde nesten worden aangetast door de 

werkzaamheden. Het beschermingsregime voor vogels komt overeen met dat van tabel 3-

soorten. Ontheffing kan slechts worden verleend wanneer er geen andere bevredigende oplos-

sing bestaat en indien geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van 

de soort. Daarnaast kan alleen ontheffing worden verkregen indien er sprake is van een in de wet 

genoemd belang. Dit betreft voor vogels alleen belangen die te maken hebben met openbare 

veiligheid, luchtvaartveiligheid, onderzoek en volksgezondheid (geen ruimtelijke  

ontwikkelingen). 
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2.2 Methode 

Bronnenonderzoek 

De inventarisatie betreft een onderzoek naar de actueel en potentieel voorkomende beschermde 

soorten in het plangebied en in de directe naastgelegen omgeving van het plangebied. De inven-

tarisatie bestaat uit een bronnenonderzoek, een verkennend veldbezoek en habitatgeschikt-

heidsbeoordeling. Het bronnenonderzoek heeft als doel een overzicht te verkrijgen van de be-

schikbare informatie met betrekking tot het voorkomen van beschermde soorten in het plange-

bied en in de (wijde) omgeving van het plangebied. De geraadpleegde bronnen zijn: NDFF 2010-

2015 (account HHNK), zoogdiervereniging.nl, sovon.nl, ravon.nl, waarneming.nl, telmee.nl, flora-

faunacheck.nl, knnv.nl, vlinderstichting.nl, drloket.nl, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Pro-

vincie Noord-Holland, Grontmij 2014/2015 Westfrisiaweg (in opdracht van Heijmans en Provincie 

Noord-Holland) en ecologische werkzaamheden in opdracht van HHNK, zijnde Grontmij 

2013/2014/2015, baggerwerkzaamheden Beemsterringvaart, aanleg Schardam,  (i.o.v. HHNK) 

en Polderpeilen Polder Zeevang. 

 

Habitatgeschiktheidsbeoordeling 

Op basis van een veldbezoek is de geschiktheid van biotopen voor beschermde soorten beoor-

deeld. Deze beoordeling brengt samen met het bronnenonderzoek de beschermde soorten 

(groepen) in beeld, die in het plangebied (kunnen) voorkomen. Het veldbezoek heeft plaatsge-

vonden op 6 mei 2015 door een ecoloog van Grontmij. 

 

Analyse en toetsing van mogelijke effecten 

Er is vervolgens gekeken of soorten (groepen) beïnvloed kunnen worden door voorgenomen 

activiteiten. Op basis van deze analyse wordt geconcludeerd voor welke soorten(groepen) een 

ontheffing in het kader van Flora- en faunawet aangevraagd moet worden en of er een nader 

onderzoek nodig is. 

 
2.3 Flora 

Bronnenonderzoek 

Uit het bronnenonderzoek zijn geen waarnemingen van beschermde flora in het plangebied be-

kend. In de omgeving (binnen een straal van 1 kilometer) komen wel soorten als rietorchis (Ff-

wet, tabel 2), zwanenbloem en dotterbloem (beiden Ff-wet, tabel 1) voor in de wijde omgeving 

(zoals in Zeevang en Beetskoog).  

 

Verkennend veldbezoek 

Tijdens het veldbezoek is geen tabel 2/3 beschermde flora aangetroffen in het plangebied. Hierbij 

dient wel opgemerkt te worden, dat het veldbezoek ( 6 mei 2015) relatief vroeg in het groeisei-

zoen van de meeste beschermde soorten is uitgevoerd. Het moment van het veldbezoek is wel 

geschikt om bloeiende dotterbloemen (Ff-wet, tabel 1) aan te treffen. Deze zijn niet aangetroffen 

en daarom kan het voorkomen uitgesloten worden.  

Tijdens het veldbezoek zijn naast grassen (varkensgras, straatgras, kweek), voornamelijk, veld-

zuring, pinksterbloem, rolklaver en  smalle weegbree aangetroffen. Bovengenoemde soorten 

betreffen geen beschermde soorten. De vegetaties bestaan voornamelijk uit de dominante aan-

wezigheid van grassen, wat indiceert dat er geen sprake is van soortenrijke vegetatietypen en 

daarmee nauwelijks geschikt biotoop voor beschermde soorten in het plangebied. 

 

Analyse en toetsing van mogelijke effecten 

Ter hoogte van het gemaal wordt het aanwezige habitat vernietigd door uitvoering van de graaf-

werkzaamheden en transportbewegingen. Na uitvoering van de werkzaamheden kan de aanwe-

zige vegetatie zich herstellen. Verstoring treedt niet op, vegetatie is hier niet gevoelig voor. Het 

habitat bestaat uit algemene soorten, daarom is nader onderzoek of ontheffing of werken met 

een gedragscode is daarom niet aan de orde. 
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2.4 Grondgebonden zoogdieren en vleermuizen 

Bronnenonderzoek 

Uit het bronnenonderzoek komt naar voren dat geen recente waarnemingen bekend zijn van 

tabel 2 en/of 3 grondgebonden zoogdieren van de Flora- en faunawet in het plangebied. De 

noordse woelmuis en waterspitsmuis (beiden Ff-wet, tabel 3) zijn wel bekend uit de wijde omge-

ving (Polder Zeevang). Uit deze bronnen blijkt dat algemene zoogdiersoorten zoals konijn, vos en 

mol aangetroffen zijn in en in de omgeving van het plangebied. Er zijn waarnemingen bekend van 

Ff-wet tabel 3 beschermde overvliegende en foeragerende vleermuizen. Dit betreft de meer-

vleermuis, laatvlieger, gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en rosse vleermuis binnen 

een straal van 1 kilometer van het plangebied. Een foeragerende meervleermuis is bekend vanuit 

eigen waarnemingen (D. van der Veen, 2013). 

 

Verkennend veldbezoek 

Tijdens het verkennend veldbezoek is het plangebied beoordeeld op habitatgeschiktheid voor 

grondgebonden zoogdieren. Daaruit blijkt dat het plangebied geen bomen, struweel, dichte brede 

rietkragen, gebouwen of takkenhopen heeft, die een vaste verblijfplaats kan bieden voor tabel 2/3 

beschermde grondgebonden zoogdieren zoals de noordse woelmuis of waterspitsmuis. Er zijn 

geen sporen (zoals wroet, vraat, latrine of krabsporen) aangetroffen van tabel 2/3 grondgebon-

den zoogdieren en vleermuizen in het plangebied.  

 

De vleermuishabitatcheck is op basis van de checklist van het Vleermuisprotocol
1
 uitgevoerd. De 

paar bomen in het plangebied zijn beoordeeld op potentiële verblijfplaatsen voor vleermuizen. 

Tijdens deze habitatcheck (6 mei 2015) zijn in het plangebied geen bomen aangetroffen waar 

diepe gaten of scheuren zitten, die een vaste verblijfplaats kunnen vormen voor vleermuizen. Het 

dak van het gemaal en het naastgelegen huis vormen een geschikte zomerverblijfplaats voor 

vleermuizen zoals de  gewone dwergvleermuis. Tijdens het verkennend veldbezoek is vastge-

steld dat de watergangen, boomsingels en de taluds buiten het plangebied, potentiële vliegroutes 

en foerageergebied voor vleermuizen vormen. Er zijn (m.u.v. de Beemsteruitwatering en Grote 

Waterling) geen belangrijk foerageergebied in het plangebied aangetroffen, wel vorme. Bovenge-

noemde watergangen vormen wel een belangrijke vliegroute voor de meervleermuis. Deze soort 

is hier tevens meerdere jaren overvliegend aangetroffen.  

 

Analyse en toetsing van mogelijke effecten 

Ervan uitgaande dat het dak van het huidige gemaal (fig. 1.3) intact blijft en (daarmee) geen vas-

te verblijfplaatsen, rustplaatsen of leefgebied van tabel 2/3 grondgebonden zoogdieren en vleer-

muizen worden aangetast, kunnen effecten op verblijfplaatsen uitgesloten worden. In dit kader 

zijn dan ook geen negatieve effecten voorzien en hoeven geen vervolgprocedures in gang te 

worden gezet. Nader onderzoek of ontheffing is daarom niet nodig. De watergangen blijven te-

vens bestaan. Om effecten te voorkomen, moet rekening gehouden worden met overvliegende 

en foeragerende vleermuizen. Dit kan door in de periode maart tot en met oktober, geen directe 

werkverlichting of strooilicht (met uitzondering van verlichting van voertuigen) uit te stralen op 

watergangen en boomsingels tussen zonsondergang en zonsopkomst. Er kan tijdens de aanleg 

ook gebruik gemaakt worden van vleermuisvriendelijke armaturen.  

 
2.5 Vogels 

Bronnenonderzoek 

Uit het bronnenonderzoek komt naar voren dat in de directe omgeving van het plangebied waar-

nemingen bekend zijn van een aantal vogels als huismus, buizerd, sperwer, slechtvalk, et cetera. 

Er zijn geen waarnemingen bekend van jaarrond beschermde nesten of bijbehorend leefgebied 

                                                      
1
 Vleermuisvakberaad Netwerk Groene Bureaus, Zoogdiervereniging en. Gegevensautoriteit Natuur 2013. Vleermuispro-

tocol 2013,  maart 2013 
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en er is geen nestindicerend gedrag van vogels, behorende bij jaarrond beschermde nesten, in 

het plangebied bekend. 

 

Verkennend veldbezoek 

In het plangebied is geschikt habitat aanwezig voor broedvogels. In het veenweidegebied kunnen 

weidevogels tot broeden komen (zoals de grutto en kievit) en de graslandpercelen kunnen als 

ganzenfoerageergebied gebruikt worden. Tijdens het veldbezoek zijn geen foeragerende of nes-

telende weidevogels aangetroffen en er zijn geen grote groepen foeragerende ganzen aangetrof-

fen.  Langs de oevers van de watergangen is habitat aanwezig voor soorten als meerkoet, knob-

belzwaan en wilde eend. Alle vogels zijn beschermd onder de Flora- en faunawet. 

Er zijn geen nesten/verblijfplaatsen aangetroffen van vogelsoorten met een jaarrond beschermde 

nestplaats in bomen (zoals buizerd, uilen). Het huidige gemaal en naastgelegen woning kunnen 

wel een vaste verblijfplaatsen bieden voor jaarrond beschermde huismus nesten.  

 

Analyse en toetsing van mogelijke effecten 

Alle vogels genieten bescherming onder de Flora- en faunawet. Hierbij geldt dat verstoring van 

broedende vogels en broedsel niet is toegestaan. Wanneer grondwerkzaamheden worden uitge-

voerd buiten het broedseizoen (wat loopt van circa maart tot en met juni met uitloop tot in augus-

tus), of als maatregelen worden getroffen om verstoring te verkomen, is er geen overtreding van 

de Flora- en faunawet. In dit kader zijn dan ook geen negatieve effecten voorzien en hoeven 

geen vervolgprocedures in gang te worden gezet. Ervan uitgaande dat het dak van het huidige 

gemaal en woonhuis intact blijven is nader onderzoek of ontheffing niet nodig. Verder dient er 

tijdens de uitvoering specifiek rekening te worden gehouden met mogelijke broedende broedvo-

gels in oevers langs het plangebied tijdens het broedseizoen (zie ook par. 2.1). Als blijkt dat er 

nesten met eieren aanwezig zijn, zijn verstoringsbeperkende maatregelen nodig. Een ecologi-

sche begeleider kan ter plekke beoordelen welke maatregelen nodig zijn om het werk doorgang 

te geven of te faseren. 

 
2.6 Vissen 

Bronnenonderzoek 
Uit het bronnenonderzoek zijn waarnemingen bekend van beschermde vissen in de omgeving 
van het plangebied. Dit betreft de kleine modderkruiper (Ff-wet, tabel 2) en bittervoorn binnen de 
watergangen van het veenweidegebied. Beide soorten komen verspreid voor in de polders Zee-
vang en Beetskoog. 
 
Verkennend veldbezoek 

De watergangen langs het plangebied vormen een geschikt habitat voor de kleine modderkruiper 

en bittervoorn door aanwezigheid van flauwe oevers, watervegetatie en oevervegetatie met smal-

le rietkragen. 

 

Analyse en toetsing van mogelijke effecten 

De watergangen om het plangebied worden niet gedempt. De aanleg van een stuw, de instroom 

en werkzaamheden op de dijk en eventueel een beschoeiing langs de oever vormt geen  belem-

mering voor vissen, omdat dit een beperkte ingreep is waarbij, zolang de watergangen niet ge-

dempt wordt, er voldoende uitwijkmogelijkheden zijn voor vissen. Wel zal de aanleg in de water-

gang (bij de instroom en de stuw) uitgevoerd moeten worden onder ecologische begeleiding. Als 

bij de aanleg van de stuw tijdelijk ten behoeve van werkgebied gedempt moet worden en vissen 

overgezet moeten worden, dan zal er een ecologisch werkprotocol opgesteld moeten worden, 

waarin wordt vastgelegd dat maatregelen worden getroffen om van beschermde vissen te voor-

komen. Een mitigerende maatregel is bijvoorbeeld niet dempen in de voortplantingsperiode (wat 

globaal loopt van april t/m augustus) van vissen. De geschiktheid van de voortplantingsperiode 

zal bepaald moeten worden door een ter zake deskundige op het gebied van vissen. In dit kader 

zijn dan geen negatieve effecten voorzien op de kleine modderkruiper en bittervoorn en hoeven 
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geen vervolgprocedures in gang te worden gezet. Nader onderzoek of ontheffing is daarom niet 

nodig.  

 
2.7 Amfibieën 

Bronnenonderzoek 

Uit het bronnenonderzoek zijn meldingen van Ff-wet tabel 3 beschermde amfibieën bekend. Dit 

betreft meldingen van de rugstreeppad uit het zuidelijk gelegen veenweidegebied in een straal 

van 2 kilometer tot het plangebied. Er zijn geen waarnemingen van de rugstreeppad in de omge-

ving van het plangebied bekend. Verder zijn waarnemingen bekend van algemene beschermde 

tabel 1 soorten (zoals de bruine kikker en gewone pad).  

 

Verkennend veldbezoek 

De direct naastgelegen flauwe oevers van het plangebied langs de primaire watergangen vormen 

een geschikt suboptimaal habitat door enerzijds het ontbreken van open vegetatie en laagstaan-

de plassen, maar anderzijds wel de aanwezigheid van flauwe oevers voor de rugstreeppad. Deze 

soort is algemeen bekend langs flauwe oevers in het veenweidegebied in de kop van Noord-

Holland.  
 

Analyse en toetsing van mogelijke effecten 
Omdat er een open verbinding is tussen het veenweidegebied waar de rugstreeppad is aange-
troffen in de omgeving is het mogelijk dat de rugstreeppad in het plangebied voorkomt. Alhoewel 
de primaire watergangen grotendeels een grote barrière vormen en er een weg en een sloot ligt 
tussen het plangebied, kan het voorkomen van de rugstreeppad niet op voorhand worden uitge-
sloten. De aanleg van de stuw vormt geen beperking ten aanzien van de rugstreeppad. De 
graafwerkzaamheden voor de instroom in het terrein en het gemaal zijn weliswaar beperkt en op 
kleine schaal, maar ter uitsluiting van eventuele risico’s wordt wel aanbevolen om onderzoek uit 
te voeren naar beschermde amfibieën. Dit betreft 3 veldbezoeken van elk minimaal 2 á 3 uur in 
de periode eind april t/m juni. Als blijkt dat het plangebied voor een langere periode (meer dan 
een werkweek) vergraven moet worden in de periode maart t/m september, dan wordt aanbevo-
len om een paddenscherm om het werkgebied aan te brengen als werende maatregel. 
 
2.8 Overige soorten 

Er zijn geen waarnemingen bekend van overige beschermde diersoorten (zoals ongewervelden, 

reptielen, libellen of dagvlinders) van tabel 2 of 3 van de Flora- en faunawet en er is ook geen 

geschikt habitat aangetroffen van overige beschermde soorten. In dit kader zijn dan ook geen 

negatieve effecten voorzien en hoeven geen vervolgprocedures in gang te worden gezet. 

 

3 Natuurbeleidskaders 
3.1 Natuurnetwerk Nederland 

 

Toetsingskader 

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN), (ook bekend als EHS) is vastgelegd in de structuurvisie  

Provincie Noord-Holland. De afweging voor ingrepen in de NNN gaat volgens het  

‘Nee, tenzij-principe’. In onderstaand schema is dit stapsgewijs weergegeven. Ingrepen met een 

significant negatieve invloed op de wezenlijke kenmerken en waarden mogen niet plaatsvinden, 

tenzij er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang en indien er geen alternatieven 

zijn. Indien bij een ingreep schade wordt aangericht aan een NNN-gebied, dient dit in ieder geval 

gemitigeerd te worden. De resteffecten aan verlies van kwaliteit en/of oppervlakte dient te worden 

gecompenseerd. Daarnaast kan salderen van positieve en negatieve effecten op de NNN uit-

komst bieden om projecten in de NNN te realiseren. Het verkennend natuuronderzoek geeft in-

zicht in de ligging van NNN-gebieden, in de omgeving van het plangebied en de noodzaak voor 

het doorlopen van ‘Nee, tenzij, procedure’. In de  Provincie Noord-Holland is de externe werking 

van de NNN niet van toepassing. Een ‘Nee, tenzij-toets’ behoeft alleen te worden doorlopen, 
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indien er sprake is van een RO-procedure met betrekking tot wijziging van de bestemming van 

het plangebied.  

 

 
Schema: Het ‘nee, tenzij’-principe van het compensatiebeginsel. 

 

Inventarisatie, analyse en toetsing effecten 

 NNN-gebied 

De voorgenomen ontwikkelingen vinden plaats buiten de begrenzing van NNN-gebied (fig. 3.1a) 

maar binnen de begrenzing van weidevogelleefgebied (fig. 3.1b). Zolang de voorgenomen werk-

zaamheden buiten de begrenzing van NNN-gebied plaatsvindt, is nadere toetsing in de vorm van 

een ‘Nee, tenzij-toets’ niet aan de orde.  

 

 Weidevogelleefgebied 

Door de aanleg van de stuw en de instroom zal er geen oppervlakteverlies plaatsvinden. Door de 

aanleg van het nieuwe gemaal binnen de weidevogelleefgebied begrenzing vindt er mogelijk wel 

oppervlakteverlies plaats. Een Nee-tenzij toets kan worden opgesteld om uit te sluiten welke ef-

fecten zijn te verwachten op de weidevogel populatie (fig. 1.3b en c) en of er daadwerkelijk spra-

ke is van weidevogelleefgebied in dit deel van het plangebied. Dit rekeninghoudend met dat dit 

deel van het werkterrein naast een dijkweg ligt en verstorende objecten zoals gebouwen en bo-

men aanwezig zijn, waardoor de kans op voorkomen van weidevogels laag is in het werkterrein. 

In overleg met de Provincie Noord-Holland zal nader bepaald kunnen worden in hoeverre de 

Provincie nadere procedures nodig acht. 

 

 
Figuur 3.1a, Ligging NNN-gebied (helder groene vlakken), t.o.v. het plangebied (globaal rode contour) 

 

bron: Provincie Noord-Holland 
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Figuur 3.1b, Aanwezigheid weidevogels, t.o.v. het plangebied (globaal rode contour) 

 

 
Figuur 3.1b, Aanwezigheid weidevogelleefgebied begrenzing (groene vlak), t.o.v. het plangebied (globaal 

rode contour) 

 

4 Natuurbeschermingswet 
4.1 Toetsingskader 

De Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet) heeft als doel het beschermen van Natura 

2000-gebieden (Vogel- en Habitatrichtlijn) en Beschermde natuurmonumenten in Nederland. 

Projecten of handelingen die negatieve effecten op deze beschermde gebieden kunnen 

hebben, zijn in beginsel niet toegestaan. Voor Natura 2000-gebieden geldt een toetsing in het 

kader van artikel 19. In dit kader is ook toetsing nodig van effecten in het kader van de externe 

werking van toepassing. Bij de toetsing zijn er de onderstaande procedurevarianten. 

 

 Geen nader onderzoek: effecten kunnen op voorhand worden uitgesloten (er zijn geen 

Natura 2000-gebieden in de omgeving aanwezig). 

 Voortoets: effecten kunnen niet op voorhand worden uitgesloten. 

bron: Provincie Noord-Holland 

bron: Provincie Noord-Holland 
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 Verslechteringstoets: effecten kunnen op basis van de Voortoets niet worden uitgesloten, 

significantie hiervan wel. 

 Passende beoordeling: significantie van effecten kan op basis van de Voortoets of 

Verslechteringstoets niet worden uitgesloten. 

 ADC-toets: indien significantie van effecten op basis van de Passende beoordeling niet kan 

worden uitgesloten. Aangetoond dient te worden dat er geen alternatieven zijn met minde 

effecten, er sprake is dwingende redenen van groot openbaar belang en in compensatie is 

voorzien. Indien negatieve effecten op Natura 2000-gebieden niet zijn uit te sluiten is in ieder 

geval een vergunning noodzakelijk.  

 

Voor Beschermde Natuurmonumenten geldt een lichtere toetsing conform artikel 16. Voor deze 

gebieden is het uitvoeren van een Passende beoordeling niet noodzakelijk. Op deze gebieden is 

conform artikel 65 wel externe werking van toepassing. Het bevoegd gezag bepaalt of een ver-

gunning al dan niet nodig is. 

 
4.2 Inventarisatie 

Voor de inventarisatie van Natura 2000-gebieden en Beschermde natuurmonumenten is gebruik 

gemaakt van de gebiedendatabase van het ministerie van EZ. Uit deze gebiedendatabase 

blijkt dat het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied op een afstand van 3 kilometer van het 

plangebied is gelegen (fig.4.2). Dit betreft Vogeltrichtlijngebied ‘Markermeer & IJmeer’. Het 

dichtstbijzijnde Beschermd Natuurmonument ‘’Ham en Crommenij’ ligt op een afstand van circa 

15 kilometer ten opzichte van het plangebied. 

 

 
Figuur 4.2 - Ligging Natura 2000-gebied (groene arcering), t.o.v. het plangebied (globaal rode cirkel) 

 
4.3 Analyse van de mogelijke effecten 

Door uitvoering van de voorgenomen maatregelen gaat geen oppervlakte aan Natura 2000-

gebied of Beschermd Natuurmonument verloren. Gelet op de ruime afstand (3 kilometer) en de 

barrièrewerking van de tussenliggende A7 ten opzichte van het plangebied tot de Natura 2000-

gebieden en Beschermde Natuurmonumenten (15 kilometer), zijn effecten in het kader van de 

externe werking door verstoring (maximaal enkele honderden meters) en toename van stikstof-

depositie vanuit het plangebied uit te sluiten. 

 

5 Conclusies en aanbevelingen 
5.1 Natuurnetwerk Nederland 

Door de aanleg van de stuw en de instroom zal er geen oppervlakteverlies plaatsvinden. Door de 

aanleg van het nieuwe gemaal binnen de weidevogelleefgebied begrenzing vindt er mogelijk wel 

oppervlakteverlies plaats. Een Nee-tenzij toets kan worden opgesteld om uit te sluiten welke ef-

fecten zijn te verwachten op de weidevogel populatie en of er daadwerkelijk sprake is van weide-
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vogelleefgebied in dit deel van het plangebied. Dit rekeninghoudend met dat dit deel van het 

werkterrein naast een dijkweg ligt en verstorende objecten zoals gebouwen en bomen aanwezig 

zijn, waardoor de kans op voorkomen van weidevogels laag is in het werkterrein. In overleg met 

de Provincie Noord-Holland zal nader bepaald kunnen worden in hoeverre de Provincie nadere 

procedures nodig acht. 

 
5.2 Natuurbeschermingswet 

Door uitvoering van de voorgenomen maatregelen gaat geen oppervlakte aan Natura 2000-

gebied of Beschermd Natuurmonument verloren. Gelet op de ruime afstand (3 kilometer) en de 

barrièrewerking van de tussenliggende A7 ten opzichte van het plangebied tot de Natura 2000-

gebieden en Beschermde Natuurmonumenten (15 kilometer), zijn effecten in het kader van de 

externe werking door verstoring (maximaal enkele honderden meters) en toename van stikstof-

depositie vanuit het plangebied uit te sluiten. 

 
5.3 Flora- en faunawet 

Uit het uitgevoerde onderzoek kan geconcludeerd worden dat Ff-wet, tabel 2/3 beschermde soor-

ten in het plangebied kunnen voorkomen of tijdens de werkzaamheden op de werklocaties kun-

nen verschijnen. Het gaat hierbij om overvliegende of foeragerende vleermuizen, vogels en de 

rugstreeppad. Om verstoring van overvliegende of foeragerende vleermuizen en vogels te voor-

komen zullen de werkzaamheden overdag uitgevoerd moeten worden en zal tussen zonsonder-

gang en zonsopgang geen directe werkverlichting, bouwbeveiligingverlichting of strooiverlichting 

(met uitzondering van voertuigen) toegepast moeten worden, die op watergangen en boomsin-

gels schijnen (met uitzondering van vleermuisvriendelijke armaturen).  

 

Om verstoring van nesten in oevers (m.b.t. water- en rietvogels) en in het grasland (m.b.t. weide-

vogels en ganzen) te voorkomen wordt aanbevolen de werkzaamheden buiten het broedseizoen 

(grofweg half maart tot eind augustus) uit te voeren. Als er toch in deze periode gewerkt moet 

worden en als blijkt dat er nesten met eieren aanwezig zijn, zijn verstoringsbeperkende maatre-

gelen nodig. Een ecologische begeleider kan ter plekke beoordelen welke maatregelen nodig zijn 

om het werk doorgang te geven of te faseren. 

 

Ter uitsluiting van eventuele risico’s wordt aanbevolen om onderzoek uit te voeren naar be-

schermde amfibieën, waar grond wordt vergraven (zoals de instroom en het nieuwe gemaal). Dit 

betreft 3 veldbezoeken van elk minimaal 2 á 3 uur in de periode eind maart tot en met april. 

Als blijkt dat het plangebied voor een langere periode (meer dan een werkweek) vergraven moet 

worden in de periode maart t/m september, dan wordt aanbevolen om een paddenscherm om het 

werkgebied aan te brengen als werende maatregel. De rugstreeppad wordt namelijk regelmatig 

aangetroffen op werk-/bouwterreinen bij het bouwrijp maken van het terrein. Aanbevolen wordt 

om nog voor de voortplantingsperiode, wat loopt van eind april tot en met september, het terrein 

nog voor half maart (na de winterrust) af te sluiten met paddenschermen.  

 

Het plangebied blijkt verder een geschikt habitat voor tabel 1 zoogdier- en amfibiesoorten. Voor 

tabel 1 soorten geldt een vrijstelling van verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet. Hiervoor 

geldt wel de zorgplicht. 
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Nieuwbouw Gemaal Beetskoog - Architectonisch ontwerp - 24 oktober 2016

Aan de westzijde van de Beetskoog is behoefte aan een blokbemaling. Het bleek inefficiënt en ener-
gieverspillend te zijn om naast het hoger gelegen huidige gemaal een lager gelegen nieuw blokbe-
malingsgemaal te plaatsen. Hierop werd besloten het huidige gemaal af te stoten en een nieuw ge-
maal te bouwen op het lage peil van de blokbemaling. Het water wordt op deze manier gelijk op de 
boezem geloosd. Dit houdt in dat het nieuwe gemaal in het polderlanschap terecht komt. Wat voor 
het ontwerp eerder om een landschappelijke dan om een architectonische benadering vraagt.�

De weidse polderstructuur is geheel intact en spant van Oost naar West, tussen IJsselmeer en 
Beemster. De kavelsloten staan hier vrijwel haaks op. Het doel in dit ontwerp is het gemaal mee te 
laten doen met deze richtingen in het landschap en zodoende de ingreep logisch te laten zijn. Met 
andere woorden, het plaatsen van een structuur in plaats van een gebouw is het uitgangspunt 
geweest.�

Als we kijken hoe gebieden in de polder worden afgebakend, zien we dat dat gebeurt door middel van 
water en houten poortjes. Dit wordt herhaald bij het terrein van het gemaal. Er komt een waterloop 
rondom, wat hekwerken overbodig maakt. Zo blijft het gemaal vrij, het landschap ook.�

Op bouwwerkniveau bestaat het gemaal uit verschillende elementen. Zoals de instroomconstructie, 
het gemaal met de pompinstallaties, ondergronds pijpwerk en de uitstroom. Het streven is geweest 
om alle elementen als een eenheid te benaderen en op die manier toe te voegen aan het landschap. 
De zichtbaarheid van de ondergrondse technieken wordt door middel van twee cortenstalen sporen 
over de grond herkenbaar gemaakt. Evenwijdig aan de polder, startend bij de instroom en eindigend 
bij de uitstroom is het spoor de bindende factor van het geheel. Aansluitend worden de sporen onder-
ling verbonden met een cortenstalen portaalstructuur. In deze structuur bevindt zich de ruimte voor 
de pompinstallaties.�

kbng
architectuur | stedebouw | restauratie

Schiedamsedijk 44

3011 ED Rotterdam

E  info kbng.nl
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memo 

 

Postbus 150, 3000 AD  Rotterdam 

Telefoon: 010-2018555 

Fax: 010-4121039 

E-mail: info@rho.nl 

   

Aan: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier  

T.a.v.: Dhr. R. Hopman 

Onderwerp: Stikstofberekening gemaal Beetskoog / Verstoring Weidevogelleefgebied 

Datum: 17 maart 2016 

Referte: E. Stellingwerf MSc / ing. D.R. Boer 

 
Inleiding  
Op dit moment wordt voor een nieuw gemaal in Polder Beetskoog nabij Oudendijk een bestemmingsplan opgesteld. 
Het bestemmingsplan is informeel voorgelegd aan de Provincie Noord-Holland. In een voorlopige (informele) reactie 
van de provincie  op het bestemmingsplan een aantal aandachtspunten benoemd (e-mail van 11 februari 2016). 
Verzocht wordt om een AERIUS-berekening om de effecten van stikstofdepositie in de aanlegfase inzichtelijk te maken. 
Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor de ligging in weidevogelleefgebied. 
 
Met het programma AERIUS Calculator is een berekening uitgevoerd om de gevolgen voor de stikstofdepositie binnen 
Natura 2000 in beeld te brengen en te toetsen aan de Natuurbeschermingswet 1998. Daarnaast zijn de mogelijke 
effecten voor weidevogels kwalitatief beschreven. 
 
In dit memo worden de uitgangspunten, resultaten en de conclusie van de uitgevoerde berekening nader toegelicht. De 
AERIUS-berekening is opgenomen in de bijlage bij deze memo. 
 
Uitgangspunten stikstofberekening 
Bouwperiode 
De bouwperiode zal naar verwachting 6 maanden duren. In de berekening is daarom rekening gehouden met tijdelijke 
effecten van maximaal 1 jaar.  
 
Stationaire bronnen 
Voor de bouwfase van het gemaal Beetskoog zijn op basis van inschatting en praktijkvoorbeelden de belangrijkste 
emissiebronnen geïnventariseerd. In tabel 1 worden de kenmerken en de inzet van de hydraulische graafmachine, 
heistelling en het aggregaat weergegeven.  

 

Bron  Klasse  Brandstofverbruik Inzet  

Hydraulische graafmachine STAGE III B, 130 – 560 kW, bouwjaar 2011/01, Cat. 

L 

30 liter per werkuur 200 uur  

Heistelling STAGE III B, 130 – 560 kW, bouwjaar 2011/01, Cat. 

L 

30 liter per werkuur  150 uur  

Aggregaat STAGE III A, 19-37 kW, bouwjaar 2007/01, Cat. K. 5 liter per werkuur  600 uur 

Tabel 1  Relevante bronnen 

 

Verkeer  

De verkeersgeneratie is bepaald op basis van onderstaande gegevens. Ten aanzien van het onderzoek naar 

stikstofdepositie wordt gerekend met een jaargemiddelde weekdagintensiteit. De verkeersgeneratie is dan ook 

omgerekend naar het maximale aantal verkeersbewegingen per dag, gedurende een periode van maximaal een jaar. 

Ten behoeve van het bouwplan zijn de volgende verkeersstromen te onderscheiden: 

 Gedurende 10 dagen 2 transporten per dag met een middelzware vrachtauto, voor de aanvoer van bouwmaterialen 

en aan- en afvoer van materieel; 
o 2 transporten * 2 (heen en weer) * 10 dagen = 40 mvt/etmaal / 365 = 0,1 mvt/etmaal, worst-case is 

uitgegaan van 1 mvt/etmaal 

 60 vrachten met een tractor met dumper, voor de aanvoer van circa 300 m3 zand voor het inrichten van het 
bouwterrein; 
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o 60 transporten * 2 (heen en weer) = 120 mvt/etmaal / 365 = 0,3 mvt/etmaal, worst-case is uitgegaan van 
1 mvt/etmaal 

 Gedurende 100 werkdagen zal er personenvervoer zijn met twee aannemers werkbussen (licht verkeer);  
o 2 * 2 (heen en weer) * 100 = 400 / 365 = 1 mvt/etmaal 

 In de praktijk zal het ook voorkomen dat een leverancier langskomt om onderdelen of een kleinere bestelling langs 
te brengen. Daarnaast zullen de uitvoerder en opdrachtgevers de bouwplaats bezoeken. Zij zullen met een 
personenauto komen. Hiervoor is worst-case uitgegaan van: 

o 50 dagen x 1 transport x 2 (heen en weer) = 100   / 365 = 0,3 mvt/etmaal, worst-case is uitgegaan van 1 
mvt/etmaal. 

 

Verkeersverdeling 

Onderstaande figuur geeft de invoer en verdeling van het verkeer aan vanaf de planlocatie. Het verkeer is gemodelleerd 

tot aan de N247. Vanaf hier gaat het verkeer op in het heersende verkeersbeeld.1   

 

 
Figuur 1 Afwikkeling van het verkeer 

 

Resultaten stikstofberekening 
Uit de berekening blijkt dat er sprake is van een toename van stikstofdepositie van 0,00 mol N/ha/jr. op Natura 2000-
gebieden in de omgeving. De beoogde werkzaamheden leiden dan ook niet tot negatieve effecten op beschermde 
natuurgebieden in de omgeving (zoals de Eilandspolder). De Natuurbeschermingswet 1998 en het beleid van de 
provincie staan de uitvoering van het project en daarmee het bestemmingsplan niet in de weg. 
 
Uitgangspunten weidevogelleefgebied 
Begrenzing weidevogelleefgebied 
Het plangebied van het nieuwe gemaal is gelegen aan de rand van een weidevogelleefgebied. De ligging is weergegeven 
in de onderstaande figuur. 

                                                
1 Verkeer kan worden geacht te zijn opgenomen in het heersend verkeersbeeld op het moment dat het aan- en afrijdende verkeer 
zich door zijn snelheid en rij- en stopgedrag nog niet dan wel niet meer onderscheidt van het overige verkeer dat zich op de 
betrokken weg kan bevinden. 
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Figuur 2 Ligging in Weidevogelleefgebied 
 
Verstoringsbronnen en -afstanden 
Er is in de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar de verstoring van weidevogels. Daarbij zijn relaties inzichtelijk 
gemaakt tussen de verstoring van weidevogels en de afstand met betrekking tot verschillende verstoringsbonnen. 
Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de verstoring van verschillende verstoringsafstand ten opzichte van 
verschillende verstoringsbronnen.  
 

Storingsbron  Verstoringsafstand (m)  

Gemeentelijke weg  50  

Provinciale weg  100  

Autosnelweg  150  

Spoorlijn (intercity)  150  

Spoorlijn (lokaal)  100  

Fietspad  50  

Opgaande begroeiing (bos <0,5 ha, houtsingel, bomenrij, boomgroep)  200  

Bos (>0,5 ha)  250  

Rietland  200  

Hoogspanningsleiding  100  

Bebouwing (buiten bebouwde kom)  200  

Bebouwing (bebouwde kom)  300  

Gaswinstation  325  

Windturbines  200  

Tabel 2 Gemiddelde verstoringsafstanden voor verschillende verstoringsbronnen bij vestiging van weidevogels2) 
 
Voor een gemaal is geen verstoringsafstand bekend. Omdat het hier gaat om een functie met een beperkte 
hindercontour (30 meter op basis van de VNG-brochure) en er geen mensen/honden aanwezig zijn bij het gemaal, wordt 

                                                
2 Bruynzeel, L.W. & A.G.M. Schotman, 2011, Onderbouwing verstoringsafstanden werkplan weidevogels in Fryslân. A&W-rapport 
1624; Alterra-rapport 2184. A&W ecologisch onderzoek, Veenwouden; Alterra, Wageningen-UR. 
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gesteld dat de verstoring verwaarloosbaar is. Daarnaast is het relevant dat rondom het gemaal geen bomen worden 
geplant, die een verblijfsplaats kunnen vormen voor roofvogels. 
 
Verstoring in de omgeving van het plangebied 
In de omgeving van het plangebied liggen een weg/dijk, het dorpslint van Oudendijk, het bestaande gemaal en een 
enkele boerderij. De verstoring (rood) ten opzichte van verschillende bronnen is in de onderstaande figuur in beeld 
gebracht. Dit maakt inzichtelijk dat rondom het plangebied al veel verstoring aanwezig is en dat het nieuwe gemaal hier 
geen nieuwe verstoring aan toevoegd. 
 

 
Figuur 3 Verstoringscontour ten opzichte van de bestaande storing 
 
Effecten weidevogelleefgebied 
Op basis van de voorgaande analyse wordt vastgesteld dat er van relevante verstoring van weidevogelleefgebied geen 
sprake is. Daarnaast leidt de realisatie van het gemaal niet tot een verandering van het waterpeil in de omgeving van 
het plangebied. Hiervoor is namelijk eerder al een peilbesluit genomen. 
 
Conclusie 
Uit AERIUS-berekeningen blijkt dat sprake van een uitvoerbaar project in het kader van de Natuurbeschermingswet 
1998. Geadviseerd wordt om de uitkomsten van de AERIUS berekening ten minste 5 jaar te bewaren, zodat dit kan 
worden aangetoond. 
 
Daarnaast is sprake van verwaarloosbare effecten voor het weidevogelleefgebied. Nader onderzoek of compenserende 
maatregelen worden dan ook niet nodig geacht. 

 



Dit document bevat resultaten van een
stikstofdepositieberekening met AERIUS
Calculator. U kan dit document gebruiken
voor de onderbouwing van depositie onder de
drempelwaarde (0.05 mol/ha/j) in het kader
van de Natuurbeschermingswet 1998,
afhankelijk van de door u gekozen
rekeninstellingen.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en stikstofoxide (NOx), of één van beide.
Hiermee is de depositie van de activiteit
berekend en uitgewerkt. Op basis van de
gekozen rekeninstellingen zijn de resultaten op
Natura 2000-gebieden, als wel voor overige
natuurgebieden inzichtelijk gemaakt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in de Calculator. Voor
meer toelichting verwijzen we u naar de
websites www.aerius.nl pas.natura2000.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Emissie

Depositie natuurgebieden

Depositie habitattypen

Rc4SCjhdm73X (15 maart 2016)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Rho -, - -

Activiteit Omschrijving

Gemaal Beetskoog

Datum berekening Rekenjaar

15 maart 2016, 11:57 2016

Rekeninstellingen

Berekend met een straal van 10,0km rondom de bron(nen)

Tijdelijk project, startjaar Duur in jaren

2016 1

Totale emissie Situatie 1

NOx 182,14 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Depositie
Hectare met

hoogste project-
bijdrage (mol/ha/j)

Natuurgebied Provincie

Eilandspolder Noord-Holland

Situatie 1

0,00

Toelichting Stikstofberekeningen

Rc4SCjhdm73X (15 maart 2016)Berekening voor eigen
gebruik

Situatie 1

Berekening voor
eigen gebruik
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Locatie
Situatie 1

Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Bron 1
Locatie (X,Y) 127204, 512659
NOx 176,06 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

STAGE III B, 130 –
560 kW,
bouwjaar 2011/01,
Cat. L

Hydraulische
graafmachine

6.000 NOx 66,53 kg/j

STAGE III B, 130 –
560 kW,
bouwjaar 2011/01,
Cat. L

Heistelling 4.500 NOx 49,90 kg/j

STAGE III A, 19 –
37 kW, bouwjaar
2007/01, Cat. K

Aggragaat 3.000 NOx 59,63 kg/j

Rc4SCjhdm73X (15 maart 2016)Berekening voor eigen
gebruik

Situatie 1

Berekening voor
eigen gebruik
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Naam Aanvoer bouwmaterialen en
aan- en afvoer materieel

Locatie (X,Y) 128109, 512718
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 2,82 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

1,0 NOx
NH3

2,82 kg/j
< 1 kg/j

Naam Aanvoer zand voor het inrichten
van het bouwterrein

Locatie (X,Y) 128109, 512718
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 2,82 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

1,0 NOx
NH3

2,82 kg/j
< 1 kg/j

Naam Aannemer, uitvoerder
Locatie (X,Y) 128109, 512718
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 2,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Rc4SCjhdm73X (15 maart 2016)Berekening voor eigen
gebruik

Situatie 1

Berekening voor
eigen gebruik
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Depositie
natuur-

gebieden

Hoogste projectbijdrage
(Eilandspolder)

Hoogste projectbijdrage per
natuurgebied

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Beschermd natuurgebied

Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn

Habitatrichtlijn, Beschermd
natuurgebied

Vogelrichtlijn, Beschermd
natuurgebied

Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn, Beschermd
natuurgebied

Rc4SCjhdm73X (15 maart 2016)Berekening voor eigen
gebruik

Situatie 1

Berekening voor
eigen gebruik
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Depositie PAS-
gebieden

Natuurgebied Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

Overschrij-
ding KDW

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar

Eilandspolder 0,00

Geen overschrijding

Wel overschrijding*

Ontwikkelingsruimte beschikbaar**

Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij
de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen
waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet
wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en
of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Rc4SCjhdm73X (15 maart 2016)Berekening voor eigen
gebruik

Situatie 1

Berekening voor
eigen gebruik
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Depositie per
habitatt�ype

Eilandspolder

Habitattype Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

Overschrij-
ding KDW

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar

H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) 0,00

Geen overschrijding

Wel overschrijding*

Ontwikkelingsruimte beschikbaar**

Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij
de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen
waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet
wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en
of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Rc4SCjhdm73X (15 maart 2016)Berekening voor eigen
gebruik

Situatie 1

Berekening voor
eigen gebruik
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in de Benelux. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2015_20160125_31bd639486

Database versie 2015_20151211_3dec74e7e2

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2015-handboek-0

Rc4SCjhdm73X (15 maart 2016)Berekening voor eigen
gebruik

Situatie 1

Berekening voor
eigen gebruik
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Memo  

Compensatie Weidevogelleefgebied gemaal Beetskoog 

 

  

Aan 

Imre Burgering  

Rob Hopman 

 

  

Kopie aan 

 

  

Van 

S.J. Roodzand 

 Doorkiesnummer 

072-582 8306 

 E-mail 

s.roodzand@hhnk.nl 

Onderwerp 

Compensatie Weidevogelleefgebied 

gemaal Beetskoog 

 Registratienummer 

PM 

 

 Datum 

22 december 2016 

 

Hoogheemraadschap 

Hollands Noorderkwartier 

Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard 

Stationsplein 136, 1703 WC  Heerhugowaard 

 T 072-582 8282 

F 072-582 7010 

post@hhnk.nl 

www.hhnk.nl 

 NL66 NWAB 0636 7537 78 

KvK 37161516 

 

Aanleiding  

HHNK is voornemens om een nieuwe gemaal te realiseren, gemaal Beetskoog. Met deze 

ontwikkeling is sprake van areaalverlies van weidevogelleefgebied (Grontmij, 20151). Bestaand 

weidegrasland wordt ingericht met nieuwe bebouwing (gemaal) en verharding (af/ toerit) (Rho, 

20162).  

Het totale oppervlakte van het perceel waar de ontwikkeling is voorzien bedraagt 700 m2 waarvan 

zo'n 400 m2 uiteindelijk verharding komt. De bebouwing en de verharding maken het perceel 

ongeschikt als leefgebied voor weidevogels. Ook de rand rondom de bebouwing, welke onverhard 

blijft, raakt ongeschikt voor weidevogelleefgebied. Om deze reden is beoordeeld dat het gehele 

perceel met een oppervlakte van 700 m2 verloren gaat als weidevogelleefgebied. Er is overigens 

geen sprake van een peilwijziging, in dit kader zijn dan ook geen negatieve effecten voorzien. Het 

areaalverlies van weidevogelleefgebied dient te worden gecompenseerd. 

 

Natuurcompensatie Schardammerkoog 

HHNK heeft in een eerder stadium bij ontwikkeling gemaal Schardam ook een natuurcompensatie 

gerealiseerd (Compensatieovereenkomst 13.16025). Deze natuurcompensatie is groter dan de 

compensatieopgave van gemaal Schardam. Dit is gedaan met het oog op de toekomstige 

compensatiebehoefte van o.a. dijkversterking van Markermeerdijken. In overleg met Provincie 

Noord-Holland is destijds afgesproken dat de overcompensatie in een zogenaamde 'natuurbank' 

worden gezet en dat HHNK hier later gebruik van kan maken.  

In de overeenkomst is het volgende vastgelegd: 

Indien en voor zover de uiteindelijke compensatiebehoefte voor de dijkversterking kleiner 

blijkt te zijn dan thans geraamd, blijven de extra gerealiseerde hectares voor onbepaalde 

tijd in portefeuille van initiatiefnemer als natuurbank. Onder natuurbank verstaan partijen 

‘een positief saldo aan natuuroppervlak EHS dat initiatiefnemer na overleg tussen partijen 

kan inzetten voor zijn projecten en activiteiten waarbij EHS oppervlak verloren gaat. 

 

Het positieve saldo welke HHNK in het natuurbank heeft, bedraagt 3,4 ha. Dit bevindt zich in de 

Schardammerkoog, deze percelen zijn reeds ingericht en worden beheerd conform beheerdoeltype 

                                                
1 Grontmij, 2015. Verkennend natuuronderzoek Nieuwbouw gemaal Beetskoog en plaatsen automatische stuw. 
2
 Rho, 2016. Bestemmingsplan gemaal Beetskoog nabij de Oudendijk. 



Registratienummer 

 

 Pagina 

2 van 2 

Datum 

22 december 2016 

  

 

 

A01.01 Weidevogelleefgebied3. De natuurcompensatie Schardammerkoog is reeds in 

bestemmingsplan vastgelegd. Aangezien de compensatie reeds is gerealiseerd, wordt er geen 

uitgebreid compensatieplan opgesteld. 

 

De natuurcompensatie Schardammerkoog bevindt zich op 2 km afstand van plangebied gemaal 

Beetskoog. Het beheerdoeltype A01-01 Weidevogelleefgebied komt overeen met de 

weidevogeldoelstellingen binnen het plangebied van gemaal Beetskoog welke verloren gaan. 

Conclusie 

Ten behoeve van ontwikkeling gemaal Beetskoog wil HHNK een oppervlakte van 700 m2 

weidevogelleefgebied, compenseren in de Schardammerkoog. Hiervoor wil HHNK 700 m2 

'opnemen' uit de natuurbank.  

Dit verzoek wordt ter beoordeling voorgelegd aan Provincie Noord-Holland sector Natuur. Indien dit 

verzoek akkoord wordt bevonden, kan een compensatieovereenkomst worden ondertekent. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

S.J. Roodzand  

Adviseur ecologie 

Ingenieursbureau, Cluster Onderzoek 

 

 

                                                
3
 Beheernotitie Natuurcompensatie in Schardammerkoog. S.J. Roodzand, 21 mei 2015. Registratienummer 15.0021949 
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COMPENSATIEOVEREENKOMST GEMAAL BEETSKOOG 

 

partijen 

 

I. De Provincie Noord-Holland, vertegenwoordigd door de Commissaris van de 

Koning, die krachtens opdracht ex artikel 176.2 Provinciewet rechtsgeldig wordt 

vertegenwoordigd door de heer H.J. Schartman, hierna aan te duiden als: “de 

Provincie”;  hierna te noemen: “Provincie”; 

 
en 

  

II. Het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

handelend in zijn hoedanigheid van bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van 

het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, waarvan de zetel is gevestigd te 

Heerhugowaard, vertegenwoordigd door de heer J. de Ruig, hierna te noemen: 

“Initiatiefnemer”;  

 

 

Hierna gezamenlijk te noemen: “Partijen”. 

 

 

overwegende dat 

 

 

A. Initiatiefnemer voornemens is naast museumgemaal Beetskoog aan de 

Beetskoogkade te Oudendijk een nieuw poldergemaal op te richten. Dit project leidt 

tot een verlies en verstoring van EHS (thans NNN). Dit verlies en deze verstoring 

moeten worden gecompenseerd; 

B. Volgens artikel 25, lid 3 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening de ingreep in 

NNN gecompenseerd moet worden, welke compensatie in het bestemmingsplan moet 

worden vastgelegd;  

C. In de Uitvoeringsregeling natuurcompensatie Noord-Holland (Provinciaal Blad 2014, 

127) is vastgelegd aan welke voorwaarden de compenserende maatregelen moeten 

voldoen, dat er een compensatieplan moet zijn en dat er een 

compensatieovereenkomst moet worden gesloten;  

D. In het memo compensatie weidevogelleefgebied gemaal Beetskoog, als bijlage 1 bij 

deze overeenkomst gevoegd, is aangegeven dat 700 m² NNN permanent verloren 

gaat;  
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E. Partijen hebben een eerdere compensatieovereenkomst (kenmerk provincie 188660 / 

192614, kenmerk HHNK 13.16025) gesloten gericht op compensatie van verlies en 

verstoring door de oprichting van gemaal Schardam alsmede versterking van de 

primaire waterkering Edam – Amsterdam; 

F. In voornoemde overeenkomst onder punt 9 het volgende is bepaald: 

Indien en voor zover de uiteindelijke compensatiebehoefte voor de dijkversterking 

kleiner blijkt te zijn dan thans geraamd, blijven de extra gerealiseerde hectares voor 

onbepaalde tijd in portefeuille van Initiatiefnemer als natuurbank. Onder natuurbank 

verstaan partijen ‘een positief saldo aan natuuroppervlak EHS dat Initiatiefnemer na 

overleg tussen partijen kan inzetten voor zijn projecten en activiteiten waarbij EHS 

oppervlak verloren gaat’. Over de uiteindelijke omvang en vorm van de compensatie in 

het kader van de dijkverzwaring zullen partijen in overleg blijven; 

G. dit betekent dat een positief saldo aan natuuroppervlak NNN, in de nabijheid van 

Gemaal Schardam, na overleg tussen partijen door initiatiefnemer ingezet kan 

worden voor projecten en activiteiten waarbij NNN oppervlak verloren gaat; 

H. Initiatiefnemer een oppervlakte van 5.43.67 ha natuurcompensatie heeft gerealiseerd 

op de percelen kadastraal bekend gemeente Beets, sectie C, nummer 481, 482 en 

483; 

I. Een oppervlakte van 2 ha van deze compensatie daadwerkelijk is benut als 

compensatie voor gemaal Schardam en er een oppervlakte van 3.43.67 ha resteert; 

J. Het plangebied gemaal Beetskoog op 2 kilometer afstand ligt van de gerealiseerde 

compensatie gemaal Schardam en ten behoeve van compensatie voor gemaal 

Beetskoog 700 m² uit de Natuurbank kan worden ingezet; 

K. Voor compensatie van de Markermeerdijken of eventueel andere projecten daarmee 

in de Natuurbank een oppervlakte van 3.36.67 ha (3.43.67 ha – 0.07.00 ha) resteert.  

 

 

 

 

verklaren te zijn overeengekomen  

 

Artikel 1 

Initiatiefnemer voorziet in compensatie van areaalverlies door oprichting van gemaal 

Beetskoog door opname van 700 m² saldo uit de hierboven aangeduide Natuurbank. 

 

Artikel 2 

PM ingangsdatum en looptijd overeenkomst  
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Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend  

 

 Provincie,  Initiatiefnemer, 

     datum:  datum:  

plaats:  plaats:  

  

 

 

  

 De heer H.J. Schartman 

Provincie Noord-Holland 

 De heer J. de Ruig 
Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier 
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\tttf 

Provincie 
Noord-Hoiland 

IN6EK0MEN O 5 MEI 2 017 

POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

De heer B. van der Veen 

Postbus 250 

1 700 AG Heerhugowaard 

Gedeputeerde Staten 

Uw contactpersoon 

dhr. N. Kostelijk 

BU/BG 

Telefoonnummer 023 5144632 

kosteliJkn@noord-holland.nl 

1 I 1 

Betreft: Natuurcompensatie Schardammerkoog 

Geachte heer Van der Veen, 

Per e-mail ontvingen wij op 27 februari 201 7 een memo van u met de 

eindrapportage inzake de natuurcompensatie Schardammerkoog. 

Wij hebben kennisgenomen van de rapportage en deze inhoudelijk 

getoetst aan de me t het hoogheemraadschap gesloten 

compensatieovereenkomst. 

Wij bevestigen hierbij, dat aan de n atuurcompensatieplicht in de 

Schardammerkoog voor het gemaai Schardam en toevoerieiding is 

voldaan. Zelfs meer. In de overeenkomst was vastgelegd, dat er 2,0 ha. 

diende te worden gecompenseerd. Er is 5 ,44 ha. gerealiseerd. Het 

meerdere kan ingevolge de overeenkomst worden ingezet voor in de 

toekomst nog te realiseren natuurcompensatie. Zo kan voor het gemaal 

Beetskoog 700 m2 worden ingezet. Dit wordt in een afzonderlijke 

overeenkomst vastgelegd. De resterende oppervlakte kan te zijner tijd 

worden ingezet voor versterking van de Markermeerdijken. 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en danken u 

voor uw medewerking en inzet. 

Verzenddatum 

'h MEI 201/ 
Kenmerk 

946804/946815 

Uw kenmerk 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 

namens dezen, 

dhr. ing. N. (Nico) Kosteiijk 

projectleider Bodem en Groen 

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend. 

Postbus 3007 

2001 DA Haarlem 

Telefoon (023) 514 3143 

Fax (023) 514 3030 

Houtplein 33 

201 2 DE Haarlem 

www.noord-holland.nl 
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datum 18-12-2015
dossiercode    20151218-12-12138

Project: Bestemmingsplan Gemaal Beetskoog
Gemeente: Koggenland
Aanvrager: J. Posthumus
Organisatie: Rho Adviseurs voor de leefruimte

Geachte heer/mevrouw J. Posthumus,

Voor het plan Bestemmingsplan Gemaal Beetskoog heeft u advies aangevraagd in het kader van de watertoets op 
www.dewatertoets.nl. Met de gegevens die u heeft opgegeven is bepaald dat bepaalde aspecten van het plan een zodanige
invloed hebben op de belangen van het hoogheemraadschap dat de normale procedure moet worden gevolgd. Dit betekent
dat wij in overleg met u willen bespreken hoe in uw plan rekening kan worden gehouden deze waterhuishoudkundige belangen.

Om het watertoetsproces zo vlot mogelijk te laten verlopen, sturen wij u als bijlage een automatisch gegenereerd concept
wateradvies. Dit conceptadvies is in twee delen opgesplitst. In het eerste deel van het conceptadvies geven wij aan over welke
onderwerpen nader overleg met het hoogheemraadschap noodzakelijk is. Het tweede deel van het conceptadvies bevat de
onderwerpen die slechts een beperkte invloed hebben op de belangen van het hoogheemraadschap en die ondervangen
kunnen worden met standaard maatregelen. Dit tweede deel van het advies kunt u gebruiken om alvast een eerste aanzet te
geven tot de waterparagraaf in de ruimtelijke onderbouwing.

Wij nemen binnen drie weken contact met u op om nadere afspraken te maken en advies te geven over de nog openstaande
waterbelangen. Als u eerder een afspraak wilt maken, dan kunt u contact met ons opnemen via ons algemene nummer 072 582
8282 en vragen naar de contactpersoon voor de gemeente waarin uw plan zich bevindt. Naast het bijgevoegde conceptadvies
kunt u op onze website meer informatie vinden over de watertoets in het algemeen: 
https://www.hhnk.nl/portaal/water_3556/item/watertoets_3017.html.

LET OP: Het (concept)wateradvies is geen aanvraag voor een Watervergunning. Onze conclusie en wateradvies mogen alleen
gebruikt worden tijdens de (ruimtelijke) planvormingfase. U dient zelf na te gaan welke vergunningen nodig zijn om het plan te
realiseren. Bij het hoogheemraadschap dient u wellicht een Watervergunning aan te vragen of een melding te doen. Meer
informatie over de Watervergunning vindt u op  https://www.hhnk.nl/portaal/vergunningen-en-ontheffingen_3529/.

Met vriendelijke groet,
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Postbus 250
1700 AG HEERHUGOWAARD
T 072 582 8282
F 072 582 7010
E info@hhnk.nl
W www.hhnk.nl

CONCEPT Wateradvies
Via de Digitale Watertoets (www.dewatertoets.nl) heeft u Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gevraagd een reactie
te geven op het plan Bestemmingsplan Gemaal Beetskoog. Uit de ingediende gegevens is gebleken dat er voor één of
meerdere wateraspecten nader overleg noodzakelijk is met het hoogheemraadschap. Deze aspecten benoemen wij in het
eerste deel van dit concept wateradvies. In het tweede deel komen de onderwerpen aan bod die slechts een beperkte invloed
hebben op de belangen van het hoogheemraadschap en die hierdoor ondervangen kunnen worden met standaard
maatregelen. Dit deel van het advies kunt u gebruiken om alvast een eerste aanzet te geven tot de waterparagraaf in de
ruimtelijke onderbouwing van uw plan.

DEEL I

""mailto:info@hhnk.nl""
""http://www.hhnk.nl/""


Hieronder vindt u de aspecten waarover nader contact met het hoogheemraadschap noodzakelijk is:

Het ingetekende plangebied heeft de volgende zoneringen (kaartlagen) geraakt:
- Zonering regionale waterkering
- Zonering primaire waterlopen

U heeft aangegeven dat er in het plan sprake is van een tijdelijke of permanente verandering van het oppervlaktewaterpeil. Een
tijdelijke of permanente waterpeilverandering heeft effect op de omgeving van het plan. Het hoogheemraadschap zal nadere
eisen stellen als de effecten een negatieve uitwerking veroorzaken.

Wij nemen binnen drie weken contact met u op om nadere afspraken te maken en te komen tot advies over bovenstaande
waterbelangen.

DEEL II
Dit tweede deel van het advies kunt u direct gebruiken om een aanzet te maken voor de waterparagraaf in de ruimtelijke
onderbouwing.

De watertoets is een procesinstrument dat is verankerd in de Wet Ruimtelijke Ordening (WRO), het Besluit Ruimtelijke Ordening
(BRO) en het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) 2011. De bedoeling van het instrument is om wateraspecten van meet
af aan mee te nemen bij ruimtelijke plannen en besluiten. Het gaat hierbij om zes thema's: waterkwantiteit, waterkwaliteit,
waterkeringen, wegen, afvalwaterketen en beheer & onderhoud van nieuw en bestaand oppervlaktewater.

Beleid Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Met ingang van 22 december 2009 is het Waterbeheerplan 2010-2015 'Van veilige dijken tot schoon water' bepalend voor het
waterbeleid binnen ons beheersgebied. Dit plan beschrijft het waterbeheer en vormt de basis voor de watertaken die het
waterschap heeft: waterkeringen, waterkwantiteit, waterkwaliteit en waterketen.

Daarnaast beschikt het Hoogheemraadschap over een verordening: de Keur 2009. Hierin staan de geboden en verboden die
betrekking hebben op watergangen en waterkeringen. Voor het uitvoeren van werkzaamheden kan een vergunning nodig zijn.
De werkzaamheden in of nabij de watergangen en waterkeringen worden getoetst aan de beleidsregels die u op onze website
kunt vinden (https://www.hhnk.nl/portaal/keur_41208/).

Verharding en compenserende maatregelen
Uit uw gegevens blijkt dat er geen / slechts in zeer beperkte mate sprake is van een toename van de verharding. Omdat dit een
dermate klein gevolg heeft voor de waterhuishoudkundige situatie hoeven er geen compenserende maatregelen uitgevoerd te
worden.

Waterkwaliteit en riolering

U heeft aangegeven dat er binnen het plan geen sprake is van activiteiten die als gevolg kunnen hebben dat vervuild
hemelwater naar het oppervlaktewater afstroomt. Het hemelwater kan dus als schoon worden beschouwd. Het is daarom niet
doelmatig om het af te voeren naar de rioolwaterzuiveringsinrichting (rwzi). Dit betekent dat we voor de nieuwe ontwikkeling
adviseren om een gescheiden stelsel aan te leggen.

Wij adviseren om met het oog op de waterkwaliteit het gebruik van uitloogbare materialen zoals koper, lood en zink zoveel
mogelijk te voorkomen.

Tot Slot
De initiatiefnemer van het plan is zelf verantwoordelijk voor de regeling, financiering en de realisatie van alle maatregelen die
voortvloeien uit het plan. Mocht de inhoud van het plan wijzigen, dan verzoeken wij u vriendelijk ons een geactualiseerde versie
toe te sturen. Ook ontvangen wij graag een exemplaar van het definitieve en goedgekeurde plan.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er desondanks vragen zijn, dan kunt u contact
opnemen via 072 - 582 8282 en vragen naar de contactpersoon voor uw gemeente.

De WaterToets 2014
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 Notitie 

 

Referentienummer Datum Kenmerk 

GM-0158654 15 juni 2015 344380 

 

Betreft 

Quickscan historisch bodemonderzoek Nieuwbouw gemaal Beetskoog en plaatsen au-

tomatische stuw 

 

1 Inleiding 
In opdracht van de Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft Grontmij Nederland 
B.V. een quickscan historisch bodemonderzoek uitgevoerd in het kader van een te realiseren 
gemaal en te plaatsen automatische stuw in Beetskoog. Deze quickscan historisch bodemonder-
zoek is gebaseerd op de NEN 5725 en is gericht op de werkzaamheden op onderstaande locatie. 
 

 
 

Figuur 1: Locatie te realiseren gemaal en te plaatsen automatische stuw te Beetskoog 
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2 Doelstelling 

In het onderhavige bureauonderzoek is beschikbare bodeminformatie van de onderzoekslocatie 

verzameld. Doel van het milieuhygiënisch vooronderzoek is het nagaan of op locatie en/of belen-

dende percelen bodembedreigende activiteiten plaatsvinden of hebben plaatsgevonden, waar-

door verontreinigende stoffen in de bodem zijn terecht gekomen. Op basis van deze informatie 

moet blijken of en zo ja welke onderzoeksstrategie gehanteerd zal moeten worden tijdens een 

verkennend bodemonderzoek.  

 

3 Geraadpleegde bronnen 

Bij het verzamelen van de historische gegevens zijn verschillende bronnen geraadpleegd. In 

onderstaande tabel is vermeld welke bronnen hiervoor gebruikt zijn en of bij de geraadpleegde 

bronnen informatie beschikbaar was over de onderzoekslocatie en omliggende percelen. In de 

paragraven 3.1 tot en met 3.4 zijn de resultaten nader toegelicht.  

 

Tabel 1: Overzicht geraadpleegde bronnen tijdens vooronderzoek 

Bron Korte toelichting 

Internet  

 www.bodemloket.nl Geen bodemondergegevens beschikbaar 

 www.watwaswaar.nl  Historische kaarten; zie paragraaf 3.1  

 www.google.nl/maps  Luchtfoto 

Regionale Uitvoeringsdienst Noord-

Holland Noord 

 

 Bodemarchief Geen bodemonderzoeksrapporten beschikbaar 

 Hinderwetarchief Geen vergunningen geregistreerd  

 Wet milieubeheerarchief Geen vergunningen geregistreerd 

 Tankenbestand Geen aanwijzingen voor (ondergrondse) tanks aangetroffen 

 Bouw- en woningtoezicht - 

 Bodemkwaliteitskaart Zie paragraaf 3.3  

Provincie  

 Globis - 

 Bodemarchief Zie resultaten Bodemloket paragraaf 3.2 

 Luchtfoto’s - 

Overige bronnen  

 Asbestkansenkaart Zie paragraaf 3.4  

 Interviews - 

  

 
3.1 Terreinsituatie en historie 

De onderzoekslocaties maken onderdeel uit van de polder Beetskoog in de gemeente Koggen-

land. Ten oosten van het perceel grond waar het nieuw te bouwen gemaal wordt gerealiseerd, 

bevindt zich het museumgemaal aan de Beetskoogkade nabij Oudendijk. De locatie van de te 

plaatsen stuw ligt ten oosten van het kruispunt van de primaire waterlopen.   

Uit de geraadpleegde historische kaarten blijkt dat het slotenpatroon sinds begin van de 19
de

 

eeuw vrijwel niet is veranderd.  

 
3.2 Bodemloket 

Uit geraadpleegde gegevens van het Bodemloket (www.bodemloket.nl) blijkt dat er geen potenti-

eel verdachte bodembedreigende activiteiten op of binnen een straal van 50 meter van de onder-

zoekslocaties staan geregistreerd.  

 
  

http://www.bodemloket.nl/
http://www.watwaswaar.nl/
http://www.google.nl/maps
http://www.bodemloket.nl/
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3.3 Bodemkwaliteitskaart 

Op basis van de geraadpleegde gegevens van de bodemkwaliteitskaart Regio West-Friesland 

blijkt dat de onderzoekslocaties in een gezoneerd gebied ligt (zone 8 Buitengebied). 

Op basis van de gegevens van de bodemkwaliteitskaart heeft de zowel bovengrond (bodemtra-

ject 0,0 tot 1,0 m –mv) als de ondergrond (bodemtraject 1,0 tot 2,5 m –mv) binnen de zone naar 

verwachting bodemkwaliteitsklasse achtergrondwaarde.  

In zowel de boven als ondergrond kunnen binnen deze zone plaatselijk uitschieters voorkomen. 

Uit de bodemkwaliteitskaart blijkt dat de 95-percentielwaarde in zowel de boven- als ondergrond 

voor PCB’s de maximale waarde industrie overschrijdt.  

 

De wegbermen buiten het bebouwd gebied vallen in de bodemfunctieklasse landbouw/ natuur, 

Echter uit de praktijk blijkt dat wegbermen echter over het algemeen heterogeen verontreinigd 

zijn als gevolg van verkeersactiviteiten (o.a. olielekka-

ges en depositie van uitlaatgassen) en onderhoud (o.a. teerhoudende kleeflagen). 

Het is mogelijk om grond die uit wegbermen vrijkomt ook weer binnen wegber-

men toe te passen. Hieraan worden wel een aantal voorwaarden gesteld, namelijk: 

 De bermengrond mag alleen in dezelfde zone, oftewel in de bermen van eenzelfde type weg, 

opnieuw worden toegepast. 

 De kwaliteit van de te ontgraven bodem in de wegbermen moet worden geverifieerd met een 

verkennend bodemonderzoek. De diepte tot waarop het bodemonderzoek 

wordt uitgevoerd is de voorgenomen ontgravingsdiepte. 

 De resultaten van het bodemonderzoek worden indicatief getoetst aan de normen van het  

besluitbodemkwaliteit zodat kan worden vastgesteld of de te ontgraven grond voldoet aan de 

toepassingseis. 

 
3.4 Asbestkansenkaart 

Uit de geraadpleegde gegevens van de asbestkansenkaart van de provincie Noord-Holland blijkt 

dat voor de onderzoekslocatie geen informatie beschikbaar is omtrent de kans op het aantreffen 

van asbestverdacht materiaal op of in de bodem. 

 

4 Conclusies 

Het vooronderzoek heeft geen aanwijzingen opgeleverd die duiden op de aanwezigheid van ern-

stige bodemverontreiniging ter plaatse van een te realiseren gemaal en te plaatsen automatische 

stuw aan de Beetskoogkade nabij Oudendijk in de gemeente Koggenland. Op basis van de resul-

taten voor dit beperkte vooronderzoek worden de onderzoekslocaties niet als asbestverdacht 

aangemerkt. Het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740 en een 

asbestonderzoek in bodem conform de NEN 5707 op de onderzoekslocaties worden vooralsnog 

niet noodzakelijk geacht.  

 

Op basis van de gegevens van de bodemkwaliteitskaart is voor de zone “Buitengebied” sprake 

van vrij grondverzet binnen de regio West-Friesland. Bij grondwerkzaamheden zijn geen veilig-

heidsmaatregelen van toepassing.  

 

De wegbermen langs de Beetskoogkade worden als heterogeen verontreinigd aangemerkt. In-

dien voor de aanleg van de persbuis ten noorden van het toekomstige gemaal de wegbermen 

worden ontgraven, is voor het vaststellen van de milieuhygiënische bodemkwaliteit, een verken-

nend bodemonderzoek noodzakelijk. Met de resultaten van het bodemonderzoek kunnen even-

eens de hergebruiksmogelijkheden van de vrijkomende (berm)grond worden getoetst. Bij grond-

werkzaamheden in de wegbermen zijn veiligheidsmaatregelen mogelijk van toepassing. 
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1 Inleiding en onderzoeksdoel 

 

Grontmij Nederland B.V. gevestigd te De Bilt (“opdrachtgever”) heeft T&A Survey BV 

(“T&A”) op  22 april 2015 opdracht verleend voor het uitvoeren van een quickscan naar 

de aanwezigheid van Conventionele Explosieven ter plaatse van het project Nieuw 

Gemaal Beetskoog. 

 

Achtergrond 

Geplande werkzaamheden 

Verstrekte informatie door opdrachtgever 

 E-mail d.d. 10 april 2015 

 

Geplande werkzaamheden 

Ter plaatse een nieuw gemaal (Beetskoog) naast een historisch stoomgemaal worden 

gebouwd, tevens zal er een automatische stuw geplaatst worden. Het nieuwe gemaal 

vervangt een bestaand gemaal dat aan de oostzijde van de polder staat. 

 

Risico explosieven 

Aangezien eventueel aanwezige explosieven een risico vormen voor de uit te voeren 

werkzaamheden, is het van belang dat het onderzoeksgebied op de aanwezigheid van 

explosieven en andere risicovolle oorlogsrelicten onderzocht wordt. Op basis hiervan kan 

de voortgang en veiligheid van de werkzaamheden worden gewaarborgd.  

 

Deze quickscan dient inzicht te geven in de noodzaak tot het uitvoeren van een volledig 

historisch onderzoek. De quickscan is geen volledig onderzoek zoals vermeld in de 

vigerende wetgeving. 

 

Een gedetailleerd en volledig uitgevoerd historisch vooronderzoek voorkomt het maken 

van onnodige kosten voor detectie- of benaderwerkzaamheden door het driedimensionaal 

afbakenen van het verdachte gebied.  

 

Onderzoeksdoel 

Doel van deze bureaustudie is het geven van inzicht in de noodzaak aangaande de 

uitvoering van een volledig historisch vooronderzoek (probleeminventarisatie en pro-

bleemanalyse) voor het onderzoeksgebied op basis van beperkt verzameld en geanaly-

seerd (historisch) feitenmateriaal.  

 

In deze rapportage worden de resultaten van het onderzoek behandeld. 
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2 Quickscan 

2.1 Algemeen  

Het mogelijk voorkomen van explosieven in de ondergrond houdt over het algemeen in 

Nederland verband met oorlogshandelingen gedurende WOII. Voorbeelden hiervan zijn 

bombardementen (zowel geallieerde als Duitse), gevechten (meidagen 1940, bevrijding 

1944-1945), verdedigingswerken (mijnenvelden) en dumpingen (verborgen voor vijand, 

achterlaten van munitie bij overgave of terugtrekking). 

 

Bij een quickscan worden een beperkt aantal historische gegevens verzameld. Alvorens 

te starten dient het onderzoeksgebied duidelijk omschreven te zijn. Het verzamelen van 

historische gegevens wordt gedaan aan de hand van archieven. 

 

2.2 Onderzoeksgebied 

De locatie van het nieuwe gemaal ligt aan de Beetskoogkade nabij Oudendijk. De locatie 

van de te plaatsen stuw is ten oosten van het kruispunt van de primaire waterlopen. Als 

onderzoeksgebied wordt een straal van 100 meter rondom beide locaties aangehouden. 

 

Zie bijlage 1 voor een overzichtskaart van het onderzoeksgebied. 

 

De onderzoekslocatie valt binnen de volgende gemeente(s): Koggenland 

 

2.3 Literatuurstudie en archiefonderzoek 

Voor de quickscan zijn de volgende bronnen geraadpleegd:  

 Intern T&A archief  

 Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) te Amsterdam 

 Koninklijke Bibliotheek te Den Haag 

 Internet (algemene informatie en specifiek naslagwerk) 

 

In de volgende paragrafen is een algemene toelichting gegeven over de bronnen die 

geraadpleegd zijn voor onderhavig onderzoek, gevolgd door een overzicht van de speci-

fiek geraadpleegde stukken en een uitwerking van de resultaten van het onderzoek. 

 

Algemene informatie over de uitwerking van de bronnen 

Op basis van de geraadpleegde bronnen (literatuur, archiefstukken etc.) is per onder-

zochte bron, indien van toepassing, een overzichtstabel opgesteld van de oorlogshande-

lingen in (de omgeving van) het onderzoeksgebied. De kolom ‘bron’ verwijst met de 

juiste annotatie naar de herkomst van de informatie.  

 

Markeringsnummers 

Elke relevante oorlogshandeling is voorzien van een markeringsnummer en weergegeven 

in de inventarisatiekaart in bijlage 1.  

 

De toevoeging ‘indicatief’ bij het markeringsnummer geeft weer dat de melding niet 

nauwkeurig geplaatst kan worden en dus indicatief in de inventarisatiekaart is ingete-

kend. Een indicatief markeringsnummer kan ook als tekstvlak in de kaart staan. Geen 

toevoeging geeft aan dat de melding (redelijk) nauwkeurig ingetekend kon worden.  

 

De markering ‘BOL’ (buiten onderzoekslocatie) laat zien dat de melding zich buiten het 

onderzoeksgebied bevindt, maar wel van belang is voor een algemeen beeld van de 

omgeving. De markering ‘NIK’ (niet in kaart) geeft weer dat de exacte locatie van de 

melding op basis van de beschikbare gegevens niet nader te bepalen was en dat de 

melding dus niet in de kaart kon worden gezet. 
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2.3.1 Literatuurstudie 

Middels een literatuurstudie is een beeld te verkrijgen van algemene oorlogshandelingen 

van een gebied, meestal met data van deze gebeurtenissen en soms met zeer relevante 

details die niet in andere bronnen te vinden zijn. Op basis van de literatuur kan daarmee 

een algemeen overzicht worden opgesteld met data van gebeurtenissen, op basis waar-

van gericht gezocht kan worden in diverse nationale en internationale archiefinstellingen.  

 

Overzichtslijst gebruikte literatuur 

Voor de literatuurstudie zijn de onderstaande boeken uit het archief van T&A, de 

Koninklijke Bibliotheek en het Nederlandse Instituut voor Oorlogsdocumentatie, 

geraadpleegd. In de kolom “bronverwijzing” staat de afkorting die in het overzicht van de 

relevante gebeurtenissen gebruikt is om naar het betreffende boek te verwijzen. 

 

Auteur Titel Uitgegeven Bronverwijzing 

Amersfoort, H. e.a., Mei 1940, de strijd op Nederlands 
grondgebied 

Den Haag 2005 Amersfoort (2005) 

Bijlsma, W., Dorp in de Zeevang 1943-1949 : acht 
verhalen 

Alkmaar 2010 Bijlsma 2010 

Klep, C. (red.), De bevrijding van Nederland 1944-1945, 
oorlog op de flank 

Den Haag 1995 Klep (1995) 

Korthals Altes, A., Luchtgevaar, luchtaanvallen op Nederland 
1940-1945 

Amsterdam 1984 Korthals Altes 
(1984) 

Lenstra, C., Zeevang door de eeuwen heen Purmerend 2003 Lenstra 2003 

Schuijtemaker, D., Avenhorn, Grosthuizen en Scharwoude in 
grootmoeders tijd 

Zaltbommel 1992 Schuijtemaker 1992 

Zwanenburg, G.J., En nooit was het stil… Kroniek van een 
luchtoorlog – delen I en II 

z.p., z.j. Zwanenburg (z.j.) 

 

Uitwerking resultaten literatuurstudie 

In de literatuur zijn geen relevante gegevens gevonden. 

 

2.3.2 Archiefonderzoek 

De meest belangrijke bronnen van informatie voor een historisch vooronderzoek zijn in 

de regel de (archief)stukken die gebeurtenissen hebben vastgelegd tijdens en vlak nadat 

ze plaatsvonden. Dit zijn onder meer processen-verbaal en dagrapporten, die binnen 

enkele dagen na de gebeurtenis zijn opgesteld en omschrijven wat er heeft plaatsgevon-

den, foto’s die een gebeurtenis of de resultaten ervan vastleggen en militaire verslagen 

waarin plannen, uitvoering, resultaten en gebruikte explosieven zijn vastgelegd. Archief-

stukken hebben in de regel de meeste accurate en betrouwbare gegevens die voor een 

onderzoek gebruikt kunnen worden, omdat het meestal primaire bronnen betreft die de 

informatie hebben vastgelegd korte tijd nadat een gebeurtenis plaatsvond.  

 

Aangezien onderhavig onderzoek een quickscan  betreft en geen volledig historisch 

vooronderzoek, is slechts een zeer beperkt archiefonderzoek gedaan. Hierbij is de 

archiefinstelling geselecteerd waarvan de verwachting is, dat er de meest representatieve 

informatie aangetroffen kon worden om een goed beeld te krijgen van oorlogshandelin-

gen in het onderzoeksgebied. 

 

Per archief is een inventarisatie opgemaakt van de dossiers waarin relevante informatie 

verwacht mag worden. Van de dossiers die zijn ingezien is de inhoud beoordeeld op 

relevantie. Een stuk is niet relevant indien het geen indicaties of contra-indicaties voor de 

mogelijke aanwezigheid van explosieven in het onderzoeksgebied of de directe nabijheid 

ervan bevat. De relevante stukken zijn verder uitgewerkt en geanalyseerd in de onder-

staande paragrafen. 
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Voor de laatste kolom van de tabel van de inventarisatie geldt, dat – indien van toepas-

sing - middels een nummer aangeduid is waarom een inventaris niet relevant is bevon-

den.  

 

De vermelde nummers in de tabel van de inventarisatie van elk archief staan voor het 

volgende: 

1. De in de stukken gemelde gebeurtenissen zijn te ver van het onderzoeksgebied 

om relevant te zijn; 

2. De stukken melden geen (aan) explosieven (gerelateerde gebeurtenissen); 

3. De stukken melden geen relevante naoorlogse werkzaamheden; 

4. De stukken missen in het archief; 

5. De stukken zijn niet ingezien voor onderhavige quickscan. 

 

 

Gemeentearchief 

Archiefstukken uit gemeentearchieven bevatten in de regel de meest gedetailleerde en 

betrouwbare informatie voor oorlogshandelingen in de gemeente, getroffen locaties, 

afhandelingen betreffen het zoeken en/of ruimen van explosieven en naoorlogse werk-

zaamheden. Archiefstukken van gemeentes zijn terug te vinden in een lokaal gemeente-

archief en/of in regionale archieven. Bij het raadplegen van het gemeentearchief voor 

een historisch vooronderzoek worden conform de WSCS-OCE ten minste stukken van de 

luchtbeschermingsdienst, de stukken over aangetroffen/geruimde CE en oorlogsschade-

rapporten geraadpleegd. Voor onderhavige quickscan zijn deze stukken niet geraad-

pleegd en uitgewerkt, maar is een selectie gemaakt van inventarissen waarvan de 

verwachting het hoogst is dat er bruikbare informatie in te vinden zou zijn. 

 

Overzichtslijst geraadpleegde archieven en inventarissen 

 

Koggenland 

De archiefstukken van gemeente Koggenland liggen in het Westfries Archief te Hoorn. 

Hiervan zijn de volgende archieven geraadpleegd: 

 
1373 Dorps- en gemeentebestuur Oudendijk 1533-1949  

Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken) Relevant 

850 Stukken betreffende het neerkomen van vier bommen in de polder Beetskoog en de 
Beemsterringvaart en de hierdoor veroorzaakte schade, 1942 

Ja 

670 Stukken betreffende luchtbescherming en de Luchtbeschermingsdienst, 1937-1940, 
1944 

Nee, 1 

847 Stukken betreffende militaire vorderingen, 1939-1946 Nee, 5 

 

Uitwerking resultaten archiefstudie van gemeentearchief Koggenland 

 
Markering Datum Gebeurtenis/locatie Bron  

5104-001 
indicatief 
 

12-03-42 10 maart 1942: In een weiland van Beetskoog polder kwamen 
bommen terecht die ontploften, waardoor drie grote gaten/kraters 
ontstonden. Er werden in totaal 4 bommen afgeworpen. De vierde 
kwam in de Beemster Ringvaart. 

1373-850 

5104-001 
indicatief 
 

16-03-42 In een aanvulling op het rapport van 12 maart 1942 over het 
bombardement van 10 maart 1942 wordt gemeld dat er een blind-
ganger zou liggen in de uitwatering van de Beemster Ringvaart. 

1373-850 

 

 

Nederlands Instituut voor Militaire Historie 

Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (“NIMH”) is een gespecialiseerd kennis- 

en onderzoekscentrum op het gebied van de Nederlandse militaire geschiedenis en 

beschikt onder andere over de volgende collecties: 

 

 Collectie 409 “Gevechtsverslagen en rapporten mei 1940” 

 Collectie 575 “Duitse verdedigingswerken in Nederland en rapporten van het Bu-
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reau Inlichtingen te Londen (1940-1945)” 

 

In het Nederlands Instituut voor Militaire Historie zijn geen relevante archiefstukken  

gevonden. 
 

Nationaal Archief Den Haag 

In het Nationaal Archief van Den Haag is een onder toegang 2.04.53.15 – “Binnenlandse 

Zaken” een collectie berichten beschikbaar van gemeentes gericht aan Rijksinspectie 

Luchtbescherming te Den Haag. Dit zijn meldingen van de gemeentes en provincies 

betreffende gebeurtenissen waarbij voorwerpen vanuit de lucht in de gemeente terecht 

zijn gekomen, vliegtuigbeschietingen en bombardementen. De stukken betreffen voor-

namelijk de periode 1940-1943. Deze stukken voegen weinig tot niets toe aan de proces-

sen-verbaal van de Luchtbeschermingsdienst van de gemeentes zelf, maar wanneer die 

stukken verloren zijn gegaan, zijn de stukken uit het Nationaal Archief een waardevolle 

bron van informatie. 

 

Overzichtslijst geraadpleegde toegang en inventarissen 

 
Toegang 2.04.53.15 – Binnenlandse Zaken 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken) Relevant 

40 Ingekomen en minuten van uitgegane brieven van en aan diverse overheidsinstel-
lingen 1940 – 1941: Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Holland, nrs. 
18.4.1 - 18.4.21 

Nee, 1 

75 
Meldingen en processen -verbaal ontvangen van gemeenten over geallieerde 
Luchtactiviteiten 1940-1941: Noord-Holland 

Nee, 1 

 

Uitwerking resultaten archiefstudie Nationaal Archief Den Haag 

In het Nationaal Archief zijn geen relevante archiefstukken  gevonden. 

 

 

Archief van het NIOD 

 

Overzichtslijst geraadpleegde collecties en inventarissen 

Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (“NIOD”) is een kennis- en informa-

tiecentrum over oorlog en bevat diverse (dag)boeken en archiefstukken over WOII. 

Hiertoe behoren ondermeer: 

 Collectie Generalkommissatiat für das Sicherheitswesen - Höhere SS- und Poli-

zeiführer Nord-West 

 
Toegangsnummer 077 - Collectie Generalkommissariat für das Sicherheitswesen - Höhere SS- und 
Polizeiführer Nord-West 

Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken) Relevant 

518 Verslagen van de Befehlshaber der Ordnungspolizei betreffende de luchtaan-
vallen op Nederlands grondgebied van 21 tot en met 27 augustus 1940 

Nee, 1 

993 Verslagen betreffende geallieerde luchtaanvallen op bewapeningsbedrijven in 
Hengelo en de gasfabriek in Rotterdam, 1942-1943 

Nee, 1 

1328 Dagberichten van de Befehlshaber der Ordnungspolizei Den Haag betreffende 
vijandelijke luchtaanvallen, 1940-1941 

Nee, 1 

1332 Stukken betreffende vijandelijke luchtaanvallen, landingen van vijandelijke 
vliegeniers, het vinden van versperringsballons, het werpen van springstoffen 
en het gebruik van sabotagematerialen, 1940-1943 

Nee, 1 

1759 Berichtgevingen betreffende neergekomen vliegtuigen, 1943 Nee, 1 

1855 Telegrammen van de marechaussee regio Rotterdam aan het 3. Polizeibatail-
lon over bominslagen en delicten, 27-30 november 1944 

Nee, 1 

 

Uitwerking resultaten archiefstudie NIOD 

In het NIOD zijn geen relevante archiefstukken gevonden. 
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Archief van de MMOD 

In de periode van 1945-1972 werden de munitieruimingen uitgevoerd door verschillende 

instanties, die de ruiminggegevens zelf bijhielden. De gegevens, indien nog voorhanden, 

zijn nooit centraal gearchiveerd en ontsloten. Een klein deel bevindt zich in het Archief 

Mijn- en Munitie Opruimings Dienst (“MMOD”) van het Centraal Archieven Depot Ministe-

rie van Defensie, waarin de ruimingen in de periode 1945-1947 zijn ontsloten. Soms 

worden in andere archieven ook ruiminggegevens aangetroffen, maar het overgrote deel 

van deze gegevens is niet meer te achterhalen. Daarom bestaat er een hiaat in de 

informatie over munitieruimingen voor de periode 1947-1972. 

 

Uitwerking resultaten archiefstudie MMOD-archief 

In het MMOD-archief zijn geen relevante stukken gevonden. 

 

Archief van de EOD 

Vanaf de jaren zeventig heeft de Explosieven Opruimingsdienst (“EOD”)  de ruimingen 

van explosieven uitgevoerd, gerapporteerd en gearchiveerd. Deze munitie opruimings-

rapporten (“MORA’s”) van de EOD zijn de belangrijkste bron van informatie over munitie-

ruimingen vanaf 1972. 

 

Overzichtslijst geraadpleegde MORA’s 

In het EOD-archief zijn geen relevante stukken gevonden. 

 

Uitwerking resultaten bestudering mijnenkaarten 

De mijnenkaart van de EOD is niet ingezien. Dit viel buiten de scope van onderhavige 

quickscan. 
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Buitenlandse archieven 

In het buitenland zijn diverse archieven met uitgebreide informatie over WOII. Deze 

bevatten archiefstukken, boeken en foto’s van oorlogshandelingen gemaakt of 

buitgemaakt door de troepen van het land waar het betreffende archief staat. Aangezien 

eenheden van diverse nationaliteiten op Nederlands grondgebied hebben gevochten, 

bevatten deze archieven vaak informatie over het voorkomen van explosieven in 

Nederland.  

 

The National Archives te Londen 

The National Archives te Londen is het officiële archief van Groot-Brittannië, met infor-

matie over de Britse geschiedenis tot meer dan 1.000 jaar geleden. Hier zijn ondermeer 

Flight Reports te vinden met gedetailleerde informatie over luchtaanvallen van de RAF 

tijdens WOII. 

 

Overzicht geraadpleegde inventarissen van the National Archives te London 

 

De Operational Records van de 2nd Tactical Air Force (Air 37) zijn gecontroleerd op 

aanvallen op of nabij het onderzoeksgebied. Er zijn hierin geen relevante meldingen 

gevonden. 

 

 

Informatie van internet 

Tegenwoordig is ook internet een goede bron voor informatie, ook voor historisch voor-

onderzoek. Hoewel op internet informatie staat waarvan de betrouwbaarheid en nauw-

keurigheid in twijfel getrokken kunnen worden, zijn er tegenwoordig ook veel archiefin-

stellingen die foto’s, archiefstukken, dagboeken en meer gedigitaliseerd materiaal 

beschikbaar hebben gesteld via hun website. Daarnaast is er informatie te vinden van 

amateur historici, krantenberichten van de afgelopen decennia, contactgegevens van 

mogelijke getuigen en locatiedeskundigen en meer. 

 

Overzicht geraadpleegde websites 

Voor het onderzoek zijn de onderstaande websites geraadpleegd. In de kolom 

“bronverwijzing” staat de afkorting die in het overzicht van de relevante gebeurtenissen 

gebruikt is om naar de betreffende website te verwijzen. 

 

Website Korte toelichting Bronverwijzing 

www.watwaswaar.nl Kaarten en luchtfoto’s watwaswaar 

http://www.gemaal-beetskoog.nl/ Info over het gemaal GemaalB 

http://www.westfriesgenootschap.nl Info over Westfrieland Westfriesland 

 

Uitwerking resultaten websites 

Er is op de geraadpleegde sites geen relevante informatie aangetroffen. 

 

 

Luchtfoto’s 

In WOII zijn door de geallieerden diverse fotoverkenningsvluchten boven Nederland 

uitgevoerd. Deze luchtfoto’s zijn grotendeels terug te vinden in de Speciale Collecties van 

de bibliotheek van de Universiteit Wageningen (“Wag”) en in bij het Topografische Dienst 

Kadaster in Zwolle (“Zwolle”). Ook The Aerial Reconnaissance Archives (“ACIU/JARIC”), 

ondergebracht bij de Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of 

Scotland te Edinburgh en the National Archives te Washington DC (“NARA”) hebben (een 

grote hoeveelheid) luchtfoto’s van Nederland beschikbaar. The National Archives te 

Londen (“NAL”), de National Air Photo Library Ottawa (“Canada”), het 

Bundesarchiv/Militärarchiv te Freiburg (“BAF”) en het spoorwegmuseum te Utrecht 

(“SMU”) beschikken over een beperkt aantal luchtfoto’s van Nederland. De 

archiefinstellingen in Nederland en de BAF zijn door T&A geraadpleegd. Waar nodig zijn 
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de overige archieven geraadpleegd middels de Luftbilddatenbank te Würzburg (“LBDB”), 

die een volledige inventarisatie van bovenstaande archieven – met uitzondering van de 

BAF en de SMU – beschikbaar heeft.  

 

Criteria luchtfotoselectie 

Luchtfoto’s worden geselecteerd op basis van enkele criteria. De beeldkwaliteit is daarbij 

van belang. De voorkeur gaat uit naar een scherpe foto, van de juiste schaal, die zo kort 

mogelijk genomen is na een oorlogshandeling. Beperkende factoren op luchtfoto’s komen 

vanzelfsprekend voor, zoals bewolking, inundaties binnen je gebied of een beschadiging 

aan de foto zelf. Desondanks zijn deze opnames goed bruikbaar al kan het resultaat van 

de interpretatie mogelijk wat minder zijn als de foto niet optimaal is. 

 

Luchtfoto interpretatie 

Foto’s worden door deskundigen met ervaring in de interpretatie van luchtfoto’s uit het 

tijdvak 1940-1945 onafhankelijk van elkaar geïnterpreteerd. Eén van deze deskundigen 

doet dit met de kennis van informatie uit het overige bronnenmateriaal, de andere 

zonder deze aanvullende kennis. Verschillen in interpretatie worden besproken en 

herbeoordeeld.  

 

Er zijn voor onderhavige QS geen luchtfoto’s geraadpleegd; dit viel buiten de scope van 

de opdracht. 
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3 Conclusie en aanbeveling quickscan 

 

De quickscan heeft het volgende feit opgeleverd die wijzen op oorlogshandelingen in het 

onderzoeksgebied. Het betreft hier: 

 Een bombardement (markering 5104-001) waarbij op 10 maart 1942 vier bommen 

terechtkwamen in Polder Beetskoog, waarvan één blindganger in de uitwatering van 

de Beemster Ringvaart. 

 

Er zijn over dit bombardement geen andere bronnen aangetroffen. Om na te gaan of de 

bommen binnen of buiten het onderzoeksgebied gevallen zijn, is het noodzakelijk verder 

onderzoek te doen en een luchtfoto te raadplegen. 

 

De noodzaak tot het uitvoeren van een compleet historisch vooronderzoek is daarom 

aanwezig. 
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4 Betrouwbaarheid 

 

De quickscan, behandeld in deze rapportage, is op zorgvuldige wijze uitgevoerd volgens 

algemeen gebruikelijke inzichten en methoden. Middels een ISO-9001 en VCA** 

gecertificeerd kwaliteitssysteem waarborgt T&A de kwaliteit van haar diensten. 

 

De quickscan is niet volgens het WerkveldSpecifieke CertificatieSchema “Opsporen 

Conventionele Explosieven” (WSCS-OCE). 

 

T&A streeft naar een zo groot mogelijke representativiteit van het onderzoek. Een 

quickscan is echter gebaseerd op een (relatief) beperkt archiefonderzoek. Zodoende blijft 

het mogelijk dat relevante informatie niet wordt achterhaald.  

 

T&A acht zich niet aansprakelijk voor de schade die mogelijk voortvloeit uit het gebruik 

van haar onderzoeksresultaten. 
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Bijlage 1 Overzichtskaart onderzoeksgebied 

 

 



5104-001: 10-03-1942 - Eén blindganger komt neer in de uitwatering 
van de Beemster Ringvaart. 3 bommen vallen in een weiland nabij. 

Bronnen: Esri Nederland, Esri, Kadaster, CBS, Rijkswaterstaat en gemeenten: Rotterdam, Breda,
Tilburg, Den Haag, Arnhem, Ridderkerk, Zwolle, Goirle, Borsele
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 Notitie 

 

Referentienummer Datum Kenmerk 

GM-0158654 15 juni 2015 344380 

 

Betreft 

Verkennend landschapsonderzoek Nieuwbouw gemaal Beetskoog en plaatsen automa-

tische stuw 

 

1 Inleiding 

De nieuwbouw van het gemaal Beetskoog en het plaatsen van een automatische stuw markeert 

een nieuwe stap in de ontwikkeling van afwatering van de oude polder. De ligging naast het his-

torische stoomgemaal maakt dat in één oogopslag zichtbaar. De ligging in de open polder en de 

zichtbaarheid vanaf de Westfriese Omringdijk (Provinciaal Monument) maken het tot een markant 

geheel. Aan deze historische plek, waar voor het stoomgemaal een molen stond om het water uit 

te slaan, wordt een nieuw gebouw toegevoegd. Dit moet op een zorgvuldige en een betekenisvol-

le manier plaats vinden. 

 
1.1 Opzet verkennend landschapsonderzoek 
Het landschapsonderzoek is opgesteld volgens de eisen van de Provinciale Ruimtelijke Verorde-
ning*.  Deze methode is algemeen geaccepteerd en wordt breed  toegepast in Noord-Holland. 
Daarnaast vormt dit landschapsonderzoek de basis voor de  (architectonische) uitwerking van het 
nieuwe gemaal, en dient het als een uitgangsdocument voor Welstand om het bouwplan te toet-
sen. 

 

* Bij de ontwikkeling van plannen en projecten dient rekening te worden gehouden met de aspec-

ten landschap en cultuurhistorie. Om deze waarden te beschrijven wordt in het provinciale be-

leidsdocument Leidraad Landschap en Cultuurhistorie voorgesteld dit te doen aan de hand van 

vier aspecten, namelijk de grondvorm, de ruimtevorm, de beeldstructuur en het programma. Aan 

de hand van deze vier aspecten zijn in dit onderdeel de uitgangspunten geformuleerd. Hierin 

komen ook de criteria voor beeldkwaliteit terug, zoals deze in de Provinciale Verordening zijn 

opgenomen, namelijk de aandacht voor de ontwikkelingsgeschiedenis, aansluiting bij de orde-

ningsprincipes, aansluiting bij de bebouwingskarakteristiek, inpassing van het plangebied in de 

wijdere omgeving en aandacht voor de bestaande kwaliteiten van het gebied. Dit moet er voor 

zorgen dat de nieuwbouw een passende toevoeging is aan de polder en haar ontwateringstruc-

tuur en er een’ ensemble’ ontstaat van oude en nieuwe poldergemalen.   
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2 Ruimtelijke analyse 

De ruimtelijke analyse beschrijft de huidige situatie van de locatie aan de hand van de thema’s 

grondvorm, ruimtevorm, beeldstructuur en programma. De analyse geeft ons kennis van het ge-

bied en vormt de basis om onderbouwde maatregelen voor het nieuwe gemaal te benoemen.  

 
2.1 Grondvorm 

De grondvorm is de basis van het huidige landschap. Het verklaart de opbouw van het landschap 

en hoe het is gevormd vanuit de menselijke occupatie. 

 

De polder Beetskoog is een veenpolder die aan de noordzijde grenst aan de Westfriese omring-

dijk waar achter zich het oude zeekleilandschap bevindt. Aan de oostzijde grenst de polder aan 

het Markermeer. De west- en zuidkant grenzen aan de droogmakerij Beemster.  

 

 
Landschapstypen in de omgeving van het gemaal 

In het veenpolderlandschap zijn verschillende tijdsperioden zichtbaar. Het veenpolderlandschap 

werd al vroeg bewoond en daardoor heeft het landschap een sterke historische gelaagdheid. De 

dijkdorpen en fijne verkavelingsstructuur zijn daar een kenmerk van. De brede afvoersloot van 

Oost naar West (Grote Waterling) en de afvoersloot naar het gemaal zijn historische structuurlij-

nen in het landschap. De afvoersloot naar het gemaal volgt het ritme en de richting van de verka-

veling. Bij het oude stoomgemaal gaat de afvoersloot over in een maalkom. 
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Opbouw van de polder, fijne percelering met brede afvoersloot, in het groen de Westfriese 
Omringdijk en Schardam 

De eerste bekading van polder Beetskoog vond plaats in 1304. Het water van de Zuiderzee werd 

in de 14
e
 eeuw buiten gehouden door het leggen van de Schardam. Het grote verschil tussen 

1850 en 2015 in de polder, zijn twee doorkruisingen: Rijksweg A7 en spoorlijn Purmerend- Enk-

huizen. Het slotenpatroon is sinds die tijd enigszins vereenvoudigd en de bebouwingsdichtheid is 

bijna ongewijzigd gebleven. 

 

 
Historische kaart ca. 1570 

 

 

 

 

Historische kaart 1850  Huidige topografische kaart 
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2.2 Ruimtevorm 

De beleving van de ruimte is bepalend voor de identiteit van het landschap. Het wordt bepaald 

door de mate van openheid en bebouwing, in relatie tot het ruimtelijke patroon.  

 

Het plangebied ligt in een open ruimte en is ingedeeld als ruimtetype ‘tweezijdig begrensde ruim-

te’. Aan de oostkant is de open ruimte begrensd door de bomen langs de N247 en aan de west-

kant door een bomenrij langs de  Beemster. Aan de noord en zuidkant hangt de groene begren-

zing samen met de bebouwingsstructuur, de groenstructuur is pluksgewijs en staat voornamelijk 

op privéterrein.  

 
Ruimtelijke structuur groen, met open ruimten (ronde pijlen) 

De dijkdorpen Beets en Oudendijk zijn de structuurdragers in de omgeving van het gemaal. Deze 

structuurdragers zijn dominant aanwezig in de huidige situatie. In onderstaande kaart is dubbel-

zijdige lintbebouwing (doorgetrokken lijn), enkelzijdige lintbebouwing (gestippelde lijn) en los-

staande boerderijen/ dorpsuitbreidingen (donkerrode vlekken) weergegeven. De lintbebouwing 

ligt aan de dijk en enkele boerderijen staan aan de voet van de dijk in de polder.  

 



 

Referentienummer Pagina 

CONCEPT 5 van 10 

 

 

 

 

 
 

 
Bebouwingsstructuur 

2.3 Beeldstructuur 

De beeldstructuur beschrijft de beeldbepalende elementen binnen het plangebied en hoe deze 

zich tot elkaar verhouden. De bebouwingskarakteristieken en de groenstructuur zijn hierin bepa-

lend. 

 

Beleving en zicht  

Vanaf het gemaal in polder Beetskoog beleeft men de open ruimte aan de zuidkant en de be-

bouwingstructuur aan de noordkant. Rond het erf van het gemaal staan een aantal solitaire bo-

men en aan de oostkant van het woonhuis bevindt zich een windsingel. Vanaf toegangsweg 

Beetskoogkade en vanaf de overzijde van de ringvaart is er zicht op het gemaal. 

 

  
Beleving van de open ruimte   Beplanting rondom het gemaal 

Bebouwingskarakteristiek 

Het gebouw van gemaal Beetskoog (rechts) is een ontwerp van het ingenieursbureau De Wit uit 

Amsterdam en stamt uit 1877. Het stoomgemaal verving in der tijd de poldermolen die op dezelf-

de locatie stond. De bebouwing valt op door de hoge ligging aan de dijk, waar overige bebouwing 

in de Beetskoog aan de teen van de dijk gelegen is. Dit hangt samen met de functie om water 

vanuit de polder (laag) naar de boezem (hoog) te malen. Dit maakt het tot een herkenbaar en 

herleidbare plek in de polder. Dat beeld wordt versterk door de brede afwateringsloot die in de lijn 
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van het gemaal ligt en de maalkom die tegen het stoomgemaal aan ligt. Het geheel ligt daarmee 

ingeklemd tussen het water van de Boezem en het water van de polder. 

 

Hoofdkenmerken van dit gemaal zijn de logische en functionele indeling van het interieur, de 

flauwe (zadel)dakhelling en het ronde glas-in-lood raam in de top van de puntgevel. Andere ken-

merken zijn zwart-witte deuren, sierlijke witte daklijst, witte/lichtgrijze plint aan onderzijde (stuc of 

beton), witte kozijnen en zwart geschilderde houten ramen. De gevels zijn in drieën verdeeld door 

middel van een inspringing in de muur van baksteen. Het woonhuis (links) is in dezelfde tijd ge-

bouwd passend bij de stijl van het gemaal. De zwart geschilderde houten gevel is afwijkend. 

 

 
Het woonhuis (links) en het gemaal (rechts) 

      
Zijkant van het gemaal         Achterkant van het gemaal 

 

Kenmerken bebouwing in de omgeving 

Aan de noordzijde van de polder rondom het gemaal zijn op ruime afstand enkele boerderijen 

aanwezig in een algemene hedendaagse bouwstijl.  

De bebouwing rondom het gemaal buiten de polder (in Oudendijk) is tussen 1650 en 2015 ge-

bouwd (zie foto’s) en staan in leeftijd door elkaar. Dit geeft een afwisselend beeld van stolpboer-

derijen tot hedendaagse woonhuizen. De rooilijn van de bebouwing verspringt in het lint.   
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Bebouwing 17
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3 Programma  

De blokbemaling van het westelijke deel van de Beetskoog zorgt voor een vereenvoudiging van 

het afwateringssysteem met onderbemalingen. Het nieuwe gemaal wordt hierop aangesloten en 

de automatische stuw zorgt ervoor dat het water uit het oostelijke deel van de Beetskoog (NAP -

2.45 m) naar het westelijke deel (NAP -2.90 m) wordt afgevoerd.   

 

Langs de noordrand van de polder wordt voor de stabiliteit van de dijk en de fundering van 

bouwwerken het peil in de dijksloot gelijk gehouden. Dit peil komt overeen met het oostelijke deel 

van de Beetskoog.  

 
Het nieuwe gemaal ligt binnen het peilgebied van de blokbemaling. Vanwege het te handhaven 

peil in de dijksloot betekend dit dat het gemaal op een kavel in de polder gelegen moet zijn. Om 

het nieuw te bouwen gemaal te kunnen realiseren is daarom een perceel grond aangekocht ten 

westen van het museumgemaal Beetskoog (KGL X351). 

Het nieuwe gemaal bestaat uit: 

 Een bebouwd oppervlak van ca. 150 m2 

 Een verharde toegangsweg en parkeerruimte 150 m2  

 Een aanvoertocht die aansluit op de afwateringsloot. 

 Een ondergronds en in de dijk weggewerkte perskoker 

 

Het elektrische gemaal aan de oostzijde van de Beetskoog komt bij het functioneel opleveren van 

dit nieuwe gemaal te vervallen. Het stoomgemaal wordt bij extreme omstandigheden ingezet om 

het hoge peilgebied (oostelijk deel en rand polder) te bemalen.  
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4 Uitgangspunten voor de inpassing 

Het nieuwe gemaal heeft effect op drie invalshoeken van beleving; het landschap, de bebouwing 

van polder Beetskoog en het perceel zelf. Er zijn uitgangspunten benoemt voor alle drie de ver-

schillende invalshoeken. De uitgangspunten moeten de inpassing binnen al deze invalshoeken 

waarborgen.  

 
4.1 Landschap 

Het nieuwe gemaal zal in tegenstelling tot het huidige gemaal, onder aan de dijk en achter de 

dijksloot in de polder komen te staan op ongeveer 40 m van het huidige gemaal.  Deze hoogte-

ligging en positie in de polder betekent een nieuw element in het landschap, vergelijkbaar met die 

van boerderijen. De korrelgrootte (omvang gebouw, erf en bijgebouwen) van het nieuwe gemaal 

is veel kleiner dan die van boerderij(erven).  

 In het landschap is het van belang dat de functie van het nieuwe gemaal binnen de polder 

helder is en samenhang heeft met het stoomgemaal, zodat een waterstaatkundig ensemble 

ontstaat. 

 Het ensemble is compact, gebouwen en perceel worden dicht bij elkaar gehouden. 

 De afwateringssloot en het ritme van de verkaveling structuur  moeten helder blijven waarbij 

ook de nieuwe afwatering structuur met aanvoertocht helder wordt gemaakt.   

 Gemaal ligt achter de dijksloot in de polder waarbij de uitstraling binnen het landschap afwij-

kend is van de boerderijen die ook een dergelijke positie in de polder innemen.   

 
4.2 Gebouw 

Het oude en nieuwe gemaal hebben beiden het verzorgen van de ontwatering van de polder als 

doel. In dat opzicht horen ze ontegenzeggelijk bij elkaar. Een kracht is de herkenbaarheid van de 

gemalen als eenheid te ontwerpen.  

 Daarom bevat het nieuwe gebouw kenmerken van het bestaande gebouw. 

  Het nieuwe gemaal krijgt een passende afwijkende uitstraling het bevat ten slotte een machi-

ne die volgens de nieuwste technieken het water oppompt naar de boezem.  

 Verder moet het gebouw voldoen aan de gestelde welstandseisen. 

 

 
4.3 Inrichting perceel 

De bestaande erven in de omgeving van het nieuwe gemaal bestaan veelal uit gras en verspreid 

staande bomen met of zonder onderbeplanting. Het erf van het bestaande gemaal bestaat uit 

gebakken klinkers, grind en gras met verspreid staande bomen. Het nieuwe, uitgebreide erf sluit 

daarop aan om deze herkenbaar bij elkaar te laten horen. 

Inrichting erf: 

 Zicht behouden naar open landschap en water aan de zuidzijde en vanaf het landschap naar 

het gemaal, geen beplanting toepassen. 

 Om het ensemble met het stoomgemaal te krijgen is het aanbevolen om in plaats van een 

aanvoertocht een maalkom toe te passen als aanvoer van water voor het nieuwe gemaal, zo-

als bij het oude stoomgemaal, zie paragraaf 4.4. 

 Perskoker onder huidige toegang kavel inpassen of toegang naar nieuwe gemaal over de 

perskoker aanleggen en huidige kaveltoegang verwijderen. 

 Oprijlaan, parkeerplaats tussen het nieuwe gemaal en stoomgemaal: gebakken klinkers, ver-

harding zoveel mogelijk beperken. 

 Enkele solitaire bomen aan voorzijde (aan dijk) gemaal, aansluitend op de bomen rondom het 

bestaande gebouw.   

 Gazon op het erf. 

 Een afrastering om het perceel voorkomen, of eenvoudig en terughoudend vormgeven  pas-

send bij het gehele ensemble. 
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4.4 Schets voorbeelduitwerking  
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MANAGEMENTSAMENVATTING 

Het voornemen bestaat voor de uitvoering van baggerwerkzaamheden in diverse 
boezemwateren in Noord-Holland. Omdat het vermoeden bestaat dat op twee van de 
diverse projectlocatie tijdens de Tweede Wereldoorlog mogelijk conventionele 
explosieven (CE) in de bodem zijn achtergebleven heeft IDDS een vooronderzoek 
uitgevoerd. Uit het beschikbare bronnenmateriaal, waaronder archief- en 
literatuurgegevens alsmede luchtfotoanalyse zijn verschillende indicaties voor de 
mogelijke aanwezigheid van CE binnen specifieke delen van de onderzoeksgebieden  
en werkgebieden van locaties 3 en 5 naar voren gekomen.  
 
Het werkgebied van locatie 3 kan gedeeltelijk als verdacht worden beschouwd op de 
aanwezigheid van CE in de vorm van afwerpmunitie (vliegtuigbom, geallieerd, 
gewicht onbekend) in de watergang tot een diepte van maximaal  ofwel.. NAP. Daar 
waar het verdachte gebied het werkgebied overlapt (het zogenaamde 
opsporingsgebied) dient voorafgaande aan eventuele bodemroerende 
werkzaamheden een detectieonderzoek te worden uitgevoerd. 
 
Het werkgebied van locatie 5 kan als eveneens gedeeltelijk als verdacht worden 
beschouwd op de aanwezigheid van CE in de vorm van achtergelaten 
geschutmunitie met een kaliber tot en met 20 mm en infanteriemunitie, tot een diepte 
van maximaal circa 2,5m-MV ofwel 0,5m-NAP. Daar waar het verdachte gebied het 
werkgebied overlapt (het zogenaamde opsporingsgebied) dient voorafgaande aan 
eventuele bodemroerende werkzaamheden een detectieonderzoek te worden 
uitgevoerd. 
 
Locatie 1: Onverdacht op CE. 
 
Locatie 2: Onverdacht op CE. 
 
Locatie 3:  
 
Verdacht op de aanwezigheid van CE in de vorm van afwerpmunitie (geallieerd, 
gewicht onbekend). Deze kan in de watergang worden aangetroffen. Op basis van 
de beschikbare gegevens kon de maximale penetratiediepte niet worden vastgesteld.  
 
Locatie 4: Onverdacht op CE. 
 
Locatie 5:  
 
Verdacht op CE in de vorm van (achtergelaten) geschutmunitie met een kaliber tot en 
met 20 mm en (achtergelaten) infanteriemunitie. Deze kunnen in de watergang 
worden aangetroffen tot een maximale diepte van 2,1 m-NAP en op het land tot een 
maximale diepte van 6,4 m-NAP. 
 
Locatie 6: Onverdacht op CE. 
 
Locatie 7: Onverdacht op CE. 
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Locatie 8: Onverdacht op CE. 
 
Locatie 9: Onverdacht op CE. 
 
Locatie 10: Onverdacht op CE. 
 
Locatie 11: Onverdacht op CE. 
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INLEIDING 

1.1 INLEIDING 

 

Projectnaam: Vooronderzoek Noord-Holland Boezemwateren 

Provincie: Noord-Holland 

Projectadres: Diverse locaties Noord-Holland 

Opdrachtnummer:  14070206 

Werkomschrijving:  Vooronderzoek CE 

Doelstelling: Uitvoering vooronderzoek en samenstelling CE 
inventarisatie- en bodembelastingkaarten conform 
het WSCS-OCE, versie 1, 2012. 

Vooronderzoek – bedrijf: IDDS Explosieven  

1.2 AANLEIDING 

 
De aanleiding voor dit vooronderzoek is de geplande uitvoering van verschillende 
baggerwerkzaamheden in een aantal boezemwateren in Noord-Holland, door het 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Het betreft onderstaande locaties.  
 
1: Berkmeer, Wester Langereis, Korte Langereis 
2: Purmerringvaart en wateren Ilpendam 
3: Ursermervaart en Beemsteruitwatering 
4: Ringvaart van de Woudmeer 
5: Ringvaart Wijdewormer 
6: Schermringvaart en ’t Zwet 
7: Nauernasche Vaart Noord 
8: Tap-/Tochtsloot West 
9: Wieringerwerfvaart 
10: Schermerringvaart Oost 
11: Nauernasche Vaart Zuid 
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1.3 OMSCHRIJVING EN DOELSTELLING OPDRACHT 

 
Het doel is het uitvoeren van een volledig vooronderzoek onder de vigerende norm, het 
WSCS-OCE1, versie 1, 2012, en de samenstelling van een bijbehorende CE inventarisatie- 
en bodembelastingkaarten.  
 
Het vooronderzoek CE is bedoeld om:  
 

 Vast te stellen of er indicaties dan wel contra-indicaties bestaan voor de mogelijke 
aanwezigheid van CE op de projectlocatie (het werkgebied); 

 Indien er indicaties bestaan voor de aanwezigheid van CE vast te stellen welke 
(sub)soorten er kunnen worden aangetroffen; 

 Op basis van luchtfoto-interpretatie de mogelijke locaties van achtergebleven CE zo 
nauwkeurig mogelijk vast te stellen; 

 Het verdachte gebied in de horizontale en in verticale dimensie af te bakenen; 
 Een rapportage en bijbehorende CE bodembelastingkaart samen te stellen. 

 
Het niet uitvoeren van een volledig vooronderzoek conform het WSCS-OCE heeft als risico 
dat tijdens bodemroerende werkzaamheden CE kunnen worden aangetroffen. Ook een 
volledig vooronderzoek geeft geen garantie voor het niet aantreffen van niet feitelijk 
aantoonbaar achtergebleven CE. De kans hierop wordt echter aanzienlijk verkleind. 

1.4 TERMINOLOGIE 

 
Voor alle CE-gerelateerde werkvlakken wordt een viertal gebieden onderscheiden. Voor de 
verduidelijking worden de gebieden onderstaand toegelicht: 
 

Onderzoeksgebied: Het gebied dat tijdens een vooronderzoek is 
onderzocht 

Verdacht gebied: Het gebied waar mogelijk CE aangetroffen kan 
worden 

Werkgebied: Het gebied waar de geplande werkzaamheden 
uitgevoerd gaan worden 

Opsporingsgebied: De zone waar het verdacht gebied en het werk 
gebied elkaar overlappen 

 
In de onderstaande venndiagram is de relatie tussen de verschillende gebieden 
gevisualiseerd. 

 

                                            
1 Werkveldspecifiek Certificatieschema Opsporing Conventionele Explosieven, versie 1, 2012. 
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Figuur 1: De verschillende gebieden. 

 

1.5 NIET-GESPRONGEN EXPLOSIEVEN (NGE) VERSUS CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN (CE) 

 
In de praktijk wordt vaak de term NGE (Niet Gesprongen Explosieven) gehanteerd wanneer 
men doelt op de omgang met CE (conventionele explosieven). NGE is een overkoepelende 
term waarmee bijvoorbeeld ook explosieven voor terroristische doeleinden kunnen worden 
aangeduid. Voorliggend document heeft slechts betrekking op CE, ofwel (fabrieksmatig 
geproduceerde) explosieven die zijn achtergebleven als gevolg van oorlogshandelingen 
tijdens de Tweede Wereldoorlog, waarop de richtlijnen van het WSCS-OCE van toepassing 
zijn (definitie uit WSCS-OCE overnemen). 

1.6 BEGRENZING WERK- EN ONDERZOEKSGEBIEDEN 

 
De diverse werkgebieden, de gebieden waarbinnen de voorgenomen 
baggerwerkzaamheden zullen worden uitgevoerd, zijn begrenst op basis van de door 
opdrachtgever verstrekte gegevens alsmede de Grootschalige Basiskaart Nederland 
(GBKN). Rondom de werkgebieden is, ten behoeve van de analyse, een buffer 
(onderzoeksgebied) aangehouden van 181 meter.2 Indien binnen dit gebied sprake is van 
verdacht(e) gebied(en) hoeft dit niet te betekenen dat dit/deze ook invloed heeft op het 
werkgebied. Alleen daar waar het/de verdacht(e) gebied(en) en het werkgebied elkaar 
overlappen (het opsporingsgebied) is de uitvoering van opsporingswerkzaamheden 
(detectie) noodzakelijk. 
 
 

                                            
2 De maximale in het WSCS-OCE vermelde risicostraal. 
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Figuur 2: De begrenzing van de werkgebieden (rood) en de onderzoeksgebieden (geel) op basis van 
de door opdrachtgever verstrekte gegevens. Het onderzoeksgebied, een buffer van 181 meter rondom 
het werkgebied, is aangehouden ten behoeve van de analyse.  
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2 INVENTARISATIE BRONNENMATERIAAL 

2.1 ALGEMEEN 

 
Voor een grondig en volledig vooronderzoek dienen zoveel mogelijk relevante gegevens te 
worden verzameld. Met behulp van deze gegevens dient vervolgens een zo nauwkeurig 
mogelijk beeld van de in het onderzoeksgebied voltrokken oorlogshandelingen te worden 
geschetst. Conform het WSCS-OCE dienen voor een vooronderzoek minimaal de 
onderstaande bronnen te worden geraadpleegd. 

 
Bron Verplicht Aanvullend Geraadpleegd 

Literatuur √  √ 

Gemeentelijk of provinciaal archief √  √ 

Nederlands Instituut voor militaire historie (NIMH)  √  

Nederlands Instituut voor oorlogsdocumentatie 
(NIOD) 

 √  

Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) √  √ 

Luchtfotocollectie Bibliotheek Universiteit 
Wageningen 

√  √ 

Luchtfotocollectie Topografische Dienst/Kadaster 
Zwolle (TOPOD) 

√  √ 

Luchtfotocollectie Aerial Reconnaissance Archives 
(TARA) 

 √  

The National Archives (NA) Londen  √ √ 

Bundesarchiv-Militärarchiv Freiburg  √  

The National Archives and Records 
Administration, Washington D.C. (NARA) 

 √  

Getuigenverslagen  √ √ 
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2.3 GEMEENTELIJKE EN PROVINCIALE ARCHIEVEN 

 
In verschillende archieven in Noord-Holland zijn historische stukken geraadpleegd met 
betrekking tot de Tweede Wereldoorlog, waaronder stukken betreffende de diverse 
gemeentelijke luchtbeschermingsdiensten, geleden oorlogsschade en eventuele naoorlogse 
baggerwerkzaamheden. Zowel de relevante regionale archieven als het provinciaal archief 
zijn hiervoor bezocht. 
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REGIONAAL ARCHIEF ALKMAAR 

 
Archief Gemeente Akersloot   
 
Toeg.nr. Inv.nr. Omschrijving Relevant 

AmrRAA 
20.2.1.003 

332 Stukken betreffende de verlening van bijstand van 

rijkspolitie en militairen bij bijzondere gebeurtenissen  

1947-1969 

Nee 

 362 Stukken betreffende de opruiming van mijnen en 

oorlogstuig in verband met ontploffings- en 

ontbrandingsgevaar 1933-1963 

Ja 

 369 Rapporten en stukken betreffende onder meer: 

brandmelding en alarmering, brandbestrijding 

1931-1956 

Nee 

 
Archief Gemeente De Rijp 

 
Toeg.nr. Inv.nr. Omschrijving Relevant 

AmrRAA 

30.2.1.003 

795 Stukken betreffende de brandbestrijding en de 

organisatie van de brandweer 

Nee 

 820 Stukken betreffende de luchtbeschermingsdienst 

Graft-De Rijp 

Nee 

 988 Ingekomen stukken betreffende het waterschap de 

Beemster 

Nee 

 
Archief Gemeente Wieringermeer 

 
Toeg.nr. Inv.nr. Omschrijving Relevant 

AmrRAA 

72.1.1.001 

1195 Stukken betreffende de ruiming van niet-ontplofte 

bommen 

Ja 

 1225 Brandrapporten Nee 

 1682 Rapporten betreffende bombardementen en 

beschietingen in de gemeente 

Ja 

 1683 Stukken betreffende voorschriften met betrekking tot 

het ruimen en de vindplaats van niet ontplofte 

bommen  

Nee 

 1684 Stukken betreffende neergestorte vliegtuigen in de 

Wieringemeer 

Ja 

 1687 Stukken betreffende het begraven en de vindplaats 

van overleden militairen 

Nee 

 
Archief Gemeente Oterleek 

 
Toeg.nr. Inv.nr. Omschrijving Relevant 

AmrRAA 

65.2.1.001 

839 Stukken betreffende organisatie plaatselijke 

Luchtbeschermingsdienst, alsmede drie processen-

verbaal van luchtaanvallen 

Ja 
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Archief Gemeente Langedijk  
 
Toeg.nr. Inv.nr. Omschrijving Relevant 

AmrRAA 

50.1.1.001 

457 Maandrapporten van de politie (niet openbaar) 1941-

1954 

Ja 

 489 Stukken betreffende inleveren en vernietigen van 

wapens en munitie 1941-1944 

Nee 

 490 Stukken betreffende de organisatie van de 

luchtbescherming ten behoeve van de bevolking 

1941-1943 

Nee 

 492 Stukken betreffende het opruimen van mijnenvelden 

en munitie, en het verwijderen van drie bommen in 

Oudkarspel 1945-1946 en 1959-1961 

Ja 

 493 Stukken betreffende het lichten van de restanten van 

een neergestort vliegtuig in de gemeente Langedijk 

1953 

Nee 

 616 Stukken betreffende de demping van sloten Nee 

 619 Stukken betreffende onderhoud aan waterwerken, 

waaronder waterwegen, sloten, met tekeningen 

Nee 

 1167 Stukken betreffende vorderingen en 

schadevergoedingen met betrekking tot 

defensieschade 

Nee 

 1184 Stukken betreffende de opgave van door Duitse 

weermacht gebouwde militaire verdedigingswerken 

op grondgebied Langedijk 1948 

Ja 

 1203  Stukken betreffende brand- en 

hulpverleningsrapporten 

Nee 

 
Archief Polder Woudmeer 

 
Toeg.nr. Inv.nr. Omschrijving Relevant 

AmrRAA 

80.2.006 

47 Brief aan de gemeente Harenkarspel met het 

verzoek een niet-ontplofte vliegtuigbom onschadelijk 

te maken 

Ja 

 
NOORD-HOLLANDS ARCHIEF – HAARLEM 

 
Provinciale Waterstaat 

 
Toeg.nr. Inv.nr. Omschrijving Relevant 

616 271 Gegevens over schade aan bruggen door 

oorlogsomstandigheden 1945-1946 

Ja 

 358 Beperkingen van schade aan waterstaatswerken in 

oorlogstijd, 1945-1950 

Nee 

 726-730 Inundatie van polders en laaggelegen gebieden in 

Noord-Holland, 1940-1957 

Ja 
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Provinciaal Bestuur 

 
Toeg.nr. Inv.nr. Omschrijving Relevant 

595 153 Overzichten en vergoedingen van de geleden 

schade, 1944-1956 

Ja 

 
WATERLANDS ARCHIEF – PURMEREND 

 
Archief Gemeente Purmerend, 1930-1974 
 
Toeg.nr. Inv.nr. Omschrijving Relevant 

0056 1005-

1006 

Stukken betreffende de afwikkeling van 

oorlogsschade aan gemeentelijke gebouwen 

Ja 

 2767 Stukken betreffende het geven van voorlichting en 

voorbereiding luchtaanvallen. 

Nee 

 2771 Jaarverslagen van de vrijwillige brandweer Nee 

 2775 Stukken betreffende voorbereidende maatregelen 

inundatie 

Nee 

 3013 Stukken ontwerp en plaatsen monumenten 

oorlogsslachtoffers 

Nee 

 
Archief Gemeente Purmerend, 1975-1989 
 
Toeg.nr. Inv.nr. Omschrijving Relevant 

1366 1523 Stukken betreffende het doen van pogingen tot 

ruiming van een Engelse vliegtuigbom, 1980 

Ja 

 
Archief Gemeente Beemster, secretarie-archief (1930-1969) 
 
Toeg.nr. Inv.nr. Omschrijving Relevant 

0138 2 Enkele herinneringen uit de bezettingstijd, o.a. 

krantenknipsels 

Ja 

 24  Luchtbeschermingsplan en rapporten van de 

torenwacht 

Nee 

 70 Registers ingekomen en verzonden processen-

verbaal 

Nee 

 96-5 Brandweer: voorvallen Ja 

 177-7 Vrijwillige hulppolitie Nee 

 177-8 Politie algemeen Nee 

 
Archief Gemeente Wijdewormer, 1817-1946 
 
Toeg.nr. Inv.nr. Omschrijving Relevant 

0111 669 Processen-verbaal Nee 
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Archief Gemeente Ilpendam  
 
Toeg.nr. Inv.nr. Omschrijving Relevant 

0748 399 Stukken over inlevering en teruggave van wapens en 

munitie door burgerbevolking, 1940-1943 

Nee 

 578-580 Neergestorte vliegtuigen en apparaten, 1940-1945 Ja 

 583 Statistische gegevens over het aantal branden, 1937-

1941 

Nee 

 792-795 Stukken betreffende oorlogsgeweld in de gemeente, 

1940-1945 

Ja 

 
Archief Gemeente Wormer 
 
Toeg.nr. Inv.nr. Omschrijving Relevant 

1443 1121 Voorstel van het college tot uitvoering van 

baggerwerkzaamheden in de Poel en ’t Zwet, 1979-

1980 

Nee 

 1817 Kort verslag van bezetting en bevrijding, 1940-1945 Nee 

 1821-

1830 

Processen-verbaal en rapporten 

luchtbeschermingsdienst, 1940-1945 

Ja 

 1956 Stukken betreffende herstel materiele schade aan 

woon- en pakhuizen door oorlogsgeweld, 1941-1946 

Nee 

 2066 Verzoeken tot opsporing en aanhouding van 

bemanning neergestorte vliegtuigen, 1941-1942 

Nee 

 
Archief Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier 
 
Toeg.nr. Inv.nr. Omschrijving Relevant 

1393 1319 Stukken betreffende de verrichting van 

baggerwerkzaamheden in de Purmerringvaart, 1992-

1993 

Ja 

 1320 Stukken betreffende de verrichting van 

onderhoudswerkzaamheden met betrekking tot 

bagger in een gedeelte van de ringvaart 

Wijdewormer en in de ringvaart van de Enge, 1993-

1994 

Ja 

 1335-

1336 

Stukken betreffende de uitvoering van 

baggerwerkzaamheden in ’t Zwet en de 

Beemsterringvaart bij Schermerhorn, 1997-2004 

Ja 

 1347 Stukken betreffende de verrichting van 

baggerwerkzaamheden in de Nauernasche Vaart in 

de gemeente Zaanstad, 2002 

Ja 

 1352 Stukken betreffende de verrichting van 

baggerwerkzaamheden in de Nauernasche Vaart in 

de gemeente Zaanstad, 2002 

Nee 
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Archief Polder Beetskoog 
 
Toeg.nr. Inv.nr. Omschrijving Relevant 

1021 85 Stukken betreffende schade aan de waterkeringen 

ten gevolge van oorlogshandelingen 

Ja 

 
Archief Waterschap de Wijdewormer 
 
Toeg.nr. Inv.nr. Omschrijving Relevant 

1049 1 Agenda’s van de vergaderingen van de heren 

hoofdingeladen 

Nee 

 
WESTFRIES ARCHIEF – HOORN 

 
Archief Gemeente Obdam 
 
Toeg.nr. Inv.nr. Omschrijving Relevant 

0937 727 Proces-verbaal van inslag niet-geëxplodeerde bom 

nabij spoorlijn Alkmaar-Hoorn 

Ja 

 849 Ingekomen telegrammen betreffende militaire 

aangelegenheden, openbare orde en openbare 

veiligheid 

Nee 

 854 Declaratieformulier van door brandbom ontstane 

schade aan R.K. Naai- en Bewaarschool 

Nee 

1373 850 Dorps- en gemeentebestuur Oudendijk 1533-1949 

Stukken betreffende het neerkomen van vier 

bommen in de polder Beetskoog en de 

Beemsterringvaart en de hierdoor veroorzaakte 

schade, 1942 

Ja 

 
Archief Gemeentebestuur Obdam, 1946-1978 
 
Toeg.nr. Inv.nr. Omschrijving Relevant 

1442 619 Stukken betreffende inlevering van vuurwapens en 

munitie 

Nee 

 1091 Stukken betreffende pogingen tot vergoeding van 

schade aan bruggen en gebouwen veroorzaakt door 

oorlogshandelingen 

Ja 

 
Archief Gemeentebestuur Avenhorn, 1926-1978 
 
Toeg.nr. Inv.nr. Omschrijving Relevant 

1556 1018 Stukken betreffende het gemeentelijke 

luchtbeschermingsplan en de plaatselijke 

luchtbescherming 

Nee 
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Archief Gemeentebestuur Ursem, 1932-1978 
 
Toeg.nr. Inv.nr. Omschrijving Relevant 

1960 1030 Voorschriften en regelingen in oorlogstijd, waaronder 

uitvoering van de luchtbescherming 

Ja 

 
GEMEENTEARCHIEF ZAANSTAD 
 
ARCHIEF BRANDWEER ZAANSTAD 
 
Toeg.nr. Inv.nr. Omschrijving Relevant 

PA-0212 20 Jaarverslagen Nee 

 
Archief Gemeentebestuur Assendelft 
 
Toeg.nr. Inv.nr. Omschrijving Relevant 

OA-0031 480 Het melden aan officiële instanties van 

oorlogshandelingen boven gemeentelijk grondgebied 

ten tijde van WOII en de gevolgen daarvan 

Ja 

 486 Jaarverslagen van de Vrijiwillige Brandweer 

Assendelft 

Ja 

 685 Register van opgemaakte en verzonden processen-

verbaal 

Nee 

 
Archief Gemeentebestuur Westzaan 
 
Toeg.nr. Inv.nr. Omschrijving Relevant 

OA-0050 378 Luchtbeschermingsdienst Ja 

 379 Rapportcahier nachtdienst door de 

luchtbeschermingspost 

Nee 

 608 Politionele maandrapporten Nee 

 
Archief Gemeentebestuur Wormerveer 
 
Toeg.nr. Inv.nr. Omschrijving Relevant 

OA-0052 99 Het instellen van onderzoeken naar het ruimen van 

vliegtuigbommen tussen de Noorddijk en de 

Waterring, 1964-1965 (niet openbaar, openbaarheid 

B) 

Ja 

 1118 Het rapporteren aan de Militaire Commissaris inzake 

noodlanding Amerikaanse bommenwerper 

Ja 

 
Archief Gemeentelijke Vrijwillige Brandweer Assendelft 
 
Toeg.nr. Inv.nr. Omschrijving Relevant 

PA-0179 6 Jaarverslagen Nee 
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Archief Krommenieër Woudpolder, later Waterschap Assendelft 
 
Toeg.nr. Inv.nr. Omschrijving Relevant 

WA-0013 79 Stukken betreffende het baggeren van de 

poldervaarten Haansloot-Kerksloot en dorpssloten 

Krommenie 

Nee 

 
Archief Nederlandse Vereniging voor Luchtbescherming – Afdeling Westzaan 
 

Toeg.nr. Inv.nr. Omschrijving Relevant 

PA-0180 1 Rapporten uitkijkpost, 1942-jan-apr Nee 

 13 Zakboekje van P.C. Heinis van hulppolitiedienst, 

1941 

Nee 

 14 Zakboekje van de Luchtbeschermingsdienst, 1941 Nee 

 
Archief Polder Westzaan, later Waterschap Het Lage Rond Zaanstreek 
 
Toeg.nr. Inv.nr. Omschrijving Relevant 

WA-0011 791 Notulenboek van het verenigd polderbestuur 

betreffende Nauernasche polder, Westzaner Polder 

en Zaandammerpolders 

Nee 

 
Archief Vereenigde Nauernasche-, Westzaner- en Zaandammerpolders 
 
Toeg.nr. Inv.nr. Omschrijving Relevant 

WA-0009 201 Stukken betreffende de luchtbescherming, 1940 Nee 

 
De in bovenstaande stukken aangetroffen relevante gegevens zijn verwerkt in het onderdeel: 
‘Resultaten archief- en literatuuronderzoek’. 

2.4 ARCHIEF MIJN- EN MUNITIEOPRUIMINGSDIENST (MMOD) 

 
In het Semi-Statisch Archiefdepot van Defensie te Rijswijk is het archief van de Mijn- en 
munitieopruimingsdienst (MMOD) geraadpleegd voor meldingen en/of ruimingen van CE in 
de periode 1945-1970. 

2.5 ARCHIEF EXPLOSIEVEN OPRUIMINGSDIENST DEFENSIE (EODD) 1971-HEDEN 

 
In het archief van de EODD, eveneens ondergebracht in het Semi-Statisch Archiefdepot van 
Defensie te Rijswijk, zijn de voor het onderzoeksgebied relevante MORA’s opgevraagd. 

2.6 COLLECTIE MIJNENVELDKAARTEN, LEG- EN RUIMRAPPORTEN EODD 

 
In de collectie mijnenveldkaarten, leg- en ruimrapporten van de EODD is onderzoek gedaan 
naar de mogelijke aanwezigheid van mijnenvelden binnen het onderzoeksgebied.  
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2.7 NAOORLOGSE MELDINGEN EN RUIMINGEN VAN CE 

 
In het gemeentearchief, de literatuur, op internet etc. is tevens onderzoek gedaan naar 
aanvullende gegevens over mogelijke naoorlogse meldingen en vondsten van CE. 
 

2.8 LUCHTFOTOCOLLECTIES BIBLIOTHEEK UNIVERSITEIT WAGENINGEN (DOTKA), 
TOPOGRAFISCHE DIENST ZWOLLE/KADASTER ZWOLLE (TOPOD) EN AERIAL 

RECONNAISSANCE ARCHIVES (TARA) 

 
Op basis van luchtfotoanalyse kan in enkele gevallen een nauwkeuriger beeld ontstaan van 
de oorlogshandelingen die op een bepaalde locatie hebben plaatsgevonden en de sporen 
die deze mogelijk hebben achtergelaten. Sporen die zichtbaar kunnen zijn op luchtfoto’s van 
goede kwaliteit zijn bijvoorbeeld kraters door artillerie- of bominslagen, aangelegde 
stellingen, versperringen of beschadigde of vernielde bebouwing. Als deze sporen (correct) 
worden geïnterpreteerd kunnen bijvoorbeeld inslaglocaties nauwkeuriger worden vastgesteld 
dan op basis van literatuur- of archiefonderzoek mogelijk zou zijn. Er kleven ook nadelen aan 
luchtfoto interpretatie; zo is de nauwkeurigheid van de interpretatie afhankelijk van de 
kwaliteit. Door weersomstandigheden, (te) grote hoogte en andere factoren kan de 
beeldkwaliteit onvoldoende zijn. Het blijven bovendien momentopnamen. Een bominslag kan 
bijvoorbeeld na enkele dagen door herstel- of dempwerkzaamheden al niet meer zichtbaar 
zijn. 
 
Hieronder is per locatie weergegeven (sommige locaties vallen samen/worden samen 
weergegeven op één overzicht) welke foto’s zijn aangeschaft en uit welke bron deze foto’s 
afkomstig zijn. Hierbij dient te worden opgemerkt dat sommige foto’s overlap vertonen, terwijl 
voor enkele kleine oppervlaktes van de onderzoeksgebieden geen foto’s beschikbaar waren.   
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Locatie 1 
 
Fotonummer Sortie Datum Schaal Kwaliteit Bron 

4316, 4322, 4324, 4326, 4328  106G.4528 26-2-1945 Onbekend Goed TOPOD 

4372, 4373, 4375 106G.4528 26-2-1945 Onbekend Goed DOTKA 

3308 106G.2764 10-9-1944 Onbekend Goed DOTKA 
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Locatie 2 

 
Fotonummer Sortie Datum Schaal Kwaliteit Bron 

4130, 4132, 4134, 4136 106G.4530 26-2-1945 Onbekend Goed TOPOD 

4033 106G.4531 26-2-1945 Onbekend Goed DOTKA 

3294, 4287 106G.2845 12-9-1944 Onbekend Goed DOTKA 
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Locatie 3, 6, 10 

 
Locatie 3 

 
Fotonummer Sortie Datum Schaal Kwaliteit Bron 

3233, 3235, 4216, 4218, 4220, 
4221, 4223, 4225, 4227, 4229, 
4231 

106G/2895  13-9-1944 Onbekend Goed TOPOD 

 
Locatie 6 

 
Fotonummer Sortie Datum Schaal Kwaliteit Bron 

3191, 3193, 3195, 3197, 3237, 
4164, 4185, 4186 

106G/2895 13-9-1944 Onbekend Goed TOPOD 

 
Locatie 10 

 
Fotonummer Sortie Datum Schaal Kwaliteit Bron 

4233 106G/2895 13-9-1944 Onbekend Goed TOPOD 
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Locatie 4 
 
Fotonummer Sortie Datum Schaal Kwaliteit Bron 

3358, 4365 106G/4528 26-2-1945 Onbekend Goed TOPOD 
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Locatie 5 

 
Fotonummer Sortie Datum Schaal Kwaliteit Bron 

3024 106G/4531 26-2-1945 Onbekend Goed DOTKA 

3064, 3066, 3068, 3070, 3123 106G/4530 26-2-1945 Onbekend Goed TOPOD 
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Locatie 7, 8, 11 
 
Locatie 7 

 
Fotonummer Sortie Datum Schaal Kwaliteit Bron 

4016 106G/4531 26-2-1945 Onbekend Goed DOTKA 

4122 106G/5132 30-3-1945 Onbekend Goed TOPOD 

 
Locatie 8 

 
Fotonummer Sortie Datum Schaal Kwaliteit Bron 

4123 106G/5132 30-3-1945 Onbekend Goed TOPOD 

 
Locatie 11 

 
Fotonummer Sortie Datum Schaal Kwaliteit Bron 

4049 106G/2845 12-9-1944 Onbekend Goed TOPOD 

4264, 4268 106G/2814 12-9-1944 Onbekend Goed DOTKA 

3050 106G/2845 14-9-1944 Onbekend Goed DOTKA 

4482  4/1360 3-11-1944 1/7.600 Goed DOTKA 
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Locatie 9 

 
Fotonummer Sortie Datum Schaal Kwaliteit Bron 

3233, 3235 106G/4492 24-2-1945 Onbekend Goed DOTKA 

 

 
 
Bovengenoemde luchtfoto’s zijn geselecteerd op basis van de kwaliteit, schaal en de datum 
waarop de verschillende oorlogshandelingen hebben plaatsgevonden.  
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2.9 COLLECTIE NEDERLANDS INSTITUUT VOOR MILITAIRE HISTORIE (NIMH) 

 
In de voorbereidingsfase van dit vooronderzoek zijn geen aanwijzingen aangetroffen voor de 
aanwezigheid van Duitse verdedigingswerken in de nabijheid van het onderzoeksgebied. 
Zodoende is geen aanvullend onderzoek uitgevoerd in de Collectie 575, ‘Duitse 
verdedigingswerken en inundaties van Nederlands grondgebied in de oorlog/rapporten van 
militaire aard vanuit bezet Nederland aan bureau inlichtingen Londen’ van het Nederlands 
Instituut voor Militaire Historie.  
 

2.10 VOORONDERZOEKEN DOOR DERDEN 

 
Er zijn bij ons geen vooronderzoeken door derden bekend (naar de mogelijke aanwezigheid 
van CE uit de Tweede Wereldoorlog in de betreffende gebieden).  
 

2.11 OVERIGE BRONNEN 

 
Ter aanvulling van de verplicht gestelde bronnen als omschreven in het WSCS-OCE zijn 
tevens onderstaande bronnen geraadpleegd. 
 
maps.google.com 

 

vergeltungswaffen.nl 

 

langedijkherdenkt.nl 

 

lexpev.nl 

 

backtonormandy.org 

 

4en5mei.nl 

 

watwaswaar.nl 

 

2.12 GETUIGEN 

 
Ter aanvulling van de bovenstaande gegevens werd een getuige van een van de 
oorlogshandelingen, dhr. S. Wassenaar uit Oudendijk, op 13 juli 2015 gehoord over een 
bombardement in deze plaats in de avond van 10 maart 1942. Een verslag van zijn 
getuigenverklaring is opgenomen in de bijlage. 
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3 BEOORDELING EN EVALUATIE 
BRONNENMATERIAAL 

3.1 ALGEMEEN 

 
In dit hoofdstuk is het resultaat opgenomen van de beoordeling en evaluatie van het in het 
vorige hoofdstuk geïnventariseerde bronnenmateriaal. 

3.2 RESULTATEN ARCHIEF- EN LITERATUURONDERZOEK 

 
Hieronder een overzicht van de uit archief- en literatuurgegevens afkomstige gegevens. N.B: 
In dit overzicht zijn alleen de gebeurtenissen opgenomen waarvan middels een tweede bron 
kon worden vastgesteld dat deze directe betrekking hebben op het onderzoeksgebied. 
 
Datum Gebeurtenis Relevant 

1940   

Mei  Als onderdeel van de verdedigingslinie Stelling van Amsterdam worden de 
Beemster, de Zeevangpolder en de Starnmeer geïnundeerd. In de meidagen 
komen tevens enkele Duitse vliegtuigen neer in de omgeving van Purmerend, 
Assendelft en bij Westzaan (respectievelijk een Heinkel He 111 5J, een 
onbekend vliegtuig en een Heinkel He 111). De locaties van deze neergestorte 

vliegtuigen zijn niet bekend.3 

 

23 
augustus  

Bombardement op Assendelft. Getroffen wordt een weiland. De eigenaar 
vermoedt dat de bom afkomstig is van een vliegtuig die vannacht boven deze 
gemeente gecirkeld heeft. De bom is nog niet ontploft.4 

Locatie 11 
[locatie 
onbekend] 

1941   

29 juli Omstreeks 11:30 meldt A.P. Gaus, wonende Middel 256, dat er achter zijn 
woning vermoedelijk een niet-ontploft projectiel ligt in het weiland. Bij nader 
onderzoek wordt op 300 meter oostelijk van zijn huis een gat aangetroffen met 
een doorsnede van 16 tot 22 cm. Nabij de plaats van inslag wordt een 
waarschuwingsbord en een rode vlag geplaatst.5 [mogelijk gaat het hier om 
MORA 20020247; granaat van 30 x 8,7cm] 

Locatie 11 
[locatie op 
rand OG] 

15 
augustus  

Een Dornier Do 217 E-1 met Werkenummer 5085 van II./KG 40 stort om 19:40 
neer te Purmerend in de Wijdewormer.6 

Locatie 2 
[precieze 
locatie 
onbekend] 

1942   

Datum 
onbekend 

De Duitse Luchtwachtdienst richt aan het einde van de onverharde 
Westerdwarsweg, tegen de ringdijk van de polder de Wijde Wormer, een 
Flugmeldepost in. De stelling bestaat uit een houten platform voor de opstelling 
van een luchtdoelkanon (waarschijnlijk een 20mm Oerlikon), een zoeklicht en 

een zeer sterke prismaverrekijker. Op de dijk staat ook een Tobroek-bunker met 
mitrailleurnest. Volgens een Poolse krijgsgevangene liggen in de berm langs de 
Westerdwarsweg landmijnen, maar hij sprak de geruchten tegen dat de hele 
stelling met landmijnen omgeven was. Later besluiten de Duitsers om de dijk van 
de ringvaart Wijde Wormer op twee plekken, in de buurt van de Flugmeldepost, 
te ondermijnen. Mogelijk zijn hier vliegtuigbommen voor gebruikt.7 

Locatie 5 
[locatie binnen 
OG+WG] 

10 maart In de polder Beetskoog ontploffen enkele bommen, waardoor de waterkering 

langs de Beemster uitwatering gemeente Oudendijk is ontzet.8  

Locatie 3 
[locatie binnen 

                                            
3 Eversteijn, T., Bombardementen, raketbeschietingen, neergekomen V-wapens en militaire vliegtuigverliezen in 
de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945 (2011). 
4 Eversteijn, Bombardementen, Archief Gemeentebestuur Assendelft toeg. nr. OA-0031 inv.nr. 480.  
5 Archief Gemeentebestuur Westzaan toeg. nr. OA-0050 inv.nr. 378. 
6 Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945 (SGLO), Verliesregister 1939-1945. Alle militaire vliegtuigverliezen in 
Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog (’s Gravenhage 2008), Eversteijn, Bombardementen. 
7 De luchtoorlog boven Zaanstreek, Kemp, B., Wormer: van crisisjaren, oorlogsjaren tot bevrijding (Westzaan 
2012). 
8 Archief Polder Beetskoog, toeg. nr. 1021 inv. nr. 85. 
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In een verslag van de burgemeester van Oudendijk (d.d. 16 maart 1942) wordt 

gemeld dat ‘das von einem Flugzeug Bomben abgeworfen werden, die durch die 

Eiskruste in den Ringgraben (Beemster-Ausflusz) gefallen und explodiert waren’. 

[dat door een vliegtuig bommen waren afgeworpen, die in de ijslaag in de 

ringvaart (Beemster-ringvaart) gevallen en geëxplodeerd waren.] 

 

Door de bominslagen raakten elf huizen beschadigd en werden drie kraters 

geslagen. In totaal werden 

 

‘vier Bomben abgeworfen (…) wovon drei auf die Wiese und eine in den 

Ringgraben hingekommen sind’. [vier bommen afgeworpen, waarvan drie op het 

weiland en een in de Ringvaart terecht gekomen zijn] 

 

Bovendien ‘is die betonnen Mauer der Strasze entlang, dienende zum 

Wasserwehr, über eine Strecke von 50 meter etwa 25 cm. ei[n]gesunken, inden 

der Weg über diese Strecke etwa 20 cm eingesunken ist.’ [is de betonnen muur 

langs de weg, dienende als waterkering, over een lengte van 50 meter ongeveer 

25 cm verzakt, en de weg over deze [zelfde] lengte ongeveer 20 cm] (Stukken 

betreffende het neerkomen van vier bommen in de polder Beetskoog en de 

Beemsterringvaart en de hierdoor veroorzaakte schade, 1942, Toeg.nr: 1373, 

inv.nr.: 850). Met de betonnen muur wordt de muur bedoeld direct ten westen 

van de huidige A7, die als gevolg van het bombardement gedeeltelijk (en nu nog 

steeds zichtbaar) is verzakt. 

 

De in het archiefstuk genoemde perceelnummers (116, 118, 119, 121, 121b, 

121c, 122, 124, 126, 128 en 129) komen overeen met de slagerij Leegwater 

(tegenwoordig Dorpsweg 99) nummers Dorpsweg 88, 89, 90 t/m 102. De slagerij 

werd grotendeels verwoest.9 

 

Ter aanvulling van bovenstaande gegevens is dhr. S. Wassenaar, tegenwoordig 

woonachtig in Avenhorn maar destijds aan de Dorpsweg te Oudendijk, gehoord 

over de gebeurtenissen in de avond van 10 maart 1942. Het resultaat is als 

volgt: 

 

‘In de avond van 10 maart 1942 was de heer Wassenaar, destijds 10 jaar oud (g. 
3-7-1931), getuige van het plaatsvinden van enkele bominslagen nabij 
Oudendijk. Hij woonde destijds aan de Dorpsweg, tegenwoordig Dorpsweg 41. 
De bominslagen heeft hij niet gezien, maar hij wel het daarmee gepaard gaande 
lawaai gehoord en de latere schade aan de betonnen muur nabij (tegenwoordig) 
Dorpsweg 99 gezien. Het huis dat tegenwoordig op deze plaats staat is na de 
Tweede Wereldoorlog herbouwd. Door de bominslagen op 20 maart was de 
oorspronkelijke woning van de heer D. Eijsker onherstelbaar beschadigd. 
Volgens de heer Wassenaar was sprake van in totaal vier bommen, waarvan 
twee gaten sloegen in het ijs van de Beemster Uitwatering. Bovendien waren er 
twee gaten ontstaan in een weiland aan de zuidzijde van de Uitwatering. De 
betreffende locatie heeft meneer aanwezen. De eerder genoemde betonnen 
muur is verzakt in de directe nabijheid van de huidige A7. De weg (Dorpsweg) 
waar de muur langs loopt was op dezelfde plaats eveneens verzakt. Diverse 
woningen in de omgeving liepen schade op, vooral door rondvliegend ijs en 
brokken aarde. Er zijn, zover bij de heer Wassenaar bekend, geen blindgangers 
achtergebleven. Dit is volgens hem ook niet waarschijnlijk omdat de bodem 
destijds hard bevroren was. Hij vermoed dat er voorafgaande aan de bouw van 
de A7 wel naar blindgangers is gezocht. Of er na de Tweede Wereldoorlog nog 
baggerwerkzaamheden hebben plaatsgevonden is hem ook niet bekend.’10 

OG] 

                                            
9 West-Fries Archief, Toegangsnummer 1373, inventarisnummer 850 Dorps- en gemeentebestuur Oudendijk 
1533-1949 Stukken betreffende het neerkomen van vier bommen in de polder Beetskoog en de 
Beemsterringvaart en de hierdoor veroorzaakte schade, 1942. 
10 Interview dhr. S. Wassenaar, Avenhorn, 13 juli 2015. 
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De betonnen muur anno 2015. (Eigen collectie). 
 

 
Op het luchtfotomateriaal van 13 september 1944 zijn geen kraters als gevolg van bominslagen (meer) zichtbaar. 
Ter plaatse van de betonnen muur tegenover Dorpsweg nummer 99 is wel een verkleuring zichtbaar, maar of het 
daadwerkelijk gaat om schade als gevolg van bominslag is onduidelijk. 
 

Dorpsweg 99 

Betonnen muur 
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De heer Wassenaar wijst de vermoedelijke locatie aan van de twee bomkraters in het weiland langs de Beemster 
Uitwatering (gelegen achter de dijk aan de rechterzijde van de foto. (Eigen collectie). 
 

26/27 
maart 

In de avond van 26 op 27 maart vallen er een zestal brisantbommen in de 
gemeente Wieringermeer; één bom valt in een kavel aan de Alkmaarscheweg en 
vijf bommen vallen in kavels aan de Medemblikkerweg.11  

Locatie 9 
[locatie buiten 
OG] 

6 mei  Bombardement om 00:00 op Beemster. Getroffen wordt het terrein aan de 
Wijzerweg 2 [sic].12 
 
Aan de Mijzerweg 2 zijn 17 bommen neergekomen, waarvan er 16 zijn ontploft. 
De veroorzaakte gaten in het weiland hebben een middenlijn van ongeveer 1,5 
tot 7 meter en een diepte van 0,73 tot 2,5 meter. Het niet-geëxplodeerde 
projectiel heeft een gat geslagen van 14 bij 30 centimeter en ligt meer dan 2 
meter diep.13  [relevant, rand OG] 

Locatie 3 
[Ev. bedoelt 
waarschijnlijk 
Mijzerweg, ligt 
op rand OG] 

27/28 juni  Een Lancaster Mk I R5675 OF-H van het No. 97 Straits Settlements Squadron 

stort om 02:29 neer te Koggenland bij Avenhorn op het terrein van dhr. P. 
Koning, Middenweg.14 
 
Een vliegtuig stort neer op de weilanden aan Middenweg 3 (Noordbeemster, 
nabij Avenhorn), tegenover de boerderij van Koning en achter de boerderij van 
Zee, Middenweg 4.15  
 
De Lancaster maakte deel uit van een nachtbombardementsvlucht op Bremen, 
met een bommenlast van één HC 4.000 lb. en acht small bomb containers 
(S.B.C.) 4 lbs. Het toestel steeg om 23:32 op en was waarschijnlijk op de weg 
terug toen het neerkwam. Onduidelijk is of hij zijn bommen heeft afgeworpen.16  

Locatie 3 
[locatie 
onbekend, 
Middenweg 
loopt door OG] 

                                            
11 Archief Gemeente Wieringermeer, toeg. nr. AmrRAA 72.1.1.001 inv.nr. 1682. 
12 Eversteijn, Bombardementen. 
13 Archief Gemeente Beemster, secretarie-archief, 1930-1969 toeg. nr. 0138 inv.nr. 96-5. 
14 Eversteijn, Bombardementen. 
15 Archief Gemeente Beemster, secretarie-archief, 1930-1969 toeg. nr. 0138 inv.nr. 96-5. 
16 The National Archives, ORB of the 97th Straits Settlement for June 1942.  



 
 
 
 

32 
Historisch vooronderzoek 14070206 VO CE Noord-Holland Boezemwateren 

Datum Gebeurtenis Relevant 

3 juli  Een Wellington Mk Ic AD605 HS-C van het No. 109 Squadron stort om 02:20 
neer te Harenkarspel bij de Zutweg op het terrein van C. Francis te Dirkshorn.17 
 
Het ging hier om een Special Duty Flight.18 

Locatie 4 
[locatie 
onbekend, 
Zutweg loopt 
door OG] 

13 
november  

Bombardement door een Spitfire Mk op Purmerend. Getroffen wordt de 
gashouder.19 
 
Een gashouder van het gemeentelijk gasbedrijf is bij een luchtaanval doorboord 
door kogels uit boordgeschut en naar beneden gestort.20  
 
Het Stadsziekenhuis raakt beschadigd tijdens een luchtaanval. Er is sprake van 
ruitschade en schade door kogels uit boordgeschut.21  

Locatie 2 
[locatie 
onbekend] 

 
 

20 
december  

Een Lancaster Mk I W4334 PM-R van het No. 103 Squadron stort neer om 20:50 
te Graft-De Rijp in de Eilandspolder aan de Westgraftdijk.22 
 
De Lancaster van Flight Sergeant L.E. Moriarty stijgt om 18:13 op met als 
bestemming Duisburg. Waarschijnlijk wordt het toestel, met een bommenlast van 
twee HC 1.000 lbs., 12x90x4 lbs. en 60x4 lbs. brandbommen, op de heenweg 
neergehaald.23  

Locatie 6 
[locatie 
onbekend, 
Eilandspolder 
ligt tegen OG 
aan] 

1943   

6 maart  Om 12:55 stijgen vier Typhoons op van Fighter Command voor een offensieve 

patrouille in Noord-Holland. Er worden met succes aanvallen gedaan op negen 
motorboten, vier zeilschepen, twee locomotieven en geladen spoorwagons in de 
buurt van Purmerend. Ook worden twee geschutopstellingen en een 
barakkenkamp onder vuur genomen.24  

Locatie 2 en 5 
 
[locatie 
onbekend. 
Omgeving 
Purmerend ligt 
in OG] 

30 maart  In het weiland van J. Fontijn, Nauernasche Vaartdijk 20, is op 60 meter vanaf 
zijn woning een gat in de grond gevonden, in een brede greppel, van een 
blindganger van het afweergeschut. De granaat is mogelijk later toch tot 
ontploffing gekomen, omdat het gat een doorsnede heeft van 2 meter en een 
diepte van 30 cm. Delen van het projectiel worden echter niet gevonden door de 
luchtbeschermingsdienst.25 

Locatie 11 
[locatie binnen 
OG] 

8 april  Bombardement om 22:25 door de Vickers Wellington Mk III HE148 BH-T No. 
300 Poolse Ziemi Mazowieckiej Squadron met 40/30 lbs 
fosforrubberbrandbommen, 350/4 lbs staafbrandbommen op Wormer. Getroffen 
wordt de Raadhuisbuurt, Tuinstraat, Schansstraat, Badhuisstraat, speelveld van 
de korfbalvereniging Groen-Geel, binnenbadhuis, papierfabriek, een sloot naast 
de Dorpsstraat, de speeltuin, sporthal, Visserstraat, Noorddijk, Blankenburg, 
terrein van dhr. Kuiper en de Knollendammerstraat.26 
 
Bombardement om 22:35 door Wellington Mk III HE148 BH-T van het No. 300 
Poolse Ziemi Mazowieckiej Squadron op Wormerveer. Getroffen wordt Neck 
172, 173 en de Dijk.27 
 
Volgens de ORB was het toestel op weg naar Duisburg. Het steeg om 21:40 op 
en liet bijna een uur later zijn bommenlast vallen in Noord-Holland. Het vliegtuig 
wordt vervolgens als ‘missing’ opgegeven, dus waarschijnlijk is het op de 

Locatie 5 en 7 
[locatie buiten 
OG] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Locatie 5 en 7 
[locatie binnen 
OG] 

                                            
17 Eversteijn, Bombardementen, 4en5mei.nl. 
18 The National Archives, ORB of No. 109 Squadron for July 1942. 
19 Eversteijn, Bombardementen, Zwanenburg, G.J., En nooit was het stil… Kroniek van een luchtoorlog (2 dln., 
z.p., z.j.). 
20 Archief Gemeente Purmerend, 1930-1974 toeg. nr. 0056 inv.nr. 1005. 
21 Ibidem. 
22 Eversteijn, Bombardementen, backtonormandy.org. 
23 The National Archives, ORB of the 103th Squadron for December 1942. 
24 Zwanenburg, En nooit. 
25 Archief Gemeentebestuur Westzaan toeg. nr. OA-0050 inv. nr. 378. 
26 Eversteijn, Bombardementen. 
27 Ibidem. 
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heenweg aangeschoten en heeft de bemanning de bommenlast laten vallen om 
Engeland proberen te halen.28 Tevergeefs, want het toestel stort uiteindelijk 
40km ten westen van Alkmaar in de Noordzee. De lichamen van drie van de zes 
bemanningsleden spoelen een dag later aan.29 

1 mei  Bij de luchtbeschermingsdienst Westzaan komt het bericht binnen dat in de 
afgelopen nacht, in een weiland aan de Nauernasche Vaartdijk, een granaat van 
het luchtafweergeschut is ingeslagen. Onderzoek wijst uit dat in het weiland van 
C. Harwijne, liggend ongeveer 300 meter ten zuiden van perceel no. 20 van de 
Nauernasche Vaartdijk, zich een gat bevindt dat er op wijst dat ter plaatse een 
granaat is ingeslagen en in de grond geëxplodeerd.30 

Locatie 11 
[locatie binnen 
OG] 

23 juni  Bombardement door de Halifax Mk IIb DK225 ZL-L van het No. 427 RCAF Lion 
Squadron op Koggenland. Getroffen wordt te Avenhorn het terrein rond de 
boerderij van dhr. J. Rood te West Mijzen.31 
 
Halifax Mk IIb DK225 ZL-L van het No. 427 RCAF Lion Squadron stort neer om 

01:30 te Koggenland bij Avenhorn bij de boerderij van dhr. J. Rood achter de 
Oostmijzerdijk 9 in de polder Mijzen.32 
 
De Halifax Mk IIb DK225 stijgt om 23:22 op met als missie een 
nachtbombardementsvlucht op Mulheim. Het toestel wordt als ‘missing’ 

opgegeven en komt op de heenvlucht neer, met vermoedelijk de volgende 
bommenlast: twee 1.000 lbs. M.C., 56x30 lbs, 30x4 lbs ‘X’ type Inc. en 510x 4 
lbs.33  

Locatie 3 
[locatie 
onbekend] 

 
 
 
Locatie 3 
[locatie 
onbekend, 
Oostmijzerdijk 
9 in OG] 

24 juni  In een gebied tussen de weg Ilp-Purmerland en het Noordhollandsch Kanaal en 

begrensd door de plaatsen Ilpendam, Den Ilp, Purmerland en kilometerpaal 13 

aan het Noordhollandsch Kanaal, kilometerpaal 9, worden oefeningen gehouden 

door de luchtdoelartillerie op gronddoelen. Hierdoor zijn niet-gesprongen 

granaten in het landschap terechtgekomen.34  

Locatie 2 

[locatie 

onbekend] 

6 juli  Enige niet-gesprongen Flak-granaten (door oefenen daar beland) worden in een 

weiland in de gemeente Ilpendam gevonden.35  

Locatie 2 

[locatie 

onbekend] 

14 juli  In de gemeente Ilpendam worden niet-gesprongen Flak-granaten (door oefenen 

daar beland) en fosforflessen gevonden.36  

 

Niet-gesprongen granaten bevinden zich aan de Kanaaldijk D199, aan 

(onleesbaar) D173 en aan (onleesbaar) C123 en 81.37  

Locatie 2 

[locaties 

Kanaaldijk 

buiten OG; 

andere 

locaties 

onbekend] 

22 juli ‘Op donderdag werd mij door den Heer Burgemeester [van Assendelft] 
medegedeeld dat door K. Kat, veehouder te Westzaan was kennis gegeven dat 
in zijn weiland gelegen aan de Provincialeweg in de gemeente Assendelft 
vermoedelijk een projectiel lag.’ Het gaat hier om een niet-ontplofte granaat van 
het afweergeschut. Er worden verder geen andere niet-ontplofte projectielen 
gevonden.38 

Locatie 11 
[locatie 
onbekend, 
provinciale 
weg bij 
gemeentegren
s Assendelft-
Westzaan 
loopt door OG] 

13 Een fosforbom wordt gevonden in de gemeente Wormer.39  Locatie 5 

                                            
28 The National Archives, ORB of the 300th (Polish) Squadron for April 1943. 
29 Kemp, B., Beklemmende jaren: kroniek van Wormer in de Tweede Wereldoorlog (Wormer 1988).  
30 Archief Gemeentebestuur Westzaan toeg. nr. OA-0050 inv. nr. 378. 
31 Eversteijn, Bombardementen. 
32 Ibidem. 
33 The National Archives, Operations Record Book (ORB) No. 207 Squadron RAF April 1943. 
34 Archief Gemeente Ilpendam toeg. nr. 0748 inv.nr. 792. 
35 Ibidem. 
36 Ibidem. 
37 Ibidem. 
38 Archief Gemeentebestuur Assendelft, toeg. nr. OA-0031 inv.nr. 480. 
39 Archief Gemeente Wormer toeg. nr. 1443 inv.nr. 1821. 
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september [locatie 
onbekend] 

27/28 
september  

Op de terugvlucht van een bombardementsvlucht naar Hannover en Aken, valt 
één Mosquito een verdedigingsstelling bij Akersloot. Een ander toestel voert een 
aanval uit op het vliegveld Middenmeer. 
 
In de morgen van 28 september voert het hoofd van de luchtbeschermingsdienst 
Wieringerwerf een onderzoek uit naar de bominslagen bij het vliegveld 
Middenmeer. Op het land van J. Iwema, Westermiddenmeerweg H17 en H18, 
worden twee bomkraters aangetroffen van ontplofte brisantbommen. Tevens 
worden er 12 diepe gaten met een middellijn van 0,20 meter aangetroffen, 
waarschijnlijk bevatten deze gaten fosforbommen.40 

Locatie 6 en 9 
[locaties 
buiten OG] 

7  
november 

Omstreeks 11:00 is een legen, plaatijzeren, benzinetank uit een vliegtuig 
geworpen en in de Naurenasche Vaart onder de gemeente Assendelft 
neergekomen. Door de wind dreef de tank naar de oever bij Westzaan, waar hij 
door de luchtbeschermingsdienst uit het water is gehaald.41  

Locatie 11  
[locatie binnen 
OG+WG] 

23 
november  

Een Messerschmitt Bf 109 G-5 met Werkenummer 15724 Schwarze 10 van het 
JG 3 “Udet” stort neer ca. 2km ten zuidoosten van Purmerend. Het toestel werd 
gevlogen door Uffz. Polster en behoorde tot 5./JG 3.42 

 
 
 

Locatie 2 
[locatie 
onbekend] 

2 
december 

Om 20:00 ontploft een zeer zware vliegtuigbom bij de sluis te Oudkarspel. Deze 
bom is waarschijnlijk gelost door een in moeilijkheden verkerend Engels 
vliegtuig. De ravage in de dorpsstraat was beduidend en in de buurt van de 
inslag moeten later drie huizen gesloopt worden.43  
 
Volgens ooggetuige Jan Wijn (1926) zouden er meerdere bommen zijn gevallen 
pal achter de Dorpsstraat bij de sluis.44 Jopie Kok-Oud herinnert zich dat ‘ten 
oosten van de Dorpsstraat allemaal fosforbommen in het land [zijn] gevallen. Op 
het land van De Boer bij de sluis was een enorme bom gevallen, die veel schade 
heeft aangericht’.45 
 

 
De Dorpsstraat van Oudkarspel na het bombardement van 2 december 1943.  
Bron: Otto, Tussen buitenland. 

Locatie 4 
[locatie binnen 
OG+WG] 

                                            
40 Archief Gemeente Wieringermeer toeg. nr. AmrRAA 72.1.1.001 inv.nr. 1682. 
41 Archief Gemeentebestuur Assendelft, toeg. nr. OA-0031 inv.nr. 480. 
42 SGLO, Verliesregister, Eversteijn, Bombardementen. 
43 Otto, J., Tussen Buitenland en Luizeknip: negen eeuwen ontwikkeling Langedijk (Langedijk 1983), Eversteijn, 
Bombardementen. 
44 langedijkherdenkt.nl/verhalen4.html 
45 Kok-Oud, J., ‘Jeugdherinneringen uit de oorlogstijd’, De Otterplaat: een uitgave van de Stichting Langedijker 
Verleden 16 (oktober 2010).  
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1944   

30 januari Om 13:30 slaan een luchtafweergranaten in achter de woningen Middel 209 en 
Middel 256. Beide granaten komen in weilanden tot ontploffing.46  

Locatie 11 
[locatie Middel 
256 is OG] 

14 februari De Duitsers maken bekend dat een gedeelte van de gemeente Beemster zal 
worden geïnundeerd, net als in mei 1940.47 

 

26 februari  ‘Op zaterdag 26 februari 1944, werd mij, Constant Baptist van den Heuvel, 
Commandant van de Luchtbeschermingsdienst te Ursem, melding gedaan van 
het neerstorten van een viertal bommen, in de polder Ursem’. Er is sprake van 
één geëxplodeerde brisantbom van 500 kg en van drie niet geëxplodeerde 
brisantbommen van minder gewicht. Enkele dagen later blijkt bij nader 
onderzoek door de commandant en twee Duitse soldaten dat alle vier de 
brisantbommen geëxplodeerd zijn.48 

Locatie 3 en 10 
[locatie 
onbekend, 
polder Ursem 
wordt droog-
gehouden 
door 
Ursemerring-
vaart en 
Schermerring-
vaart Oost] 

29 april In het weiland van G. Schipper, Overtoom 194, worden een lege benzinetank en 
een aantal scherpe mitrailleurpatronen (122, deels los, deels bandvormig aan 
elkaar verbonden) aangetroffen. Deze zijn uit een overtrekkend vliegtuig 
gevallen.49 

Locatie 11 
[locatie binnen 
OG] 

1 juni De Duitse Wehrmacht vordert woningen bij de bruggen over de Nauernasche 
Vaart in de gemeenten Wormerveer en Assendelft, ter beveiliging van de 
burggen.50 
 
Bewoners van Noordbeemster leveren 700 patronen in, afgeworpen door 
vliegtuigen.51  

Locatie 7 en 11 
[locatie 
onbekend] 
 

Locatie 3 
[locatie 
onbekend] 

Medio 
[datum 
onbekend] 

‘Midden 1944 worden twee dekschuiten met Duits oorlogsmaterieel, bestaande 
uit wagens en munitie, in het kanaal doelwit van een formatie Thunderbolts. De 
beschieting vindt plaats in Duivelshoek bij de Schermer. De boten worden de 
grond in geboord’.52 [hier in de buurt komt op 5 februari 1945 ook een V2 
neer. ‘Het projectiel ligt in de Duivelshoek bij de Zuiddijk in de Schermer’.] 
 

 
Eén van de dekschuiten, half gezonken, die door de Thunderbolts onder vuur is genomen 

Locatie 6 
[locatie 
onbekend, 
mogelijk 
OG+WG als 
het om de 
bocht gaat van 
het Noord-
Hollands 
Kanaal bij 
West-Graftdijk] 

                                            
46 Archief Gemeentebestuur Westzaan toeg. nr. )A-0050 inv.nr. 378. 
47 Toegangsnummer 0138 Gemeente Beemster, secretarie-archief, 1930-1969 inv.nr. 2 
48 Archief Gemeentebestuur Ursem, 1932-1978 toeg. nr. 1960 inv. nr. 1030. 
49 Archief Gemeentebestuur Westzaan toeg. nr. A-0050 inv.nr. 378. 
50 Archief Provinciaal Bestuur toeg. nr. 595 inv.nr. 153. 
51 Archief Gemeente Beemster, secretarie-archief, 1930-1969 toeg. nr. 0138 inv.nr. 96-5. 
52 Dorrestein, T. en Schiphorst, L.K., Akersloot in oorlogstijd. Een reconstructie van het dorpsleven in 1940-’45 
(Akersloot 1985). 
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in de Duivelshoek. Bron: Dorrestein, Akersloot. 

 

5 
september  

Spitfires en Mustangs van de Allied Expeditionary Air Force (AEAF) voeren 
gewapende verkenningen uit boven Nederland. Een flink aantal treinen worden 
onder vuur genomen, waaronder trein 2461 tussen Krommenie en Uitgeest om 
17:07, en een trein bij Wormerveer om 17:15.53 

Locatie 7 en 8 
[locaties 
onbekend] 

10 
september 

Omstreeks 14:15 nemen twee geallieerde vliegtuigen een zestal rijnaken onder 
vuur met hun boordgeschut. De schepen liggen aangemeerd in het Zijkanaal D. 
te Nauerna.54  

Locatie 11 
[Zijkanaal D 
ligt gedeeltelijk 
in het OG] 

15 
september 

In het weiland van G. Schipper, Overtoom 194, wordt een niet-ontploft projectiel 
gevonden. Het gaat om een granaat van het afweergeschut, die slechts 15cm 
diep de grond was ingeslagen, op ongeveer 100 meter afstand van de 
boerderij.55 

Locatie 11 
[locatie binnen 
OG] 

Najaar 
[datum 
onbekend] 

V1 komt neer in de Kogerpolder ten westen van West-Graftdijk.56 
 
‘Op een mistige zaterdagmorgen in de herfst kwam er één [V1] vanuit het zuiden 
over Wormer, toen na een paar onregelmatige knallen de motor stopte. [..] Het 
stuk oorlogstuig, waar 900 kg springstof in zat, viel bij West-Graftdijk in de 
Schermer neer, tussen de hoogspanningsmasten en de Kogerpoldervlotbrug. 
Zonder te ontploffen verdween de V1 diep in de bodem. Hij zit daar nog 
steeds.’57 
 
West-Graftdijk, in de Kogerpolder, komt een V1 neer die eerst over Wormerveer 
vloog. Datum onbekend. 58 
 
Op 5 februari 1945 komt te Akersloot een V1 neer aan de Zuiddijk in de 
Duivelshoek. Een ruimingspoging door de Duitsers mislukt. 59 
 
Op 1 december 1944 komt te Akersloot een V1 neer. De exacte locatie is 
onbekend. 60 
 
Volgens het boek ‘Akersloot in oorlogstijd’ komt er eind 1944 een V1-raket neer 
in een weiland in De Schermer. Twee jongens, Gerrit Leijen en Ben Bakker, 
slopen de tijdklok eraf voordat de Duitsers komen om de V1 op te blazen. Het 
projectiel geeft een klein plofje, dus blijft vermoedelijk een blindganger. Op 
maandag 5 februari 1945 komt vervolgens een V2 neer in de Duivelshoek bij 
Zuiddijk in de Schermer. Wat daarmee is gebeurd blijft onbekend.61 

Locatie 6 
[locatie 
onbekend, 
waarschijnlijk 
buiten OG] 

 

1 
november 

Om 11:00 nemen twee geallieerde vliegtuigen een zandzuiger onder vuur in de 
Westzaner haven (zijkanaal E van het Noordzeekanaal). Een uur later meldt de 
meldingspost Nauerna dat in zijkanaal D van het Noordzeekanaal vijf rijnaken 
zijn beschoten door geallieerde vliegtuigen. Dit zijn waarschijnlijk dezelfde twee 
toestellen.62 

Locatie 11 
[locatie 
gedeeltelijk 
binnen OG] 

2 
november  

Vier geallieerde jachtvliegtuigen nemen drie rijnaken onder vuur die in zijkanaal 
D van het Noordzeekanaal liggen.63 

Locatie 11 
[locatie 
gedeeltelijk 
binnen OG] 

1945   

6 januari  Bombardement om 09:00 op Harenkarspel. Getroffen wordt Woudmeer [locatie 

                                            
53 Zwanenburg, En nooit. 
54 Archief Gemeentebestuur Westzaan toeg. nr. OA-0050 inv. nr. 378. 
55 Ibidem. 
56 Vergeltungswaffen.nl; Archief Gemeente Akersloot, toeg. nr. AmrRaa 20.2.1.003 inv.nr. 362. 
57 Kemp, Beklemmende jaren. 
58 Vergeltungswaffen.nl  
59 Vergeltungswaffen.nl 
60 Ibidem. 
61 Dorrestein, Akersloot. 
62 Archief Gemeentebestuur Westzaan toeg. nr. OA-0050 inv. nr. 378. 
63 Archief Gemeentebestuur Westzaan toeg. nr. OA-0050 inv. nr. 378. 
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Datum Gebeurtenis Relevant 

(Waarland). Het doel van het bombardement was waarschijnlijk een 
radiopeilstation bij Dirkshorn.64 Bij dit bombardement komt er vermoedelijk een 
blindganger neer in een sloot bij de percelen van K. Stroet in de polder 
Woudmeer. Op 20 juni 1946 stuurt de voorzitter van het bestuur polder 
Woudmeer een brief aan de gemeente Harenkarspel met de vraag wanneer de 
vliegtuigbom geborgen gaat worden.65 

onbekend, 
Woudmeer is 
OG] 

 
 

8 februari De Gewestelijke Sabotage Afdeling, een verzetsgroep in Noord-Holland, weet de 
slinger van de spoorbrug Nauernasche Vaart te stelen en draait in de late avond 
de spoorbrug open. Om 22:30, amper een kwartier nadat de verzetsgroep de 
brug heeft opengezet, rijdt een losse locomotief van het spoortalud af op de 
opengedraaide brug. Hierbij raakt de brug zwaar beschadigd en ontstaat er voor 
geruime tijd een blokkade voor militaire transporten.66 
 

 

Op de bovenste foto is de losse locomotief te zien die op 8 februari 1945 de 
opengedraaide spoorbrug over de Nauernasche Vaart opreed en daarop vast bleef zitten. 
Bron: Aten, Krommenie. Op luchtfotomateriaal (foto 4016) zijn de trein en brug eveneens 
zichtbaar. 
 

Locatie 7 
[locatie binnen 
OG+WG] 

                                            
64 Eversteijn, Bombardementen. 
65 Archief Polder Woudmeer toeg. nr. AmrRaa 80.2.006 inv. nr. 47. 
66 Aten, D., en Meijer, H., Krommenie zevenhonderdvijftig (Krommenie 2001). 
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Datum Gebeurtenis Relevant 

14 februari  Een B-17G-85-BO met nr. 43.38405 YB-D van het 411th Bomb Squadron van de 
351th Bomb Group stort neer te Wormerveer op het Noorderveld.67 
 
In de late ochtend wordt een B17 door afweergeschut aan de kust geraakt. Het 
aangeschoten toestel maakt een bocht boven Zaandijk en komt dan laag over 
Wormer vliegen. Uiteindelijk stort de bommenwerper over de Zaan neer op een 
brede sloot in het Noorderveld te Wormerveer. De staart breekt af en het 
voorstuk komt voor de Watering tot stilstand.68 
 
In SGLO: 11.00 uur. ‘Crash landed in the ‘Westzaan Polder’ 2 km s of 
Wormerveer’ Het ging om de B17G van 351BG/508BS gevlogen door 1st Lt. C.E. 
Ash.69 
 
Volgens het vluchtrapport was de bommenwerper, met een uur vertraging, om 
8:19 opgestegen vanaf een vliegveld in het graafschap Lincoln (Engeland). De 
bommenwerper was onderdeel van de derde aanvalsgolf van het beruchte 
bombardement op Dresden. De B-17 bereikte zijn doel echter niet, omdat het 

toestel om 10:47 door luchtafweer bij IJmuiden wordt geraakt. De bommenlast (4 
bommen) wordt gedumpt boven de Hollandse kust en boven Koog a/d Zaan wist 
piloot C.E. Ash een draai te maken om een noodlanding in te zetten bij 
Wormerveer. Daar komt het toestel in het Noorderveld neer. Alle acht 
bemanningsleden overleven de crash.70 [na de oorlog beweert een inwoner 
van Wormerveer dat er vliegtuigbommen bij de Watering zijn gevonden in 
1952. Deze zouden er nog steeds zitten.71 In zijn getuigenverklaring rept hij 
echter over een noodlanding in 1944 van een Engelse bommenwerper, 
andere getuigen spreken hem ook tegen dat er bommen aan boord van het 
toestel waren. Het heeft er kortom alle schijn van dat de ooggetuige de B-
17 G-85 voor ogen had, die echter zijn bommenlast al voor de noodlanding 
had gedumpt boven de Hollandse kust.]  

Locatie 7 
[locatie 
onbekend, 
Noorderveld 
ligt naast OG] 

16 april  Een Spitfire Mk IX NH425 AH-S van het No. 332 Noorse Squadron stort neer om 
13:00 te Schermer, bij Driehuizen aan de Oostdijk.72 
 
De Spitfires van het No. 332 Noorse Squadron voeren een gewapende 
verkenningsvlucht uit boven Nederland. Het toestel S NH425 van sergeant B. 
Aasberg wordt als ‘missing’ opgegeven.73 Dit is het bovengenoemde toestel. 
 
In SGLO staat dat een toestel van No. 332 (NH425) rond 13:00 neerkomt bij 

Oostdijk (Driehuizen).74 

Locatie 6 
[locatie binnen 
OG+WG] 

17 april  De Duitsers blazen de ringdijk om de polder Wieringermeer op. Binnen twee 
etmalen staat de hele polder onder water. Bijna alle bebouwing wordt door het 
snel instromende water vernietigd en alle gewassen gaan verloren. Pas op 11 
december 1945 valt de polder weer droog.  

 

                                            
67 Eversteijn, Bombardementen. 
68 Kemp, Beklemmende jaren. 
69 SGLO, Verliesregister. 
70 Archief Gemeentebestuur Wormerveer toeg. nr. OA-0052 inv.nr. 1118. 
71 Archief Gemeentebestuur Wormerveer toeg. nr. OA-0052 inv.nr. 99. 
72 Eversteijn, Bombardementen. 
73 The National Archives, ORB No. 332 Squadron april 1945. 
74 SGLO, Verliesregister. 
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Datum Gebeurtenis Relevant 

 
Deze foto van de Hervormde Kerk Middenmeer tijdens de inundatie van de Wieringermeer 
is in 1945 genomen vanaf het water waar het Kolhornerdiep in de Wieringerwerfvaart 
stroomt. Bron: Blijdorp, B.A., 1940-1945: de Wieringermeer in de bezettingsjaren 
(Middenmeer 2007). 

 

16 mei De inwoners van de Beemster wordt opgedragen de dekkingsgaten, gegraven 
voor de Duitsers, weer te dichten met graszoden.75 

 

13 juni Op een lijst van de vernielde bruggen in openbare wegen te Noord-Holland van 
de Provinciale Waterstaat staat vermeld dat de ophaalbrug over de ringvaart van 
de Slootgaardpolder (Zutweg) is gesloopt. Onduidelijk is of de burg gesloopt is 
vanwege onherstelbare schade door bijv. explosieve vernietiging of op een 
andere manier is vernield.76   

Locatie 4 
[brug ligt in 
OG+WG] 

1992 Een deel van de Purmerringvaart te Ilpendam wordt uitgebaggerd. De te 

baggeren diepte: 200m-NAP. Zie illustratie, hoofdstuk 5.77 [een deel van het 

werkgebied is gebaggerd] 

 

Er wordt baggerwerk verricht aan de Ringvaart van de Wijde Wormer en de 

Ringvaart van de Enge Wormer. Er zal ongeveer 10.000 kubieke meter bagger 

worden verwijderd.78 Zie illustratie, hoofdstuk 5. [een deel van het werkgebied 

is gebaggerd, Enge Wormer is een zijtak van de Wijde Wormer en valt 

enkel in het OG] 

 

1999 De Beemsterringvaart tussen Spijkerboor en Schermerhorn wordt uitgebaggerd. 

Het gaat om 100.000 kubieke meter bagger.79 

 

2002 In het laatste decennium van de vorige eeuw is de Nauersche Vaart 

uitgebaggerd tussen Westzaan en Assendelft. Zie illustratie, hoofdstuk 5.80 [een 

deel van het werkgebied is gebaggerd] 

 

3.3 ARCHIEF MIJN- EN MUNITIEOPRUIMINGSDIENST (MMOD) 
 

                                            
75 Archief Gemeente Beemster, secretarie-archief (1930-1969) toeg. nr. 0138 inv. nr. 2. 
76 Provinciale Waterstaat toeg. nr. 616 inv.nr. 271. 
77 Archief Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier toeg. nr. 1393 inv. nr. 
1319. 
78 Archief Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier toeg. nr. 1393 inv. nr. 
1320. 
79 Archief Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier toeg. nr. 1393 inv. nr. 
1335. 
80 Archief Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier toeg. nr. 1393 inv. nr. 
1347. 
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In het archief van de Mijn- en munitieopsporingsdienst (MMOD) zijn geen bruikbare 
meldingen van de ruiming van CE met directe betrekking op één van de onderzoekslocaties 
aangetroffen. 

3.4 ARCHIEF EXPLOSIEVEN OPRUIMINGSDIENST DEFENSIE (EODD) 1971-HEDEN 

 
In het archief van de EODD zijn uit de gemeenten Purmerend, Koggeland, Schermer, 
Schagen, Zaanstad en Waterland diverse meldingen en ruimingen van CE in (de nabijheid 
van) enkele van de onderzoeksgebieden aangetroffen. De relevante MORA’s zijn 
weergegeven op de inventarisatiekaart(en) in de bijlage. 
 
MORA Ligplaats Aantal Benaming Deelgebied Locatie 

19802771 In weiland aan Noorderweg, 

Zaanstad 

1 Buis van granaat 

10,5cm Duits 

5 7 

19832326 Terrein Rijkswaterstaat 

Kanaaldijk 5, Purmerend 

1 Pantsergranaatpatroon 

van 17 ponder (niet-

verschoten) 

4 5 

19853141 Driehuizen 23, Driehuizen 1 Handgranaat 3 6 

19871302 Pinksterblomstraat 33, 

Schermerhorn 

1 

5000 

35mm granaat 

Klein kaliber munitie 

3 6 

19961551 In het Boezemwater ‘De 

Where’ te Purmerend 

- Geen CE vermeld 2 2 

19971506 Ursemmerweg 3, 

Schermerhorn 

Verkennende zoekactie op 

het land achter de woning 

Ursemmerweg 3 in verband 

met een (mogelijk) 

aanwezige vliegtuigbom 

-  3 10 

19982131 Kolhornerweg Middenmeer 1  Handgranaat, Mills 6 9 

19991938 Jaagweg hec. Paal 17.4 (in 

plastic zak in 80 cm water) 

2 Mortiergranaten  3 3 

20020247 Het Middel, Westzaan  1 Granaat (30 x 8,7cm) 5 11 

20021735 Havenstraat, Middenmeer 1 Handgranaat nr. 1 

Hollands 

6 9 

20041158 Purmerweg 1 1900 lbs. Britse bom 

met No. 28 TP 

2 2 

20051636 Nauerna 1 te Assendelft 1 Huls granaat 

 

5 11 

20051636 Nauerna 1 te Assendelft 2  Vermoedelijke kleine 

gas drukhouders (geen 

explosief) 

5 11 

20051636 Nauerna 1 te Assendelft 1  Handgranaat (Ned. 

Splintergranaat 

115mm) 

5 11 

20051677 Nauerna 1 te Assendelft 1 Mortiergranaat 

(verschoten) 80 Duits 

rookmortier (Boekwerk 

handboek EOD) 

5 11 

20061165 Nauerna 1 te Assendelft 1 12 cm brisantgranaat 

z. ontsteker 

5 11 

20061274 Westerweg 36a te 

Purmerend 

1 Handgranaat No.36 2 2 
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Figuur 3. Nederlandse Nr. 1 handgranaat (MORA 20021735). Bron: lexpev.nl 

 

3.5 COLLECTIE MIJNENVELDKAARTEN, LEG- EN RUIMRAPPORTEN EODD 

 
In de collectie mijnenveldkaarten, leg- en ruimrapporten van de EODD zijn geen 
aanwijzingen aangetroffen voor de aanwezigheid van mijnenvelden binnen de diverse 
onderzoeksgebieden. 
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4 LUCHTFOTOANALYSE 

4.1 ALGEMEEN 

 

De beschikbare luchtfoto’s betreffende de data waarop oorlogshandelingen hebben 

plaatsgevonden zijn geïnventariseerd. Daaruit is een selectie gemaakt van bruikbare 

luchtfoto’s. Bij de selectie van deze foto’s is rekening gehouden met de datum in relatie tot 

de oorlogshandelingen, de opnamekwaliteit en de schaal. De geselecteerde luchtfoto’s zijn 

geïnterpreteerd op de aanwezigheid van schade aan het landschap als gevolg van 

oorlogshandelingen en militaire werken. De resultaten van de luchtfotoanalyse zijn verwerkt 

in de CE inventarisatiekaart in de bijlage. 

4.2 DEKKING LUCHTFOTOMATERIAAL 

 

In de collectie van het kadaster (DOTKA) en de Topografische Dienst (TOPOD) zijn 

verschillende luchtfoto’s beschikbaar gebleken voor de laatste oorlogsjaren in Noord-

Holland. Het was helaas niet mogelijk om van alle onderzoeksgebieden een totale dekking te 

krijgen met het beschikbare luchtfotomateriaal vanwege de omvang van de locaties. Alle 

locaties zijn echter wel voor ruim 90% gedekt (zie afbeeldingen in 2.8). Om deze dekking te 

krijgen is er wel voor deelgebied 3 (locaties 7, 8 en 11) gekozen om luchtfoto’s van 

verschillende data samen te voegen, waarbij de verschillen in data zo kort mogelijk is 

gehouden (september 1944 -  maart 1945) als mogelijk was binnen het te verkrijgen 

luchtfotomateriaal.  

 

4.3 RESULTAAT LUCHTFOTOANALYSE 

 
Op het geanalyseerde luchtfotomateriaal zijn verschillende sporen van oorlogshandelingen 

waargenomen binnen de onderzoeksgebieden. Met behulp van de literatuur en 

archiefmateriaal is het mogelijk gebleken tot op enig detail te bekijken wat er zich heeft 

afgespeeld en of er indicaties zijn voor de aanwezigheid van CE. De resultaten van de 

analyse zijn hieronder per indicatie omschreven.  
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Sluis Oudkarspel 
 
Op 2 december 1943 ontplofte er een zware vliegtuigbom in de buurt van de sluis te 
Oudkarspel. Volgens ooggetuigen zouden er ook (fosfor)-brandbommen zijn neergekomen. 
Uiteindelijk waren drie huizen aan de Dorpsstraat dusdanig beschadigd dat ze werden 
gesloopt.  
 

 
Figuur 4: Uitsnede van luchtfoto 4365-106G/4528 (TOPOD). In het oranje-gearceerde gebied stonden 
voor december 1943 enkele woonhuizen. Net links van het gebied is een sluis te zien in de 
Voorburggracht. De vliegtuigbom kwam vermoedelijk neer in het weiland ten westen van de sluis. Een 
duidelijke bomkrater is echter niet te zien. Vermoedelijk was de grond al geëgaliseerd voor de datum 
van de luchtfoto (26 februari 1945). 

 
Er zijn op de geanalyseerde luchtfoto geen bomkraters aangetroffen van het desbetreffende 
bombardement. Wel is een gedeelte van de bebouwing langs de Dorpsstraat gesloopt, 
vermoedelijk de drie zwaar beschadigde huizen.  
 

 
Figuur 5: Op deze afbeelding is de Dorpsstraat van Oudkarspel te zien, ter hoogte van huisnummer 
960. De afbeelding links geeft de huidige situatie weer, terwijl de foto rechts genomen is net na 2 
december 1943. Duidelijk is te zien op de foto dat de bebouwing flinke schade heeft opgelopen als 
gevolg van het bombardement. Deze huizen zijn dan ook later gesloopt, terwijl de omcirkelde 
bebouwing er tot op vandaag nog steeds staat. Bron:  Tussen Buitenland en Luizeknip; Google Earth.  
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Waterkering Beemster 

  
In de polder Beetskoog ontploften op 10 maart 1942 enkele vliegtuigbommen waardoor de 
Beemster uitwatering op het IJsselmeer in de gemeente Oudendijk werd ontzet. Uit het 
archiefmateriaal en een getuigenverslag is gebleken dat het gaat om de betonnen muur in de 
nabijheid van Dorpsweg 99 te Oudendijk. 
 

 
Figuur 6: Uitsnede van luchtfoto 4220-106G/2895 (TOPOD), waarin het blauwe kader de Beemster 
uitwatering te zien is. De rode lijnen vormen de begrenzing van het werkgebied de gele die van het 
onderzoeksgebied.  

 
Er zijn geen sporen (zoals bomkraters) aangetroffen die wijzen op het plaatsvinden van 
bombardementen bij Oudendijk en de Beemster uitwatering. Aangezien het bombardement 
plaatsvond op 10 maart 1942 en de luchtfoto genomen is op 13 september 1944, was de 
aangebrachte schade waarschijnlijk al hersteld. Een verkleuring in de kade tegenover 
Dorpsweg 99 wijst mogelijk op herstelwerkzaamheden, maar dit kon op basis van het 
beschikbare luchtfotomateriaal niet met zekerheid worden vastgesteld.   
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Flugmeldepost Wijde Wormer 
 
Op de dijk van de Ringvaart Wijde Wormer werd in 1942 een Flugmeldepost ingericht door 
de Duitse Luchtwachtdienst. De stelling bestond uit een houten platform voor de opstelling 
van luchtafweergeschut (waarschijnlijk een 20mm Oerlikon luchtdoelkanon), een zoeklicht en 
troepenonderkomens. In deze onderkomens was ook een aggregaat voor het zoeklicht. In de 
onderdijk was tevens een schuilbunker aangelegd van betonblokken, van waaruit men ook 
de Tobroek-bunker (met mitrailleurnest) op de dijk kon bereiken. De Flugmeldepost werd 
gedurende de oorlog bemand door een aantal oudere soldaten en onderofficieren.   
 

 
Figuur 7: Uitsnede van luchtfoto 3024-106G/4531 (DOTKA), waarin het bruine kader de 
Flugmeldepost Wijdewormer afgebakend is. Binnen de blauwe cirkel is het luchtdoelkanon 
(waarschijnlijk een 20mm Oerlikon luchtdoelkanon) wat bij de post hoorde te zien.  
 

Op de luchtfoto zijn geen sporen te zien die wijzen op ondermijning van de ringdijk of het 
leggen van landmijnen langs de berm van de Westerdwarsweg. Wel is uit analyse van 
archief- en literatuurmateriaal en aan de hand van verzetsrapporten, gebleken dat de dijk 
naar alle waarschijnlijkheid aan de noordzijde is ondermijnd op twee plekken. Voor de 
aanwezigheid van landmijnen in het gebied zijn buiten de literatuur echter geen indicaties 
aangetroffen. In de gegevens van de EODD zijn geen aanwijzingen aangetroffen welke 
wijzen op de aanwezigheid van mijnen. 
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Figuur 8: Op dit kaartje van de Verzetsgroep Albrecht is een schets gemaakt van de Flugmeldepost en 
de mogelijke locaties waar de ringdijk ondermijnd zou zijn (aangeduid met de ronde cirkels op de 
rechterkant van het kaartje). Bron: Wormer: van crisisjaren. 
 

 
Figuur 9: Op deze foto staan enkele leden van de Duitse luchtwachtdienst op het houten platform van 
de Flugmeldepost. Achter hen is het zoeklicht te zien en links daarvan een prismaverrekijker waarmee 

de lucht werd afgespeurd naar geallieerde vliegtuigen. Bron: De luchtoorlog boven de Zaanstreek 
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Inundatie Middenmeer 
 
Naast de geplande inundatie van de Stelling van Amsterdam in 1944, besloten de Duitse 
troepen enkele weken voor het einde van de oorlog de ringdijk om de ingepolderde 
Wieringermeer op te blazen. Op 17 april 1945 werd op twee plaatsen ten zuiden van Den 
Oever de IJsselmeerdijk opgeblazen en binnen twee etmalen stroomde de polder geheel 
onder water. Het wassende water vernietigde bijna alle bebouwing binnen de polder 
Wieringermeer. Zo ook in het dorp Middenmeer. De luchtfoto die gebruikt is voor de analyse 
is nog voor de inundatiedatum. In de literatuur hebben we echter wel enkele foto’s gevonden 
die een indicatie geven van de aangerichte schade binnen het onderzoeksgebied. 
 

  
Figuur 10: Op deze luchtfoto uit 1946 van Middenmeer is goed te zien hoe weinig van de 
oorspronkelijke bebouwing bewaard is gebleven na de inundatie. In de rechterhoek is de Nederlands-
Hervormde Kerk te zien die binnen het onderzoeksgebied valt. De overige bebouwing langs de 
Wieringerwerfvaart had dusdanig veel schade geleden dat de lokale overheid, nadat de polder in 
december 1945 weer was drooggevallen, deze liet slopen. Bron: 1940-1945 de Wieringermeer. 
 

Op bovenstaande luchtfoto is ook het schijnvliegveld Middenmeer te zien. Bij dit 
schijnvliegveld was ook een luchtmitrailleurnest en een kleine munitieopslag. Mogelijk is CE 
van dit schijnvliegveld weggestroomd naar andere plekken tijdens de inundatie. Dit zou de 
vondst van een oude handgranaat (MORA 20021735) kunnen verklaren achter de 
Nederlands-Hervormde Kerk.   
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Figuur 11: Ook de industriële bebouwing langs de Wieringerwerfvaart had zwaar te lijden onder het 
wassende water. Deze foto is genomen vanaf Havenkade in noordelijke richting en laat de verwoeste 
pakhuizen zien aan de Industrieweg. Bron: 1940-1945 de Wieringermeer.  
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Schuilgaten en splitterboxen langs de dijken 
 
Vanwege de toenemende beschietingen van auto’s en militaire voertuigen op de 
onbeschutte dijken in het vlakke Noord-Hollandse polderlandschap, lieten de Duitsers in 
1944/1945 de lokale bevolking veel schuilgaten graven langs de doorgaande hoofdwegen. 
Ook lieten ze auto- of ‘splitterboxen’ aanleggen langs de wegen. In deze hoefijzervormige 
uitgravingen, vaak overdekt met een camouflagenet, konden voertuigen zich verschuilen 
tijdens een luchtalarm.  
 

 
Figuur 12: Uitsnede van luchtfoto 4373-106G/4528 (DOTKA). In de blauwe kaders zijn splitterboxen te 
zien en in de oranje kaders schuilgaten.  
 

 
Figuur 13: Een mededeling van de burgemeester van Assendelft aan het Provinciale Bestuur over de 
aanleg van schuilgaten en autoboxen langs de provinciale weg Assendelft-Uitgeest. Bron: Noord-
Hollands Archief Haarlem, archief Provinciaal Bestuur Noord-Holland (toegang 595),  inv.nr. 153.  
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4.4 NAOORLOGSE BODEMROERENDE WERKZAAMHEDEN 

 
Om na te gaan in hoeverre op de onderzoekslocatie (ingrijpende) bodemroerende 

werkzaamheden hebben plaatsgevonden zijn de luchtfoto’s uit de Tweede Wereldoorlog 

(1944 en 1945), historisch kaartmateriaal en een modern satellietbeeld (2014) met elkaar 

vergeleken. Hiermee kan worden bepaald in hoeverre bodemroerende werkzaamheden 

invloed hebben uitgeoefend op de locaties waar mogelijk CE kunnen worden aangetroffen 

(verdacht gebied).  

 

 
Figuur 14: De polder ten zuidoosten van Purmerend in 1950. Bron: watwaswaar.nl (30 januari 2015). 
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Figuur 15: De polder ten zuidoosten van Purmerend in 1961. Bron: watwaswaar.nl (30 januari 2015). 
 

 
Figuur 16: De polder ten zuidoosten van Purmerend in 1971. Bron: watwaswaar.nl (30 januari 2015). 
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Figuur 17: De polder ten zuidoosten van Purmerend in 1983. Bron: watwaswaar.nl (30 januari 2015). 

 

 
Figuur 18: De polder ten zuidoosten van Purmerend in 1994. Bron: watwaswaar.nl (30 januari 2015). 
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Figuur 19: De polder ten zuidoosten van Purmerend in 2014. Bron: World Imagery. 

 

Aangezien de onderzoekslocaties vooral bestaan uit watergangen is voornamelijk gelet op 

wijzigingen hierin, zoals bijvoorbeeld de verlegging en/of demping van sloten en kanalen. 

Voor één locatie (Ringvaart Woudmeer) is dit vastgesteld.  

 
Figuur 20: De locatie in 1952. Bron: watwaswaar.nl (30 januari 2015). 
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Figuur 21: de locatie anno 1994. Bron: watwaswaar.nl (30 januari 2015). 
 

 
Figuur 22: de locatie anno 2013. Bron: WorldImagery. 
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4.5 RESULTAAT VERGELIJKING BEELDMATERIAAL 

 
Uit de vergelijking van het beeldmateriaal is gebleken dat er binnen de onderzoeksgebieden 

verschillende bodemroerende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Vooral de omgeving van 

Purmerend (locatie 2) is na de Tweede Wereldoorlog aangrijpend veranderd, door de 

aanwijzing van deze Waterlandse stad als groeikern voor de bevolking van de noordelijke 

Randstad. De binnen het onderzoeksgebied vallende waterwegen van Purmerend zijn echter 

niet veranderd.  

 

De waterwegen van Oudkarspel (locatie 4) hebben wel een verandering ondergaan. Zo is de 

Voorburggracht, die liep van Broek op Langendijk tot Oudkarspel, in zijn geheel gedempt. 

Hierdoor is ook de sluis bij Oudkarspel verdwenen. Op deze locatie is nu industrie gebouwd, 

evenals een kleine woonwijk. Deze veranderingen hebben echter geen betrekking op het 

werkgebied, maar slechts op het onderzoeksgebied.  
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5 AFBAKENING VERDACHT GEBIED 

In dit hoofdstuk zal op basis van de geraadpleegde literatuur- en archiefgegevens, alsmede 
de luchtfotoanalyse de begrenzing van het verdachte gebied in zowel horizontale als in de 
verticale dimensie worden vastgesteld. 

 

5.1 LOCATIE 1: BERKMEER EN WESTER EN KORTE LANGEREIS 

 
Indicaties 
 
Uit het archief-, literatuur- en luchtfotomateriaal zijn geen indicaties voor de aanwezigheid 
van CE in het onderzoeksgebied naar voren gekomen: 
 

CONTRA-INDICATIES 

 
Uit het archief-, literatuur- en luchtfotomateriaal zijn de volgende contra-indicaties voor de 
aanwezigheid van CE in het onderzoeksgebied naar voren gekomen: 
 

 Er zijn geen meldingen en/of ruimingen van de EODD achterhaald met directe 
betrekking op het onderzoeksgebied; 

 Er zijn in de collectie mijnenveldkaarten, leg- en ruimrapporten geen aanwijzingen 
naar voren gekomen voor de aanwezigheid van mijnenvelden binnen het 
onderzoeksgebied; 

 Er zijn in het archief van de MMOD geen gegevens aangetroffen betreffende de 
melding of ruiming van CE binnen het onderzoeksgebied; 
 

LEEMTEN IN DE KENNIS 

 
In Noord-Holland zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog veel aanvallen uitgevoerd door 
geallieerde jachtvliegtuigen op auto’s en Duitse militaire voertuigen die langs de kanalen 
reden. Ook binnenschepen in de kanalen werden regelmatig met boordgeschut onder vuur 
genomen. Deze beschietingen werden slechts sporadisch gemeld bij de 
luchtbeschermingsdienst en/of gemeentelijke politie en hierover zijn dan ook weinig 
meldingen in het archief te vinden.  

 

MOGELIJK AAN TE TREFFEN (SUB)SOORTEN CE  

 
Op basis van bovenstaande gegevens kan worden gesteld dat binnen het onderzoeksgebied 
er geen feitelijke aanwijzingen zijn dat er (sub)soorten CE kunnen worden aangetroffen.  
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5.2 LOCATIE 2: PURMERRINGVAART EN WATEREN ILPENDAM 

 
Indicaties 
 
Uit het archief-, literatuur- en luchtfotomateriaal zijn de volgende indicaties voor de 
aanwezigheid van CE in het onderzoeksgebied naar voren gekomen: 
 

 Er zijn in de omgeving van Purmerend verschillende vliegtuigen neergestort. De 
toestellen waren voornamelijk Duitse bommenwerpers (Heinkel He 111 en Dornier Do 
217) en jachtvliegtuigen (Messcherschmitt Bf 109);  

 Er zijn in de omgeving van Purmerend verschillende aanvallen met boordgeschut en 
bombardementen uitgevoerd door geallieerde bommenwerpers en jachtvliegtuigen;   

 De polder Purmerland, bestrijkende het gebied tussen Den Ilp, Purmerland, het 
Noord-Hollands Kanaal en Ilpendam, was in juni 1943 militair oefengebied voor 
oefeningen met luchtdoelartillerie op gronddoelen. In de directe omgeving van dit 
gebied zijn niet-gesprongen Flak-grananten aangetroffen. Mogelijk zijn ook enige 
granaten in de Purmerringvaart terechtgekomen.     

 

CONTRA-INDICATIES 

 
Uit het archief-, literatuur- en luchtfotomateriaal zijn de volgende contra-indicaties voor de 
aanwezigheid van CE in het onderzoeksgebied naar voren gekomen: 
 

 Er zijn geen meldingen en/of ruimingen van de EODD achterhaald met directe 
betrekking op het onderzoeksgebied; 

 Er zijn in de collectie mijnenveldkaarten, leg- en ruimrapporten geen aanwijzingen 
naar voren gekomen voor de aanwezigheid van mijnenvelden binnen het 
onderzoeksgebied; 

 Er zijn in het archief van de MMOD geen gegevens aangetroffen betreffende de 
melding of ruiming van CE binnen het onderzoeksgebied; 

 De Purmerringvaart is in Ilpendam tussen Den Noord en de Monnickendammerweg, 
vakken 210, 212 en 213, uitgebaggerd tot 2m-NAP in 1992 (zie figuur op volgende 
bladzijde); 

 Op het luchtfotomateriaal zijn geen aanwijzingen aangetroffen welke duiden op de 
mogelijke aanwezigheid van CE. 
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Figuur 23: Gebaggerde locaties Purmerringvaart 1992. 

 

LEEMTEN IN DE KENNIS 

 
 De precieze locaties van de neergestorte Duitse vliegtuigen zijn onbekend;  
 Het is onduidelijk in welke vaarweg(en) de negen motorboten en vier zeilschepen 

zich bevonden die op 6 maart 1943 werden aangevallen door vier geallieerde 
Typhoons; 

 De precieze locaties van de niet-gesprongen Duitse Flak-granaten is onbekend;  
 In Noord-Holland zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog veel aanvallen uitgevoerd door 

geallieerde jachtvliegtuigen op auto’s en Duitse militaire voertuigen die langs de 
kanalen reden. Ook binnenschepen in de kanalen werden regelmatig met 
boordgeschut onder vuur genomen. Deze beschietingen werden slechts sporadisch 
gemeld bij de luchtbeschermingsdienst en/of gemeentelijke politie en hierover zijn 
dan ook weinig meldingen in het archief te vinden.  

 

MOGELIJK AAN TE TREFFEN (SUB)SOORTEN CE  

 
Op basis van bovenstaande gegevens kan worden gesteld dat er geen feitelijke 
aanwijzingen zijn aangetroffen voor het aantreffen van CE binnen het onderzoeksgebied.  
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5.3 LOCATIES 3: URSEMERRINGVAART EN BEEMSTERUITWATERING 

 
Indicaties 
 
Uit het archief-, literatuur- en luchtfotomateriaal zijn de volgende indicaties voor de 
aanwezigheid van CE in het onderzoeksgebied naar voren gekomen: 
 

 Er zijn op 10 maart 1942 enkele vliegtuigbommen ontploft in de buurt van de 
waterkering langs de Beemster uitwatering (polder Beetskoog) in de gemeente 
Oudendijk. Blijkens een verslag van de burgemeester (d.d. 13 maart 1942) ging het 
om een totaal van vier bommen en is sprake van ten minste één blindganger in de 
Uitwatering;  

 Er zijn op 6 mei 1942 in de omgeving van de Mijzerweg 2 (Noordbeemster) zeventien 
vliegtuigbommen [type onbekend] neergekomen, waaronder één blindganger;  

 Op 23 juni 1943 is een Halifax Mk IIb neergestort achter Oostmijzerdijk 9 
(Schermerhorn) na een noodafworp van zijn bommenlast te West Mijzen;   

 Er zijn op 26 februari 1944 een viertal brisantbommen neergekomen in de polder 
Ursem. 
 

CONTRA-INDICATIES 

 
Uit het archief-, literatuur- en luchtfotomateriaal zijn de volgende contra-indicaties voor de 
aanwezigheid van CE in het onderzoeksgebied naar voren gekomen: 
 

 Er zijn geen meldingen en/of ruiming van de EODD achterhaald met directe 
betrekking op het onderzoeksgebied; 

 Er zijn in de collectie mijnenveldkaarten, leg- en ruimrapporten geen aanwijzingen 
naar voren gekomen voor de aanwezigheid van mijnenvelden binnen het 
onderzoeksgebied; 

 Er zijn in het archief van de MMOD geen gegevens aangetroffen betreffende de 
melding of ruiming van CE binnen het onderzoeksgebied; 

 Er zijn indicaties dat de Duitse weermacht verschillende vliegtuigbommen in het 
gebied hebben geruimd of getracht te ruimen; 

 Ter plaatse van de Beemster Ringvaart (1988) en de Beemster Uitwatering (1985 en 
1986) zijn na 1945 baggerwerkzaamheden uitgevoerd; 

 Er zijn geen bomkraters te zien op het geanalyseerde luchtfotomateriaal. 
 

LEEMTEN IN DE KENNIS 

 
 De precieze locaties van de neergestorte vliegtuigen zijn onbekend; 
 De precieze locaties van de bominslagen zijn onbekend;  
 In Noord-Holland zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog veel aanvallen uitgevoerd door 

geallieerde jachtvliegtuigen op auto’s en Duitse militaire voertuigen die langs de 
kanalen reden. Ook binnenschepen in de kanalen werden regelmatig met 
boordgeschut onder vuur genomen. Deze beschietingen werden slechts sporadisch 
gemeld bij de luchtbeschermingsdienst en/of gemeentelijke politie en hierover zijn 
dan ook weinig meldingen in het archief te vinden.  
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MOGELIJK AAN TE TREFFEN (SUB)SOORTEN CE  

 
Op basis van bovenstaande gegevens kan worden gesteld dat binnen het werkgebied nabij 
Oudendijk mogelijk een blindganger (afwerpmunitie, geallieerd, onbekend gewicht) kan 
worden aangetroffen.  
 

HORIZONTALE AFBAKENING VERDACHT GEBIED 

 
Uit de geraadpleegde bronnen en een getuigenverklaring is gebleken dat in, en in de 
nabijheid van, de Beemster Uitwatering te Oudendijk vier vliegtuigbommen zijn gevallen. 
Hierbij is vermoedelijk één blindganger in het water van de Uitwatering achtergebleven. Het 
verdachte gebied is begrenst op basis van de vier (vermoedelijke) inslaglocaties. De grootste 
afstand tussen twee opeenvolgende bominslagen is hierbij als uitgangspunt genomen. De 
resulterende risicostraal bedraagt 75 + 15 meter (maximale ondergrondse verplaatsing) of 
een totaal van 90 meter rond de inslagen.   

VERTICALE AFBAKENING VERDACHT GEBIED 

 
Vanwege het ontbreken van informatie over het vliegtuigtype, de vlieghoogte, snelheid en 
indringingshoek van de CE, alsmede noodzakelijke gegevens betreffende de waterstand van 
de Beemster Uitwatering ten tijde van de Tweede Wereldoorlog kon de maximale 
penetratiediepte van CE niet met voldoende zekerheid worden vastgesteld. 
 

5.4 LOCATIE 4: RINGVAART WOUDMEER 

 
Indicaties 
 
Uit het archief-, literatuur- en luchtfotomateriaal zijn de volgende indicaties voor de 
aanwezigheid van CE in het onderzoeksgebied naar voren gekomen: 
 

 Er is op 3 juli 1942 een Vickers Wellington Mk Ic neergekomen van het Special Duty 
Squadron bij de Zutweg;  

 Er heeft op 2 december 1943 een bombardement plaatsgevonden op de omgeving 
van de sluis te Oudkarspel. Het ging hier om een noodafworp van een geallieerd 
toestel waarbij zeker één brisantbom is neergekomen. Volgens ooggetuigen zouden 
er ook (fosfor)-brandbommen zijn afgeworpen;   

 Er heeft op 6 januari 1945 een bombardement plaatsgevonden op Harenkarspel, 
waarbij tenminste één blindganger neerkomt in een sloot in de polder Woudmeer. Op 
20 juni 1946 is deze vliegtuigbom nog steeds niet geruimd volgens het bestuur van 
de polder; 

 Er is een brug aan het einde van de Zutweg over de Ringvaart Woudmeer in juni 
1945 gesloopt vanwege onherstelbare schade aangebracht door de Duitse bezetters.  

 

CONTRA-INDICATIES 

 
Uit het archief-, literatuur- en luchtfotomateriaal zijn de volgende contra-indicaties voor de 
aanwezigheid van CE in het onderzoeksgebied naar voren gekomen: 
 

 Er zijn geen meldingen en/of ruimingen van de EODD achterhaald met directe 
betrekking op het onderzoeksgebied; 
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 Er zijn in de collectie mijnenveldkaarten, leg- en ruimrapporten geen aanwijzingen 
naar voren gekomen voor de aanwezigheid van mijnenvelden binnen het 
onderzoeksgebied; 

 Er zijn in het archief van de MMOD geen gegevens aangetroffen betreffende de 
melding of ruiming van CE binnen het onderzoeksgebied; 

 Er zijn geen bomkraters te zien op het geanalyseerde luchtfotomateriaal. 
 

LEEMTEN IN DE KENNIS 

 
 De precieze locatie van de neergestorte Wellington is onbekend; 
 De precieze locatie van de blindganger in de polder Woudmeer is onbekend. Ook is 

niet bekend of de vliegtuigbom na verzoek van het polderbestuur in juni 1946 
geruimd is;  

 Het is onbekend hoe de onherstelbare schade aan de brug de Ringvaart Woudmeer 
is toegebracht; 

 In Noord-Holland zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog veel aanvallen uitgevoerd door 
geallieerde jachtvliegtuigen op auto’s en Duitse militaire voertuigen die langs de 
kanalen reden. Ook binnenschepen in de kanalen werden regelmatig met 
boordgeschut onder vuur genomen. Deze beschietingen werden slechts sporadisch 
gemeld bij de luchtbeschermingsdienst en/of gemeentelijke politie en hierover zijn 
dan ook weinig meldingen in het archief te vinden.  

 

MOGELIJK AAN TE TREFFEN (SUB)SOORTEN CE  

 
Op basis van bovenstaande gegevens kan worden gesteld dat er geen feitelijke 
aanwijzingen zijn aangetroffen voor het aantreffen van CE binnen het onderzoeksgebied.  
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5.5 LOCATIE 5: RINGVAART WIJDE WORMER 

 
Indicaties  
 
Uit het archief-, literatuur- en luchtfotomateriaal zijn de volgende indicaties voor de 
aanwezigheid van CE in het onderzoeksgebied naar voren gekomen: 
 

 Er is in 1943 door de Duitsers een Flugmeldepost ingericht tegen de ringdijk van de 
Wijde Wormer, aan het einde van de onverharde Westerdwarsweg. De stelling 
bestond o.a. uit een Tobroek-bunker, een troepenonderkomen en een opstelling voor 
een 20mm Oerlikon luchtdoelkanon. Volgens een Poolse krijgsgevangene lagen er in 
de berm langs de Westerdwarsweg ook landmijnen. De ringdijk zou in de buurt van 
de Flugmeldepost ook op twee plaatsen ondermijnd zijn;  

 Bij detectieonderzoek door het Duik- en Demonteercommando van de Koninklijke 
Marine, in opdracht van het Waterschap Beemster, werd op de sonar een 3,5 meter 
lang stalen voorwerp gedetecteerd. Mogelijk is dit het 20mm Oerlikon luchtdoelkanon 
die door de Duitse troepen in de ringvaart gedumpt is;  

 Er is op 8 april 1943 een Wellington Mk III aangeschoten door het 
luchtafweergeschut. Het toestel stort neer in de Noordzee, maar laat zijn bommenlast 
boven Wormerveer en Neck vallen. 
  

CONTRA-INDICATIES 

 
Uit het archief-, literatuur- en luchtfotomateriaal zijn de volgende contra-indicaties voor de 
aanwezigheid van CE in het onderzoeksgebied naar voren gekomen: 
 

 Bij detectieonderzoek door het Duik- en Demonteercommando van de Koninklijke 
Marine zijn geen indicaties gevonden voor de aanwezigheid van CE in de vorm van 
vliegtuigbommen als ondermijning van de zuidelijke dijk aan de Ringvaart Wijde 
Wormer; 

 Er zijn geen meldingen en/of ruimingen van de EODD achterhaald met directe 
betrekking op het onderzoeksgebied; 

 Er zijn in de collectie mijnenveldkaarten, leg- en ruimrapporten geen aanwijzingen 
naar voren gekomen voor de aanwezigheid van mijnenvelden binnen het 
onderzoeksgebied; 

 Er zijn in het archief van de MMOD geen gegevens aangetroffen betreffende de 
melding of ruiming van CE binnen het onderzoeksgebied; 

 Er zijn geen bomkraters te zien op het geanalyseerde luchtfotomateriaal. 
 In 1992 is een gedeelte van de Ringvaart Wijde Wormer uitgebaggerd, te weten het 

vak 505 en een gedeelte van vak 506 (zie figuur op de volgende bladzijde). 
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LEEMTEN IN DE KENNIS 

 
 De precieze locatie van de ondermijning van de ringdijk bij de voormalige 

Flugmeldepost is onbekend;  
 De precieze locatie waar de Wellington Mk III zijn bommenlast heeft gedumpt is 

onbekend; 
 In Noord-Holland zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog veel aanvallen uitgevoerd door 

geallieerde jachtvliegtuigen op auto’s en Duitse militaire voertuigen die langs de 
kanalen reden. Ook binnenschepen in de kanalen werden regelmatig met 
boordgeschut onder vuur genomen. Deze beschietingen werden slechts sporadisch 
gemeld bij de luchtbeschermingsdienst en/of gemeentelijke politie en hierover zijn 
dan ook weinig meldingen in het archief te vinden.  

 

MOGELIJK AAN TE TREFFEN (SUB)SOORTEN CE  

 
Op basis van bovenstaande gegevens kan worden gesteld dat binnen het onderzoeksgebied 
de volgende (sub)soorten CE kunnen worden aangetroffen: 
 

Deelgebied Soort explosief Verwachte 
verschijningsvorm 

Herkomst/bron 
Feitenmateriaal 

Verdacht gebied 
geschutmunitie 

20mm Oerlikon 
(luchtdoelgeschut) 

Achtergelaten/gedumpt Archiefmateriaal, 
literatuur, 
luchtfotomateriaal 

Verdacht gebied 
infanteriemunitie 

Infanteriemunitie 
(klein-
kalibermunitie, 
handgranaten, 
draagbare 
antitankwapens)  

Achtergelaten/ 
gedumpt 

Archiefgegevens, 
luchtfotomateriaal, 
literatuur 
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5.6 LOCATIE 6: SCHERMERRINGVAART EN ’T ZWET 

 
Indicaties 
 
Uit het archief-, literatuur- en luchtfotomateriaal zijn de volgende indicaties voor de 
aanwezigheid van CE in het onderzoeksgebied naar voren gekomen: 
 

 Er is op 20 december 1942 een Lancaster Mk I, die op weg was naar Duisburg, 
neergestort in de Eilandspolder, omgeving West-Graftdijk;   

 Op 23 juni 1943 is een Halifax Mk IIb neergestort achter Oostmijzerdijk 9 
(Schermerhorn) na een noodafworp van zijn bommenlast te West Mijzen;   

 Er is op 16 april 1945 een Spitfire Mk IX neergestort aan de Oostdijk in Driehuizen; 
 Er werden verschillende vaartuigen, waaronder Duitse munitietransporten, in het 

Noord-Hollands Kanaal onder vuur genomen door geallieerde vliegtuigen met hun 
boordgeschut; 

 Er komen in de buurt van West-Graftdijk enkele V1- en/of V2-raketten neer; 
 Er zijn twee meldingen bij de EODD over de vondst van CE in en nabij het 

onderzoeksgebied, te weten een handgranaat, granaat (35mm) en klein kaliber 
munitie.   

 

CONTRA-INDICATIES 

 
Uit het archief-, literatuur- en luchtfotomateriaal zijn de volgende contra-indicaties voor de 
aanwezigheid van CE in het onderzoeksgebied naar voren gekomen: 
 

 Er zijn in de collectie mijnenveldkaarten, leg- en ruimrapporten geen aanwijzingen 
naar voren gekomen voor de aanwezigheid van mijnenvelden binnen het 
onderzoeksgebied; 

 Er zijn in het archief van de MMOD geen gegevens aangetroffen betreffende de 
melding of ruiming van CE binnen het onderzoeksgebied; 

 Er zijn indicaties dat de Duitse weermacht verschillende vliegtuigbommen en V1-
raketten in het gebied hebben geruimd of getracht te ruimen; 

 Er zijn geen bomkraters te zien op het geanalyseerde luchtfotomateriaal. 
 

LEEMTEN IN DE KENNIS 

 
 De precieze locaties van de neergestorte vliegtuigen zijn onbekend; 
 De precieze locaties van de bom- en raketinslagen zijn onbekend;  
 In Noord-Holland zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog veel aanvallen uitgevoerd door 

geallieerde jachtvliegtuigen op auto’s en Duitse militaire voertuigen die langs de 
kanalen reden. Ook binnenschepen in de kanalen werden regelmatig met 
boordgeschut onder vuur genomen. Deze beschietingen werden slechts sporadisch 
gemeld bij de luchtbeschermingsdienst en/of gemeentelijke politie en hierover zijn 
dan ook weinig meldingen in het archief te vinden.  

 

MOGELIJK AAN TE TREFFEN (SUB)SOORTEN CE  

 
Op basis van bovenstaande gegevens kan worden gesteld dat er geen feitelijke 
aanwijzingen zijn aangetroffen voor het aantreffen van CE binnen het onderzoeksgebied. 
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5.7 LOCATIES 7: NAUERNASCHE VAART NOORD 

 
Indicaties 
 
Uit het archief-, literatuur- en luchtfotomateriaal zijn de volgende indicaties voor de 
aanwezigheid van CE in het onderzoeksgebied naar voren gekomen: 
 

 Er is op 14 februari 1945 een B-17 neergestort op het Noorderveld te Wormerveer. 

CONTRA-INDICATIES 

 
Uit het archief-, literatuur- en luchtfotomateriaal zijn de volgende contra-indicaties voor de 
aanwezigheid van CE in het onderzoeksgebied naar voren gekomen: 
 

 Er zijn in de collectie mijnenveldkaarten, leg- en ruimrapporten geen aanwijzingen 
naar voren gekomen voor de aanwezigheid van mijnenvelden binnen het 
onderzoeksgebied; 

 Er zijn geen meldingen en/of ruimingen van de EODD achterhaald met directe 
betrekking op het onderzoeksgebied; 

 Er zijn in het archief van de MMOD geen gegevens aangetroffen betreffende de 
melding of ruiming van CE binnen het onderzoeksgebied; 

 Er zijn geen bomkraters te zien op het geanalyseerde luchtfotomateriaal; 
 Een deel van de Nauernasche Vaart is in 2002 uitgebaggerd tussen de spoorbrug 

Krommenie en de oprit van de Rijksweg A8. Binnen deze locatie gaat het om vak 701 
(zie figuur hieronder). 
 

  
 

LEEMTEN IN DE KENNIS 

 
 De precieze locaties van de niet-geëxplodeerde afweergeschutgranaten zijn 

onbekend (incidentele luchtafweer);  
 In Noord-Holland zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog veel aanvallen uitgevoerd door 

geallieerde jachtvliegtuigen op auto’s en Duitse militaire voertuigen die langs de 
kanalen reden. Ook binnenschepen in de kanalen werden regelmatig met 
boordgeschut onder vuur genomen. Deze beschietingen werden slechts sporadisch 
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gemeld bij de luchtbeschermingsdienst en/of gemeentelijke politie en hierover zijn 
dan ook weinig meldingen in het archief te vinden.  

 

MOGELIJK AAN TE TREFFEN (SUB)SOORTEN CE  

 
Op basis van bovenstaande gegevens kan worden gesteld dat er geen feitelijke 
aanwijzingen zijn aangetroffen voor het aantreffen van CE binnen het onderzoeksgebied.  



 
 
 
 

67 
Historisch vooronderzoek 14070206 VO CE Noord-Holland Boezemwateren 

5.8 LOCATIES 8: TAP- EN TOCHTSLOOT  

 
 
Indicaties 
 
Uit het archief-, literatuur- en luchtfotomateriaal zijn er geen indicaties voor de aanwezigheid 
van CE in het onderzoeksgebied naar voren gekomen: 
 

CONTRA-INDICATIES 

 
Uit het archief-, literatuur- en luchtfotomateriaal zijn de volgende contra-indicaties voor de 
aanwezigheid van CE in het onderzoeksgebied naar voren gekomen: 
 

 Er zijn in de collectie mijnenveldkaarten, leg- en ruimrapporten geen aanwijzingen 
naar voren gekomen voor de aanwezigheid van mijnenvelden binnen het 
onderzoeksgebied; 

 Er zijn geen meldingen en/of ruimingen van de EODD achterhaald met directe 
betrekking op het onderzoeksgebied; 

 Er zijn in het archief van de MMOD geen gegevens aangetroffen betreffende de 
melding of ruiming van CE binnen het onderzoeksgebied; 
 

LEEMTEN IN DE KENNIS 

 
 In Noord-Holland zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog veel aanvallen uitgevoerd door 

geallieerde jachtvliegtuigen op auto’s en Duitse militaire voertuigen die langs de 
kanalen reden. Ook binnenschepen in de kanalen werden regelmatig met 
boordgeschut onder vuur genomen. Deze beschietingen werden slechts sporadisch 
gemeld bij de luchtbeschermingsdienst en/of gemeentelijke politie en hierover zijn 
dan ook weinig meldingen in het archief te vinden.  

 

MOGELIJK AAN TE TREFFEN (SUB)SOORTEN CE  

 
Op basis van bovenstaande gegevens kan worden gesteld dat er geen feitelijke 
aanwijzingen zijn aangetroffen voor het aantreffen van CE binnen het onderzoeksgebied.  
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5.9 LOCATIE 9: WIERINGERWERFVAART 

 
Indicaties 
 
Uit het archief-, literatuur- en luchtfotomateriaal zijn de volgende indicaties voor de 
aanwezigheid van CE in het onderzoeksgebied naar voren gekomen: 
 

 Er is een melding en ruimingsrapport van de EODD over de vondst van een 
handgranaat (Hollands nr.1) in het onderzoeksgebied;  

 Er zijn gedurende de oorlog meerdere bombardementen uitgevoerd op het 
schijnvliegveld Middenmeer aan de andere kant van het dorp. 

 

CONTRA-INDICATIES 

 
Uit het archief-, literatuur- en luchtfotomateriaal zijn de volgende contra-indicaties voor de 
aanwezigheid van CE in het onderzoeksgebied naar voren gekomen: 
 

 Er zijn in het archief- en literatuurmateriaal geen indicaties aangetroffen dat het 
onderzoeksgebied is gebombardeerd; 

 Er zijn geen bomkraters te zien op het geanalyseerde luchtfotomateriaal; 
 Er zijn in de collectie mijnenveldkaarten, leg- en ruimrapporten geen aanwijzingen 

naar voren gekomen voor de aanwezigheid van mijnenvelden binnen het 
onderzoeksgebied; 

 Er zijn in het archief van de MMOD geen gegevens aangetroffen betreffende de 
melding of ruiming van CE binnen het onderzoeksgebied. 
 

LEEMTEN IN DE KENNIS 

 
 Door de inundatie van de Wieringermeer in april 1945 bestaat er de kans dat CE van 

munitieopslagplaatsen, bijv. bij het schijnvliegveld Middenmeer, en andere locaties 
verplaatst is;  

 In Noord-Holland zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog veel aanvallen uitgevoerd door 
geallieerde jachtvliegtuigen op auto’s en Duitse militaire voertuigen die langs de 
kanalen reden. Ook binnenschepen in de kanalen werden regelmatig met 
boordgeschut onder vuur genomen. Deze beschietingen werden slechts sporadisch 
gemeld bij de luchtbeschermingsdienst en/of gemeentelijke politie en hierover zijn 
dan ook weinig meldingen in het archief te vinden.  

 

MOGELIJK AAN TE TREFFEN (SUB)SOORTEN CE  

 
Op basis van bovenstaande gegevens kan worden gesteld dat er geen feitelijke 
aanwijzingen zijn aangetroffen voor het aantreffen van CE binnen het onderzoeksgebied.  
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5.10 LOCATIE 10: SCHERMERRINGVAART OOST 

 
Indicaties 
 
Uit het archief-, literatuur- en luchtfotomateriaal zijn er geen indicaties voor de aanwezigheid 
van CE in het onderzoeksgebied naar voren gekomen: 
 

CONTRA-INDICATIES 

 
Uit het archief-, literatuur- en luchtfotomateriaal zijn de volgende contra-indicaties voor de 
aanwezigheid van CE in het onderzoeksgebied naar voren gekomen: 
 

 Er zijn in de collectie mijnenveldkaarten, leg- en ruimrapporten geen aanwijzingen 
naar voren gekomen voor de aanwezigheid van mijnenvelden binnen het 
onderzoeksgebied; 

 Er zijn geen meldingen en/of ruimingen van de EODD achterhaald met directe 
betrekking op het onderzoeksgebied; 

 Er zijn in het archief van de MMOD geen gegevens aangetroffen betreffende de 
melding of ruiming van CE binnen het onderzoeksgebied; 
 

LEEMTEN IN DE KENNIS 

 
 In Noord-Holland zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog veel aanvallen uitgevoerd door 

geallieerde jachtvliegtuigen op auto’s en Duitse militaire voertuigen die langs de 
kanalen reden. Ook binnenschepen in de kanalen werden regelmatig met 
boordgeschut onder vuur genomen. Deze beschietingen werden slechts sporadisch 
gemeld bij de luchtbeschermingsdienst en/of gemeentelijke politie en hierover zijn 
dan ook weinig meldingen in het archief te vinden.  

 

MOGELIJK AAN TE TREFFEN (SUB)SOORTEN CE  

 
Op basis van bovenstaande gegevens kan worden gesteld dat er geen feitelijke 
aanwijzingen zijn aangetroffen voor het aantreffen van CE binnen het onderzoeksgebied.  
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5.11 LOCATIE 11: NAUERNASCHE VAART ZUID 

 
Indicaties 
 
Uit het archief-, literatuur- en luchtfotomateriaal zijn de volgende indicaties voor de 
aanwezigheid van CE in het onderzoeksgebied naar voren gekomen: 
 

 In de omgeving van Middel (gemeente Westzaan), aan de Nauernasche Vaart, 
worden met enige regelmaat blindgangers aangetroffen van het luchtafweergeschut 
van Batterie Beverwijk. Er is ook een melding uit 2002 van de EODD van een 
opruiming van een granaat bij Middel; 

 In de omgeving van de Nauernasche Vaartdijk worden met enige regelmaat 
blindgangers aangetroffen door de luchtbeschermingsdienst Westzaan die 
waarschijnlijk afkomstig zijn van het luchtafweergeschut van Batterie Beverwijk;  

 In het najaar van 1944 worden met enige regelmaat rijnaken onder vuur genomen 
door geallieerde jachtvliegtuigen in Zijkanaal D van het Noordzeekanaal. 

 

CONTRA-INDICATIES 

 
Uit het archief-, literatuur- en luchtfotomateriaal zijn de volgende contra-indicaties voor de 
aanwezigheid van CE in het onderzoeksgebied naar voren gekomen: 
 

 Er zijn in de collectie mijnenveldkaarten, leg- en ruimrapporten geen aanwijzingen 
naar voren gekomen voor de aanwezigheid van mijnenvelden binnen het 
onderzoeksgebied; 

 Er zijn in het archief van de MMOD geen gegevens aangetroffen betreffende de 
melding of ruiming van CE binnen het onderzoeksgebied; 

 Er zijn geen bomkraters te zien op het geanalyseerde luchtfotomateriaal; 
 Een deel van de Nauernasche Vaart is in 2002 uitgebaggerd tussen Westzaan en 

Assendelft, om precies te zijn de vakken 1101, 1102 en 1103 (zie figuur op de 
volgende bladzijde).  
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LEEMTEN IN DE KENNIS 

 
 De precieze locaties van de niet-geëxplodeerde afweergeschutgranaten zijn 

onbekend (incidentele luchtafweer);  
 In Noord-Holland zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog veel aanvallen uitgevoerd door 

geallieerde jachtvliegtuigen op auto’s en Duitse militaire voertuigen die langs de 
kanalen reden. Ook binnenschepen in de kanalen werden regelmatig met 
boordgeschut onder vuur genomen. Deze beschietingen werden slechts sporadisch 
gemeld bij de luchtbeschermingsdienst en/of gemeentelijke politie en hierover zijn 
dan ook weinig meldingen in het archief te vinden.  

 

MOGELIJK AAN TE TREFFEN (SUB)SOORTEN CE  

 
Op basis van bovenstaande gegevens kan worden gesteld dat er geen feitelijke 
aanwijzingen zijn aangetroffen voor het aantreffen van CE binnen het onderzoeksgebied.  
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5.12 HORIZONTALE AFBAKENING VERDACHT GEBIED 

 
De horizontale afbakening van het verdachte gebied is weergegeven op de CE 

Bodembelastingkaart hieronder nader toegelicht. Bij de horizontale afbakening van het 

verdachte gebied is bijlage 3 van het WSCS-OCE: 2012, versie 1 als uitgangspunt 

gehanteerd. Hieronder zal de horizontale afbakening van het verdachte gebied per locatie 

worden behandeld en beargumenteerd. 

 
Locatie 5: Ringvaart Wijde Wormer 
 
Geschutmunitie 

 

Uit de geraadpleegde bronnen is naar voren gekomen dat er binnen het onderzoeksgebied 

mogelijk geschutmunitie kan worden aangetroffen, met een kaliber van 20mm. De op 

geschutmunitie verdachte locaties zijn afgebakend conform het WSCS-OCE, waarbij het 

verdachte gebied op basis van een cirkel van 181 meter rond het hart van de betreffende 

locatie is vastgesteld. 

 

Stelling 

 

Binnen het onderzoeksgebied is een stelling gesignaleerd. Conform het WSCS-OCE is het 

grondgebied binnen de verschillende bouwwerken aangemerkt als zijnde verdacht op de 

aanwezigheid van CE. De grenzen zijn bepaald aan de hand van gegeorefereerde 

luchtfoto’s. Op de locatie van de stelling kan achtergelaten infanteriemunitie 

(kleinkalibermunitie, handgranaten en draagbare antitankwapens) worden verwacht.  

 

5.13 VERTICALE AFBAKENING VERDACHT GEBIED 

 
Met behulp van door opdrachtgever aangeleverde gegevens is vastgesteld dat de 

bodemdiepte van de Ringvaart Wijde Wormer ter hoogte van de Flugmeldepost 1,6 m-NAP 

(2014) is. De in het water aan te treffen CE worden verwacht tot een diepte van maximaal 

0,5 m min bodemdiepte, dat wil zeggen op 2,1 m-NAP.  

 

Via historisch kaartmateriaal is niet te achterhalen wat de hoogte van het maaiveld vlak 

achter de ringdijk was. De huidige hoogte van de ringdijk en het maaiveld daar vlak achter is 

respectievelijk 0,36 m+NAP en 3,9 m-NAP. De op het land aan te treffen CE op deze locatie 

worden verwacht tot een diepte van maximaal 2,5 meter min maaiveld, dat wil zeggen op 

maximaal 6,4 m-NAP. 
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CONCLUSIE 

Op basis van de beschikbare literatuur- en archiefgegevens, alsmede de analyse van het 

luchtfotomateriaal kunnen de onderzoeksgebieden van locaties 3 (Ursemerringvaart en 

Beemster Uitwatering) en 5 (Ringvaart Wijde Wormer) worden beschouwd als zijnde 

verdacht op de aanwezigheid van CE. Binnen het onderzoeksgebied van locatie 3 is sprake 

van een mogelijke blindganger (afwerpmunitie, geallieerd) van onbekend gewicht.  

 

Locatie 3 (Ursemerringvaart en Beemster Uitwatering) 

 

Afwerpmunitie 

 

Uit de geraadpleegde bronnen en een getuigenverklaring is gebleken dat in, en in de 

nabijheid van, de Beemster Uitwatering te Oudendijk vier vliegtuigbommen zijn gevallen. 

Hierbij is vermoedelijk één blindganger in het water van de Uitwatering achtergebleven. Het 

verdachte gebied is begrenst op basis van de vier (vermoedelijke) inslaglocaties. De grootste 

afstand tussen twee opeenvolgende bominslagen is hierbij als uitgangspunt genomen. De 

resulterende risicostraal bedraagt 75 + 15 meter (maximale ondergrondse verplaatsing) of 

een totaal van 90 meter rond de inslagen. Er zijn onvoldoende gegevens beschikbaar 

gebleken om tot een voldoende gegronde afbakening van het verdachte gebied in verticale 

dimensie te komen. 

 

Locatie 5 (Ringvaart Wijdewormer) 

 

Binnen het onderzoeksgebied van locatie 5 is een Duitse stelling aangelegd die een 

onderdeel vormde van de Duitse luchtbewakingsdienst. De stelling bestond uit een Tobroek-

bunker met mitrailleurnest en een 20mm Oerlikon luchtdoelkanon. Als gevolg van deze 

stelling is het onderzoeksgebied te beschouwen als zijnde verdacht op de aanwezigheid van 

CE in de vorm van (achtergelaten en gedumpte) infanteriemunitie en geschutmunitie.  

 

Conform de richtlijnen als gesteld in het WSCS-OCE zijn verschillende verdachte gebieden 

begrensd: 

 

Geschutmunitie 

 

Uit de geraadpleegde bronnen is naar voren gekomen dat er binnen het onderzoeksgebied 

mogelijk geschutmunitie kan worden aangetroffen, met een kaliber van 20mm. De op 

geschutmunitie verdachte locaties zijn afgebakend conform het WSCS-OCE, waarbij het 

verdachte gebied op basis van een cirkel van 181 meter rond het hart van de betreffende 

locatie is vastgesteld. De geschutmunitie kan in waterwegen worden aangetroffen tot een 

diepte van maximaal 2,1 m-NAP en op het land tot een diepte van maximaal 6,4 m-NAP. 

 

Stelling 
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Binnen het onderzoeksgebied is een stelling. Conform het WSCS-OCE is het grondgebied 

binnen de verschillende bouwwerken aangemerkt als zijnde verdacht op de aanwezigheid 

van CE. De grenzen zijn bepaald aan de hand van gegeorefereerde luchtfoto’s. Op de 

locatie van de stelling kan achtergelaten infanteriemunitie (kleinkalibermunitie, handgranaten 

en draagbare antitankwapens) worden verwacht. De infanteriemunitie kan in waterwegen 

worden aangetroffen tot een diepte van maximaal 2,1 m-NAP en op het land tot een diepte 

van maximaal 6,4 m-NAP.  

 

Daar waar verdachte gebieden het werkgebied overlappen, het zogenaamde 

opsporingsgebied, dient voorafgaande aan de voorgenomen bodemroerende 

werkzaamheden een detectieonderzoek te worden uitgevoerd. 

 
Voor de overige locaties zijn er geen feitelijke aanwijzingen dat er (sub)soorten CE 
kunnen worden aangetroffen. 
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BIJLAGEN 
  



 
 
 
 

76 
Historisch vooronderzoek 14070206 VO CE Noord-Holland Boezemwateren 

1. CE INVENTARISATIE EN BODEMBELASTINGKAARTEN VOORONDERZOEK BOEZEMWATEREN 

NOORD-HOLLAND 
 
(losbladig) 
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2. VERSLAG INTERVIEW DHR. WASSENAAR (13 JULI 2015). 
 
(losbladig) 



 

BIJLAGE 12 
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Projectnummer: 14070206/WWI/brf1 
Contactpersoon: Mevrouw W. Wisselink  
Telefoon: 071 402 85 86 
E-mail: wwisselink@idds.nl 
Datum: 10 juli 2015 
Betreft: Bevindingen mogelijke blindganger Beemster Uitwatering te Oudendijk 
 
 
 
Geachte heer Van Praat,  

Op 30 januari 2015 is het historisch vooronderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van conventionele 
explosieven door IDDS in concept uitgebracht. Op 1 juni heeft u aangegeven dat voor een collega een 
quickscan door T&A Survey is uitgevoerd over hetzelfde deelgebied; Beemster Ringvaart (locatie 3 van 
het historisch vooronderzoek door IDDS).  
 
Uit de QuickScan blijkt dat bij een bombardement (markering 5104-001) op 10 maart 1942 vier bommen 
terecht kwamen in de polder Beetskoog, waarvan één blindganger in de uitwatering van de Beemster 
Ringvaart. Hierbij is aangegeven dat een compleet historisch vooronderzoek noodzakelijk is. 
 
In het (concept) historisch vooronderzoek is de conclusie dat er geen feitelijke aanwijzingen zijn 
aangetroffen voor het aantreffen van CE binnen het onderzoeksgebied. Wel wordt er gesproken over het 
bombardement van 10 maart 1942, maar niet over de vermeende blindganger in de uitwatering van de 
Beemsterringvaart. 
 
Onze historicus heeft zich verdiept in de gestelde vraag en in onderhavige briefrapportage worden zijn 
bevindingen beschreven en een voorstel gedaan voor vervolgonderzoek in de vorm van het afnemen van 
een getuigenverklaring.  
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
W. Wisselink, MSc. 
IDDS Explosieven 
  

AGEL Adviseurs 
De heer E. van Praat 
Hoevestein 20b 
4903 SC Oosterhout 
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Mogelijke blindganger Beemster Uitwatering te Oudendijk 
  
Naar aanleiding van de in de door T&A Survey uitgevoerde Quick Scan Explosieven (kenmerk: 
0415GPR5104, d.d. 6 mei 2015) hebben wij aanvullend onderzoek uitgevoerd naar het mogelijk 
achterblijven van een blindganger (vliegtuigbom) nabij de projectlocatie Nieuw Gemaal Beetskoog. 
 
Uit het door T&A Survey geraadpleegde en uit het West-Fries Archief afkomstige archiefmateriaal 
(Dorps- en gemeentebestuur Oudendijk, toegangsnummer: 1373 inventarisnummer: 850) is gebleken 
dat in de uitwatering van de Beemster Ringvaart één en in een nabijgelegen weiland drie (geallieerde) 
vliegtuigbommen vielen in de namiddag van 10 maart 1942. Op basis van dit document heeft T&A het 
gemaal nabij Beetskoogkade 3 te Oudendijk en de ten zuiden van deze locatie gelegen uitmonding van 
de Beemsteruitwatering in de Grote Waterling aangemerkt als mogelijk verdacht op de aanwezigheid 
van deze blindganger. 
 
Er is bij de Luftbilddatenbank geen aanvullend luchtfotomateriaal van kort na het bombardement 
beschikbaar gebleken. Op het luchtfotomateriaal dat reeds voor het oorspronkelijk vooronderzoek 
Boezemwateren was verzameld is geen schade (meer) zichtbaar als gevolg van bominslagen. Navraag 
bij het West-Fries Archief, telefonisch contact met de voorheen bij de gemeente Koggenland werkzame 
mevrouw Schuijtemaker en de in Oudendijk woonachtige heer De Weerd heeft echter de volgende 
aanvullende informatie opgeleverd. 
  
De vermoedelijke locatie van de mogelijke blindganger als weergegeven in het vooronderzoek 
Boezemwateren Noord-Holland (IDDS Explosieven, kenmerk: 14070206, d.d. 30 januari 2015) en de 
Quick Scan van T&A Survey zijn beiden onjuist. In het bovengenoemde archiefstuk, betreffende een 
verslag van de burgemeester van Oudendijk opgesteld op 16 maart 1942, wordt gemeld:  
  
‘das von einem Flugzeug Bomben abgeworfen werden, die durch die Eiskruste in den Ringgraben 
(Beemster-Ausflusz) gefallen und explodiert waren’. [dat door een vliegtuig bommen waren afgeworpen, 
die in de ijslaag in de ringvaart (Beemster-ringvaart) gevallen en geëxplodeerd waren.]  
  
Door de bominslagen raakten elf huizen beschadigd en werden drie kraters geslagen. In totaal werden  
  
‘vier Bomben abgeworfen (…) wovon drei auf die Wiese und eine in den Ringgraben hingekommen 
sind’. [vier bommen afgeworpen, waarvan drie op het weiland en een in de Ringvaart terecht gekomen 
zijn] 
  
Bovendien ‘is die betonnen Mauer der Strasze entlang, dienende zum Wasserwehr, über eine Strecke 
von 50 meter etwa 25 cm. ei[n]gesunken, inden der Weg über diese Strecke etwa 20 cm eingesunken 
ist.’ [is de betonnen muur langs de weg, dienende als waterkering, over een lengte van 50 meter 
ongeveer 25 cm verzakt, en de weg over deze [zelfde] lengte ongeveer 20 cm] (Stukken betreffende het 
neerkomen van vier bommen in de polder Beetskoog en de Beemsterringvaart en de hierdoor 
veroorzaakte schade, 1942, Toeg.nr: 1373, inv.nr.: 850). 
  
Met deze betonnen muur wordt de muur bedoeld gelegen tegenover het huidige pand Dorpsweg 99, 
nabij het viaduct van de A7. Aan een ‘knik’ in deze muur is, aldus mevrouw Schuijtemaker (mail mw. 
Schuijtemaker, 8 juli j.l.)  en de heer De Weerd (telefoongesprek dhr. De Weerd, 9 juli j.l.), nog steeds te 
zien waar deze schade heeft geleden (zie figuur 1) 
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Fig. 1:  vermeende schade betonnen muur, locatie aangeduid met een gele pijl.  
  
De in het archiefstuk genoemde perceelnummers (116, 118, 119, 121, 121b, 121c, 122, 124, 126, 128 
en 129) komen overeen met de slagerij Leegwater (tegenwoordig Dorpsweg 99) nummers Dorpsweg 
88, 89, 90 t/m 102. De slagerij werd grotendeels verwoest. Ten westen van de Rijksweg A7 heeft, aldus 
mevrouw Schuijtemaker, heel lang een groot gat in de weg gezeten (mail mw. Schuijtemaker, 8 juli). 
  
Ooggetuige 
Bovenstaande gegevens zijn verkregen uit mailcontact met dhr. J. Kroon van het West-Fries Archief op 
dinsdag 7 juli j.l., met mevrouw Schuijtemaker op 8 juli en telefonisch contact met de heer De Weerd, op 
9 juli. De door deze personen geleverde informatie is echter van geringe waarde, daar zij is verkregen 
uit de derde hand. Van een echt ‘ooggetuigenverslag’ is geen sprake. Er is een ooggetuige beschikbaar 
die meer duidelijkheid zou kunnen verschaffen over de exacte locatie van de bominslagen en de 
daardoor veroorzaakte schade. Dit is de tegenwoordig nog in Oudendijk woonachtige heer Wassenaar, 
die, zo bleek uit telefonisch contact vanmorgen, bereid is om op korte termijn (vrijdag 17 juli a.s.) aan te 
wijzen waar de bominslagen plaats hebben gevonden en bovendien tot een interview over de 
gebeurtenissen op 10 maart 1942.  
 
De heer Wassenaar heeft reeds bevestigd dat de bominslagen plaatsvonden in het ijs en dat 
omliggende woningen schade hadden geleden door rondvliegende stukken (bevroren) klei. Hij was ten 
tijde van het bombardement in de directe nabijheid aanwezig. Ook beschikt hij vermoedelijk over 
aanvullende informatie over naoorlogse werkzaamheden ten behoeve van de rijksweg A7 en de daarbij 
behorende zoektocht naar de mogelijke blindganger. Indien deze getuige wordt gehoord en een 
getuigenverslag wordt opgemaakt conform de richtlijnen als gesteld in het WSCS-OCE, versie 1, 2012, 
kan de aanwezigheid van de blindganger mogelijk worden uitgesloten. Bovendien kan hierdoor een 
betere inschatting worden gemaakt of al dan niet voorafgaande aan de voorgenomen werkzaamheden 
ter plaatse van de Boezemwateren maatregelen dienen te worden genomen in verband met de 
mogelijke aanwezigheid van CE. 
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Provincie 
Noord-Hollana 

POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Koggenland 
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Doorkiesnummer (023) 514 3600 

gijtenbeekj@noord-holland.nl 
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Betreft: voorontwerp bestemmingsplan gemaal Beetskoogpolder 

Geacht college, 

Wij ontvingen uw verzoek om het voorontwerp bestemmingsplan 
gemaal Beetskoogpolder te beoordelen. Daarbij hebben wij naast het 
voorontwerp bestemmingsplan tevens een architectonisch ontwerp, 
d.d. 24 oktober 2016, ontvangen. 

Inhoud 
U bent voornemens om medewerking te verlenen aan de realisatie van 
een nieuw gemaal in Beetskoogpolder. Het Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier (hierna HHNK) heeft daarvoor een plan 
ontwikkeld. 

Tijdens de herinrichting is er door de agrariërs aan de westzijde van de 
Beetskoogpolder aangegeven dat zij hun onderbemalingen wil len 
samenvoegen tot één blokbemaling. 

Het HHNK heeft vervolgens de toezegging gedaan hier aan mee te 
wil len werken. In eerste instantie was het idee om een blokbemaling te 
realiseren waarbij het blokbemalingsgemaal zijn water loost op de 
polder Beetskoog en vervolgens het gemaal het water loost op de 
boezem. Dit is echter zeer inefficiënt en energieverspillend omdat op 
deze wijze het water twee keer opgemalen moet worden. Daarom is 
door het HHNK besloten om het huidige gemaal, dat gerenoveerd zou 
moeten worden, te verlaten en een nieuw gemaal te realiseren op het 
lage peil van de blokbemaling. Dit geeft als extra mogeli jkheid dat later 
ook het oostelijke deel van de polder Beetskoog naar behoefte 
aangesloten kan worden op het lagere peil. 

Het nieuw te realiseren gemaal heeft een oppervlakte van 150 m
2

. 
Daarnaast wordt er tevens een toegangsweg en parkeerruimte, met een 
gezamenlijke oppervlakte van 150 m

2

, aangelegd. 

Verzenddatum 

1 8 NOV. 2016 
Kenmerk 
883662/883667 

Uw kenmerk 

Postbus 3007 

2001 DA Haarlem 

Telefoon (023) 514 3143 

Fax (023) 514 3030 

Houtplein 33 

Haarlem [2012 DE] 

www.noord-holland.nl 
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Integrale beoordeling op basis van de verordening 
Om het geschetste toekomstbeeld van de provincie ruimteli jk te 
realiseren zijn in de Structuurvisie Noord-Holland 2040 (hierna: 
structuurvisie) provinciale belangen benoemd. Deze vallen uiteen in drie 
hoofdbelangen: klimaatbestendigheid, duurzaam ruimtegebruik en 
ruimtelijke kwaliteit. Genoemde hoofdbelangen vormen gezamenli jk de 
ruimtelijke hoofddoelstell ing van de provincie. 

Gelet op de provinciale belangen zoals die zi jn vastgelegd in eerder 
genoemde structuurvisie en verankerd in de Provinciale Ruimtelijke 
Verordening (hierna: de verordening) hebben wij uw vraag als volgt 
beoordeeld. 

Het bestemmingsplan maakt nieuwe verstedelijking in het landelijk 
gebied mogeli jk. Daarom zijn conform onze verordening de volgende 
afwijkingsregels van toepassing: artikel 14 (Overige vormen van 
verstedelijking), artikel 15 (Ruimtelijke kwaliteit) en artikel 25 
(Weidevogelleefgebieden). 

Nut en noodzaak 
Volgens artikel 14 van de verordening dient nut en noodzaak bij nieuwe 
verstedelijking of uitbreiding van bestaande verstedelijking aangetoond 
te worden. Tevens moet aangetoond worden dat de beoogde 
verstedelijking niet binnen bestaand bebouwd gebied kan worden 
gerealiseerd. 

De bouw van het gemaal is vanuit waterveiligheid noodzakelijk om 
situaties van wateroverlast te voorkomen en de wateraanvoer te 
garanderen, waarmee wordt voorzien in een regionale behoefte. Ook is 
evident dat de ontwikkeling niet binnen bestaand bebouwd gebied 
gerealiseerd kan worden. 

Op basis van bovenstaande zijn nut en noodzaak voldoende 
aangetoond. 

Ruimtelijke kwaliteit 
Daarnaast is afwijkingsregel artikel 15 overeenkomstig van toepassing, 
waarbij aan de ruimtelijke kwaliteitseis voldaan dient te worden en 
wordt ingegaan op de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie. 

Het plan is op 8 november 2016 aan de Adviescommissie Ruimtelijke 
Ontwikkeling (ARO) voorgelegd. De ARO heeft ons daarover geadviseerd 
en wij hebben dit advies onverkort overgenomen. 

De ARO is positief over deze ontwikkel ing, maar heeft wel een paar 
belangrijke aanbevelingen ter verbetering van het ontwerp. 
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Met het oog op de kwetsbare openheid en de leesbaarheid van de 
functie en de geschiedenis van deze bijzondere plek in het landschap 
adviseert de commissie om de bomen op het lager gelegen eiland rond 
het gemaal achterwege te laten. Kijkend naar de beleving en de 
recreatieve waarde van de plek is de ARO kritisch op de dam die dwars 
op de wetering moet komen. De noodzaak om de twee peilen te 
scheiden is evident, maar deze dam zou zo laag en onopvallend 
mogelijk moeten zijn om te voorkomen dat het vergezicht over de vaart 
wordt verstoord. Daarnaast doet de ARO de aanbeveling de recreatieve 
waarde van deze idyllische plek te behouden, om de kano-opstapplaats 
weer een plek te geven in het ontwerp en meer aandacht te besteden 
aan voorzieningen voor vissers. Verder dient de verharding ten behoeve 
van de parkeervoorziening bij het gemaal zo min mogeli jk in het oog te 
springen en een groene uitstraling te kri jgen. Aanbevolen wordt om hier 
een half-verharding toe te passen. Wat betreft de toegangspoort naar 
het gemaal wordt tenslotte aanbevolen om deze minder 'zwaar' en 
meer transparant uit te voeren. 

Weidevoqelleefqebieden 
De locatie van het nieuw te bouwen gemaal is binnen het 
Weidevogelleefgebied gelegen. De 'nee, tenz i j ' toets geeft aan dat het 
groot openbaar belang (waterveiligheid) hier van toepassing is. Daarom 
moet het oppervlakteverlies, als ook het verstorende effect 
gecompenseerd worden. Daarnaast is het vanuit het 
Weidevogelleefgebied onwenselijk dat er bomen aangeplant worden. Dit 
vanwege het verstorende effect. 

In kader van de compensatie dient, conform de Uitvoeringsregeling 
natuurcompensatie Noord-Hol land, een compensatieplan en 
overeenkomst opgesteld te worden. 

Conclusie 
Wij staan in beginsel positief tegenover voorgestelde ontwikkel ing. 

Wel vragen wi j u om de aanbevelingen vanuit ruimteli jke kwaliteit, 
conform het ARO advies, dat als bijlage bij deze brief is opgenomen, te 
verwerken. 

Bovendien wordt u, gelet op de ligging van de locatie in het 
Weidevogelleefgebied, hierbij verzocht om een compensatieplan en 
compensatieovereenkomst op te laten stellen. 

NHoooi 
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Wij hebben het aan ons voorgelegde plan beoordeeld op basis van de 
hierboven genoemde stukken en het op dit moment geldende 
provinciale ruimteli jke beleid. Als u het ontwerp bestemmingsplan in 
procedure brengt, zullen wij dat integraal beoordelen op basis van het 
dan geldende provinciale ruimteli jk beleid. 

Het is mogelijk dat beoordeling van een definit ief plan tot een ander 
oordeel leidt. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Noord-Hol land, 
namens dezen, 

Sectormanager Ruimtelijke Ontwikkeling 
dhr. drs. T.R. Smeelen 

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend. 

Bijlage: ARO advies d.d. 8 november 2016 



Verslag 51 e vergadering ARO, 8 november 2016 

Aanwezige ARO-leden: de heer J. Winsemius, de heer E. Pleijster, mevrouw L van Koningsbruggen, 

mevrouw I. Thoral, mevrouw E. Marcusse, de heer P. de Ruyter 

Namens de provincie: de heer T. Smeelen (voorzitter), de heer H. van Helden (secretaris, verslag), 

de heer B. Wit teman (BEL/IOT). 

1. Bouw nieuw gemaal polder Beetskoog nabij Oudendijk, gemeente Koggenland 

Aanwezig bij dit agendapunt: de heer M. Karthaus (architect KBnG), M. Yakisikli (architect 

KBnG), I. Burgering (HHNK), de heer R. Hopman (HHNK), de heer R. van der Woude 

(gemeente Koggenland), de heer J. Gijtenbeek (provincie Noord-Holland, BEL/RO) 

Mevrouw Yakisikli geeft kort een toelichting op de achtergronden en de uitwerking van het 

ontwerp. Gekozen is voor een ligging in de buurt van het historische gemaal, met een positie 

die aansluit bij de richting van het landschap. Het nieuwe gemaal vormt wat betreft ontwerp 

een contrast met het oude gemaal. Bij het nieuwe gemaal is een parkeervoorziening nodig, 

omdat het bereikbaar moet zijn voor onderhoud. Vanwege de veiligheid is het terrein van 

het gemaal niet voor publiek toegankelijk. Het gemaal ligt daarom op een eiland met water 

eromheen en de hoofdtoegang is afgesloten met een hek. Dit hek is in de stijl van het gemaal 

ontworpen. Het volume van het gemaal hangt samen met de benodigde techniek. Er is 

gekozen voor een vorm die inspeelt op de langgerektheid van de kavels en sloten en duidelijk 

afwijkt van het oude gemaal. De heer Karthaus geeft aan dat het bureau een studie gedaan 

heeft naar gemalen in het algemeen. In het ontwerp van nieuwe gemalen is het gebouw 

minder belangrijk dan vroeger en het belang van het landschap eromheen neemt juist toe. Er 

is ook goed gekeken naar het landschappelijk integreren van de omheining van het gemaal. 

De ARO heeft een aantal vragen en opmerkingen over het ontwerp. Dwars op de 

hoofdwatergang is een dam ingetekend. Deze blokkeert de historische watergang, het 

verzicht in de lengte van het water, een recreatieve kanoroute en doet daardoor grote 

afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit van deze plek. De heer Hopman van het 

hoogheemraadschap legt uit dat er sprake is van twee peilen, het nieuwe, lagere polderpeil 

en het wat hogere peil in de sloot langs de boezemkade, dat onder meer benodigd is voor 

behoud van de stabiliteit van de kade. Deze peilen moeten van elkaar gescheiden worden 

door een constructie die hoog genoeg is om het verschil in zomer- en winterpeil op te 

kunnen opvangen en om niet te overstromen bij onverwacht hogere peilen. Een 

drooglegging van 40 tot 50 cm is daarom noodzakelijk. Het nieuwe gemaal ligt op niveau van 

het lage polderpeil. Het oude (museum)gemaal kan bij ti jd en wij le ook worden ingezet om 

een deel van het water weg te malen, maar daarbij is het hoogteverschil met het nieuwe 

polderpeil te groot voor de oude pomp. Het waterpeil bij het oude gemaal ligt daarom op de 

hoogte van de sloot langs de boezem. Vanwege de slappe bodem, in combinatie met de 

brede hoofdwatergang, is een andere constructie dan een dam (bijvoorbeeld een damwand), 

financieel niet mogelijk. 
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In het kader van het voorgaande punt vraagt de ARO ook aandacht voor de aantrekkelijkheid 

van de plek voor recreatief medegebruik. Gevraagd wordt om weer de kanoroute te 

herstellen en ook bij de nieuw aan te leggen dam een overstapmogelijkheid te maken voor 

kano's. Daarnaast is deze locatie een aantrekkelijke plek voor vissers. Ook daar zou meer 

aandacht voor moeten zijn bij de inrichting van het terrein. Volgens het hoogheemraadschap 

zijn de kanomogelijkheden in het gebied vrij beperkt, omdat de hoofdwatergang na een 

aantal kilometers doodloopt. Je kan geen rondje varen. 

De ARO vraagt verder aan de architecten wat de betekenis is van de bomen bij het gemaal. 

De heer Karthaus geeft aan dat deze de lengterichting van het gemaal ondersteunen en de 

plek benadrukken. Elzen lijken een goede soort om toe te passen. De ARO maakt duidelijk 

dat bomen op het lagere niveau, op het eiland bij het nieuwe gemaal, onwenselijk zijn met 

het oog op de openheid van het landschap. De suggestie van een laan is sowieso ook niet 

passend. Bomen bij het nieuwe gemaal vertroebelen verder ook de herkenbaarheid van het 

oude gemaal, waar ook bomen staan. Een beperkt aantal bomen op het hogere niveau, in de 

berm van het dijktalud, in aansluiting op en ter versterking van de bestaande groep bomen, 

is wel mogelijk. Wat betreft de soortkeuze wordt geadviseerd om aan te sluiten bij de 

soorten in de aanwezige boomgroep. 

Verder heeft de ARO moeite met de grote oppervlakte verharding bij het gemaal. Vraag is of 

dit nodig is en zo ja, of er ook een andere, groenere materiaalkeuze mogelijk is. De heer 

Burgering legt uit dat er verharding nodig is voor het onderhoud dat twee to t drie keer per 

jaar plaatsvindt. Er moet een auto of vrachtwagen kunnen parkeren. Het gemaal is verder 

redelijk onderhoudsvrij. De ARO adviseert om de parkeervoorzieningen uit te voeren als half

verharding of open grastegels, met een zo groen mogelijk uitstraling. 

Ten slotte heeft de ARO nog een opmerking over het hek bij de toegang naar het gemaal. Dit 

is mee-ontworpen in de stijl van het gemaal, maar het is hierdoor onnodig fors. Het hek doet 

hiermee afbreuk aan de vormgeving van het gemaal als autonome machine in het landschap 

gerelateerd aan het watersysteem. Gevraagd wordt om het hek bescheidener en 

transparanter uit te voeren. 

Conclusie 

De ARO is positief over de ontwikkeling, maar heeft wel een aantal belangrijke 

aanbevelingen om het ontwerp te verbeteren. Met oog op de kwetsbare openheid en de 

leesbaarheid van de functie en geschiedenis van deze bijzondere plek in het landschap 

adviseert de commissie om de bomen op het lager gelegen eiland rond het gemaal 

achterwege te laten, en alleen bomen op de kade bij te planten, aanlsuitend op de soorten 

van de bestaande boomgroep. Kijkend naar de beleving en de recreatieve waarde van de 

plek is de ARO bijzonder kritisch op de dam die dwars op de wetering moet komen. De 

noodzaak om de twee peilen te scheiden is evident, maar deze dam moet veel beter ingepast 

worden: bijvoorbeeld zo laag en onopvallend mogelijk om te voorkomen dat het historische 

vergezicht over de vaart wordt verstoord. Daarnaast doet de ARO de aanbeveling de 

recreatieve waarde van deze idyllische plek te behouden, om de kanoroute te behouden en 

te integreren in het ontwerp, en meer aandacht te besteden aan voorzieningen voor 

sportvissers. 
2 



Verder dient de verharding ten behoeve van de parkeervoorziening bij het gemaal zo min 

mogelijk in het oog te springen en een groene uitstraling te krijgen. Aanbevolen wordt om 

hier grastegels toe te passen. Wat betreft de toegangspoort naar het gemaal wordt tenslotte 

aanbevolen om deze minder 'zwaar' en meer transparant uit te voeren. 
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Van: Kos, Dennis [mailto:D.Kos@hhnk.nl]  

Verzonden: vrijdag 27 mei 2016 15:16 

Aan: Wim Zilver 
Onderwerp: Reactie voorontwerp BP gemaal Beetskoogkade 

 
Geachte heer Zilver, beste Wim, 

 

Op 19 april jl heeft u ons om advies gevraagd in het kader van artikel 3.1.1 Bro voor het 

voorontwerp bestemmingsplan gemaal Beetskoogkade. Het bestemmingsplan maakt het 

mogelijk om binnen het waterstaatswerk van de waterkering een gemaal te realiseren.  

 

De voorgenomen bouw van het gemaal past niet binnen de bestaande bestemming. 

 

Ten aanzien van de toelichting bij het bestemmingsplan hebben wij geen opmerkingen. 

Met betrekking tot de plankaart en regels hebben wij onderstaande opmerkingen: 

 

Plankaart 

Op de plankaart is de dubbelbestemming Waterstaat-Waterkering opgenomen. De 

bedoeling is dat de dubbelbestemming de grenzen van het waterstaatswerk van de 

waterkering inclusief het profiel van vrije ruimte weergeeft. De begrenzing op de 

plankaart valt samen met de ligging van de dijksloot. De begrenzing van het 

waterstaatswerk (=inclusief het profiel van vrije ruimte) ligt verder binnendijks. Op 

bijgevoegd bestand treft u een uitsnede van onze legger regionale waterkeringen. De 

stippellijn geeft de grens van het waterstaatswerk weer. Dit betekent dat het toekomstig 

gemaal ook binnen de dubbelbestemming waterstaat-waterkering valt. Desgewenst 

stellen wij een digitaal bestand met de begrenzing van het waterstaatswerk beschikbaar. 

 

Regels 

De voorwaarden voor ruimtelijke ontwikkelingen binnen de dubbelbestemming 

Waterstaat-Waterkering zijn opgenomen in de planregels. Ons verzoek is om als 

aanvullend toetsingscriterium voor de omgevingsvergunning op te nemen dat de 

dijkbeheerder instemt met de voorgenomen ontwikkeling.  

 

In dit geval betreft de voorgenomen ontwikkeling een eigen project van het 

hoogheemraadschap wordt voor de bouw van het gemaal eveneens conform de Waterwet 

een projectplan opgesteld. In het projectplan komen de details voor het bouwen in de 

waterkering aan de orde en zal er een formele toestemming volgen.  

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien de 

bovenstaande informatie aanleiding geeft tot vragen dan kunt u contact opnemen met 

ondergetekende via onderstaande contactgegevens.  

 
Met vriendelijke groet,  
  
Dennis Kos 
  
Adviseur 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
Afdeling Watersystemen 
  
Bezoekadres: 
Bevelandseweg 1, 1703 AZ, Heerhugowaard 

  
Postadres 
Postbus 250, 1700 AG, Heerhugowaard 
  
T: 072-582 72 21 

mailto:D.Kos@hhnk.nl


M: 06-1276 9777 
e: d.kos@hhnk.nl 
 
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 
 

 

 

Proclaimer:   

 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier streeft naar een optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling 
van vragen. Mocht deze mail toch niet voor u bestemd zijn, wilt u dan de afzender hiervan op de hoogte stellen?  

Verzoeken om officiële beslissingen kunnen alleen per mail worden ingediend wanneer de mogelijkheid daartoe op de 
website van het hoogheemraadschap (www.hhnk.nl) is opengesteld. U gebruikt het daarvoor bestemde webformulier of 
mailadres. U kunt alleen rechten ontlenen aan de informatie in deze e-mail en de eventueel meegezonden bestanden 
als dat blijkt uit het bericht en het bericht en/of de bijlage is verzonden door of namens de daartoe bevoegde persoon.  

 
 

blocked::mailto:d.kos@hhnk.nl
http://www.hhnk.nl/
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HOOFDSTUK 1  INLEIDENDE REGELS 

Artikel 1  Begrippen 
In deze regels wordt verstaan onder: 

1.1  plan: 
het bestemmingsplan Gemaal Beetskoog nabij de Oudendijk van de gemeente Koggen-
land; 

1.2  bestemmingsplan: 
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.1598.BPGemaalBeetskoog-on01 met de bijbehorende regels en de daarbij 
behorende bijlagen; 

1.3  aanduiding: 
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevol-
ge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van 
deze gronden;  

1.4  aanduidingsgrens: 
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft; 

1.5  archeologisch waardevol terrein: 
een terrein waarin zich voorwerpen of bewoningssporen van vroegere samenlevingen 
bevinden; 

1.6  bebouwing: 
één of meer gebouwen en/of andere bouwwerken; 

1.7  bestaand: 
ten aanzien van de aanwezige bouwwerken en de werken, geen bouwwerken zijnde, en 
werkzaamheden, en het overige gebruik: 
 bestaand ten tijde van het inwerkingtreden van het bestemmingsplan; 

1.8  bestemmingsgrens: 
de grens van een bestemmingsvlak; 

1.9  bestemmingsvlak: 
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 

1.10  bijbehorend bouwwerk: 
uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel 
bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of 
overkapping;  

1.11  bouwen: 
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het 
vergroten van een bouwwerk; 
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1.12  bouwgrens: 
de grens van een bouwvlak; 

1.13  bouwperceel: 
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar 
behorende bebouwing is toegelaten; 

1.14  bouwperceelgrens: 
een grens van een bouwperceel; 

1.15  bouwvlak: 
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de 
regels bepaalde gebouwen en andere bouwwerken, zijn toegelaten; 

1.16  bouwwerk: 
een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is 
verbonden; 

1.17  gebouw: 
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk 
met wanden omsloten ruimte vormt; 

1.18  geluidszoneringsplichtige inrichting: 
een inrichting, bij welke ingevolge de Wet geluidhinder rondom het terrein van vestiging 
in een bestemmingsplan een geluidszone moet worden vastgesteld; 

1.19  geluidsbelasting: 
de geluidsbelasting vanwege een weg, een spoorweg en/of een industrieterrein; 

1.20  geluidsgevoelige objecten: 
gebouwen welke dienen ter bewoning of andere geluidsgevoelige gebouwen, zoals be-
doeld in de Wet geluidhinder en/of het Besluit geluidhinder; 

1.21  geluidsgevoelige functies: 
in een gebouw of op een terrein aanwezige functies die maken dat een gebouw of een 
terrein als geluidsgevoelig object wordt aangemerkt; 

1.22  kwetsbaar object: 
een object waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een grens-
waarde voor het risico c.q. een risicoafstand tot een risicovolle inrichting is bepaald, die 
in acht genomen moet worden; 

1.23  landschappelijke waarden: 
waarden in verband met de verschijningsvorm van een gebied en de aanwezigheid van 
waarneembare structuren en/of elementen in dat gebied; 
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1.24  natuurlijke waarden: 
de aan een gebied toegekende waarden in verband met de geologische, bodemkundige 
en biologische elementen voorkomende in dat gebied. Onderdeel van de natuurlijke 
waarden vormt steeds een beoordeling van de soortbescherming op basis van de Flora- 
en faunawet; 

1.25  overkapping: 
elk bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat een overdekte ruimte vormt zonder dan wel 
met ten hoogste één wand; 

1.26  peil: 
a. indien op het land wordt gebouwd: 

1. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de 
weg grenst: 
 de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang; 

2. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan 
de weg grenst: 
 de hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing 

van de bouw; 
3. voor gebouwen, gesitueerd op een dijk of talud, indien de voorgevel van een 

gebouw wordt gesitueerd binnen een afstand van 5,00 meter uit de grens van 
een bestemming 'Verkeer', de kruin van de dijk; 

4. voor gebouwen gesitueerd langs een dijk of talud, indien de voorgevel van een 
gebouw gelegen is binnen een afstand van 5,00 meter uit de grens van de be-
stemming 'Verkeer', de bovenkant van de weg; 

b. indien op of in het water wordt gebouwd: 
1. de hoogte van het terrein ter plaatse van het meest nabijgelegen punt waar het 

water grenst aan het vaste land; 

1.27  perceelsgrens: 
de grens van een perceel; 

1.28  risicogevoelig bouwwerk cq. risicogevoelig object 
bouwwerken en andere objecten, waaronder terreinen, die bestemd zijn voor het re-
gelmatig verblijf van mensen, al dan niet gedurende een gedeelte van de dag; 

1.29  risicovolle inrichting: 
een inrichting, bij welke ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een grens-
waarde, een richtwaarde voor het risico c.q. een risico-afstand moet worden aangehou-
den bij het in het bestemmingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt kwetsbare objec-
ten; 
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Artikel 2  Wijze van meten 
 
Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1  de dakhelling: 
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak; 

2.2  de goothoogte van een bouwwerk: 
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een 
daarmee gelijk te stellen constructiedeel; 

2.3  de inhoud van een bouwwerk: 
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het 
hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen; 

2.4  de bouwhoogte van een bouwwerk: 
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk 
met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, 
en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen; 

2.5  de oppervlakte van een bouwwerk: 
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neer-
waarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter 
plaatse van het bouwwerk; 

2.6  de afstand tot de (bouw)perceelgrens: 
tussen de grenzen van een bouwperceel en een bepaald punt van het op dat bouwper-
ceel voorkomend (hoofd)gebouw, waar die afstand het kortst is; 

2.7  de doorvaarthoogte: 
tussen het bouwwerk en het hoogste toegestane waterpeil, waar deze afstand het 
kleinst is; 

2.8  de doorvaartbreedte: 
tussen het bouwwerk en enig ander onderdeel daarvan, dan wel het talud of enig ander 
werk, en tussen het maximaal respectievelijk minimaal toegestane waterpeil, waar deze 
afstand het kleinst is. 
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HOOFDSTUK 2  BESTEMMINGSREGELS 

Artikel 3  Bedrijf - Nutsvoorziening 

3.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Bedrijf - Nutsvoorziening' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. gebouwen en overkappingen ten behoeve van de waterhuishouding en naar de aard 

daarmee gelijk te stellen openbare nutsvoorzieningen, niet zijnde geluidszonerings-
plichtige inrichtingen, risicovolle inrichtingen en/of vuurwerkbedrijven; 

b. stroken ten behoeve van ondergrondse en bovengrondse leidingen en het onder-
houd en beheer daarvan 

met de daarbijbehorende: 
c. terreinen; 
d. andere bouwwerken. 

3.2  Bouwregels 

3.2.1  Gebouwen en overkappingen 
Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels: 
a. er mogen uitsluitend gebouwen en overkappingen ten behoeve van de ter plaatse 

gevestigde nutsvoorziening worden gebouwd;  
b. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen en overkappingen zal per bestem-

mingsvlak ten hoogste 100 m² bedragen; 
c. gebouwen en overkappingen worden alleen ter plaatse van het bouwvlak gebouwd; 
d. de goothoogte van de gebouwen of overkappingen zal ten hoogste 4,00 m bedra-

gen; 
e. de bouwhoogte van de gebouwen of overkappingen zal ten hoogste 6,00 m bedra-

gen; 
f. er zullen geen bedrijfswoningen worden gebouwd. 
 

3.2.2  Andere bouwwerken 
Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels: 
a. de bouwhoogte van terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen;  
b. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken zal ten hoogste 10,00 m bedragen. 
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Artikel 4  Verkeer 

4.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. wegen en paden; 
b. sloten, bermen en beplanting; 
c. parkeervoorzieningen; 
d. waterhuishoudkundige voorzieningen, waaronder waterberging;  

 
met de daarbijbehorende: 
e. geluidwerende voorzieningen; 
f. andere bouwwerken, waaronder bruggen, dammen en/of duikers, en naar de aard 

daarmee gelijk te stellen kunstwerken. 

4.2  Bouwregels 

4.2.1  Gebouwen en overkappingen 
Op of in deze gronden mogen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd. 

4.2.2  Andere bouwwerken 
Voor het bouwen van andere bouwwerken geldt de volgende regel: 
a. de bouwhoogte van andere bouwwerken, anders dan rechtstreeks ten behoeve van 

de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, zal ten hoogste 15,00 m bedra-
gen; 
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Artikel 5  Water 

5.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. vaarten, sloten, en daarmee gelijk te stellen waterlopen ten behoeve van de water-

aanvoer en -afvoer, de waterberging en het behoud van de natuurlijke en land-
schappelijke waarden, met dien verstande dat bij wateroverlast de vervulling van de 
waterbergfunctie voorrang heeft boven de andere functies, evenals bij het daarvoor 
noodzakelijke onderhoud; 
 

met de daarbijbehorende: 
b. kaden, dijken en oeverstroken; 
c. paden; 
d. andere bouwwerken, waaronder steigers, bruggen, dammen en/of duikers, en naar 

de aard daarmee gelijk te stellen kunstwerken. 

5.2  Bouwregels 

5.2.1  Gebouwen en overkappingen 
Op of in deze gronden mogen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd. 

5.2.2  Andere bouwwerken 
Voor het bouwen van andere bouwwerken geldt de volgende regel: 
a. de bouwhoogte van andere bouwwerken zal ten hoogste 3,00 m bedragen; 

5.3  Afwijken van de bouwregels 

5.3.1  Bruggen, dammen en/of duikers 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 5.2.2 in 
die zin dat tevens bruggen, dammen en/of duikers worden gebouwd ten behoeve van 
een landbouwkundig gebruik, mits: 
a. de bruggen, dammen of duikers noodzakelijk zijn voor een goed landbouwkundig 

gebruik van de gronden; 
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke 

waarden, de cultuurhistorische waarden en de gebruiksmogelijkheden van de aan-
grenzende gronden. 

5.4  Specifieke gebruiksregels 

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend: 
 het gebruik van de gronden als ligplaats voor woonschepen, woonarken of casco's 

(caissons), die tot woonschip of woonark kunnen worden omgebouwd. 
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5.5  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijn-
de, of van werkzaamheden 

5.5.1  Vergunningplichtige werken en werkzaamheden 
Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een omge-
vingsvergunning vereist: 
a. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen; 
b. het aanbrengen van wal- en oeverbeschoeiingen; 
c. het aanbrengen van voorzieningen ten behoeve van het dagrecreatief medegebruik; 
d. het vergraven van oevers 
e. het aanbrengen van dammen. 

5.5.2  Uitzonderingen 
Het in lid 5.5.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden 
welke: 
a. het normale onderhoud betreffen; 
b. reeds rechtmatig in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit 

plan. 

5.5.3  Toetsingscriteria 
De in lid 5.5.1 genoemde vergunningen kunnen slechts worden verleend indien geen 
onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke en natuurlijke waarden 
en/of de cultuurhistorische waarden.   
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Artikel 6  Leiding - Leidingenstrook 

6.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Leiding - Leidingenstrook' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere 
daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor: 
a. stroken ten behoeve van ondergrondse en bovengrondse leidingen en het onder-

houd en beheer daarvan; 
met de daarbijbehorende: 
b. veiligheidszones; 
c. gebouwen; 
d. andere bouwwerken. 
 
In geval van strijdigheid van regels gaan de regels van dit artikel vóór de regels die op 
grond van andere artikelen op de desbetreffende gronden van toepassing zijn. Verder 
geldt voor zover de op de verbeelding weergegeven dubbelbestemmingen geheel of 
gedeeltelijk samenvallen, dat de dubbelbestemming 'Leiding - Leidingenstrook' voorrang 
krijgt. 

6.2  Bouwregels 

6.2.1  Gebouwen en andere bouwwerken 
In afwijking van het bepaalde bij de andere ter plaatse aangewezen bestemmingen mo-
gen op of in deze gronden, geen gebouwen, overkappingen en andere bouwwerken 
worden gebouwd, anders dan ten behoeve van deze dubbelbestemming. 

6.2.2  Gebouwen 
Voor het bouwen van gebouwen geldt de volgende regel: 
 de goot- en bouwhoogte van een gebouw zal ten hoogste 4,00 m bedragen. 

6.2.3  Andere bouwwerken 
Voor het bouwen van andere bouwwerken geldt de volgende regel: 
 de bouwhoogte van andere bouwwerken zal ten hoogste 3,00 m bedragen. 

6.3  Afwijken van de bouwregels 

6.3.1  Gebouwen en andere bouwwerken 
Mits de veiligheid met betrekking tot de leidingen niet wordt geschaad en geen kwets-
baar object wordt toegelaten, kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken 
van het bepaalde in 6.2.1 in die zin dat de in de andere daar voorkomende bestem-
ming(en) genoemde gebouwen en andere bouwwerken  worden gebouwd, mits: 
a. met een vooraf ingewonnen advies wordt ingewonnen van de betreffende leiding-

beheerder wordt aangetoond dat de bouw mogelijk is; 
b. een positief advies van de brandweer is verkregen. 
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6.4  Specifieke gebruiksregels 

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend: 
a. het permanent opslaan van goederen; 
b. het gebruik van de gronden en bouwwerken als risicogevoelig object. 

6.5  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijn-
de, of van werkzaamheden 

6.5.1  Vergunningplichtige werkzaamheden 
Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is ongeacht het 
bepaalde in de regels bij de andere op de gronden van toepassing zijnde bestemmingen 
een omgevingsvergunning vereist: 
a. het egaliseren en ophogen van gronden en/of het anderszins ingrijpend wijzigen van 

de bodemstructuur; 
b. het uitvoeren van graafwerkzaamheden; 
c. het in de grond brengen van voorwerpen; 
d. het aanleggen of verharden van andere oppervlakteverhardingen; 
e. het planten van bomen en het aanbrengen van andere beplantingen die diep worte-

len of kunnen wortelen. 

6.5.2  Uitzonderingen 
Het in lid 6.5.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, 
die: 
a. het normale onderhoud betreffen; 
b. reeds rechtmatig in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit 

plan. 

6.5.3  Toetsingscriteria 
De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien met een vooraf ingewon-
nen advies van de betreffende leidingbeheerder wordt aangetoond dat de werken of 
werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd en er geen onevenredige afbreuk wordt 
gedaan aan een doelmatig en veilig functioneren van de leidingen. 

6.6  Wijzigingsbevoegdheid 

6.6.1  Verwijderen dubbelbestemming 
Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming 
'Leiding - Leidingenstrook' wordt verwijderd, mits: 
a. deze wijzigingsbevoegdheid wordt toegepast, indien er sprake is van het verwijde-

ren dan wel verleggen van een bestaande leidingenstrook; 
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke en 

landschappelijke waarden, de bodemkundige, de cultuurhistorische waarden, de 
woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 
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Artikel 7  Waarde - Archeologie 2 

7.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Archeologie 2' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere 
daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor: 
 het behoud van de aldaar in of op de grond aanwezige archeologische waarden. 

7.2  Bouwregels 

In afwijking van het bepaalde in de andere daar voorkomende bestemming(en) worden 
in of op deze gronden geen bouwwerken gebouwd, met uitzondering van: 
a. bouwwerken met een oppervlakte van 100 m² of minder;  
b. bouwwerken met een oppervlakte van meer dan 100 m², maar waarbij geen grond-

roerende werkzaamheden plaatsvinden dieper dan 0,40 m onder het maaiveld;  
c. bouwwerken ter vervanging van bestaande bouwwerken al dan niet in combinatie 

met een uitbreiding, waarbij de gezamenlijke oppervlakte van de bouwwerken niet 
meer dan 100 m² bedraagt; 

d. bouwwerken ter vervanging van bestaande bouwwerken al dan niet in combinatie 
met een uitbreiding, waarbij de gezamenlijke oppervlakte van de bouwwerken meer 
bedraagt dan 100 m², maar waarbij geen grondroerende werkzaamheden plaatsvin-
den dieper dan 0,40 m onder het maaiveld. 

7.3  Afwijken van de bouwregels 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 7.2 in die zin 
dat de in de andere daar voorkomende bestemming(en) genoemde gebouwen en/of 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, mits: 
a. is aangetoond dat geen archeologische waarden aanwezig zijn, dan wel; 
b. is aangetoond dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet on-

evenredig worden geschaad, dan wel; 
c. de volgende voorwaarden in acht worden genomen, indien is aangetoond dat de 

archeologische waarden door de bouwactiviteiten onevenredig kunnen worden ver-
stoord: 
1. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeo-

logische resten in de bodem kunnen worden behouden en/of een verplichting 
tot het doen van opgravingen; 

2. een verplichting het bouwen te laten begeleiden door een deskundige op het 
terrein van de archeologische monumentenzorg. 



blz 54  20151228   

                                                                                            Bestemmingsplan Gemaal Beetskoog nabij de Oudendijk   
Rho Adviseurs B.V.  Status: Ontwerp / 18-05-2017  

7.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijn-
de, of van werkzaamheden 

7.4.1  Vergunningplicht 
Voor het uitvoeren van de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamhe-
den is, ongeacht het bepaalde in de andere daar voorkomende bestemming(en), een 
omgevingsvergunning vereist: 
a. het aanbrengen van diepwortelende beplanting of bomen; 
b. het rooien of vellen van houtopstanden; 
c. de aanleg van verhardingen; 
d. het afgraven, ophogen of egaliseren van gronden; 
e. het graven, verbreden of dempen van sloten alsmede het aanleggen en intensiveren 

van drainage; 
f. het in de grond brengen van voorwerpen; 
g. het verrichten van graafwerkzaamheden; 
h. het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- of tele-

communicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties 
of apparatuur.  

7.4.2  Uitzonderingen 
Het bepaalde in 7.4.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke: 
a. het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen, waaronder begrepen het 

vervangen van drainagewerken; 
b. reeds in uitvoering zijn ten tijde van het van kracht worden van het plan; 
c. een oppervlakte van niet meer dan 100 m² en een diepte van niet meer dan 0,40 m 

betreffen. 

7.4.3  Toetsingscriteria 
De omgevingsvergunning wordt slechts verleend mits: 
a. is aangetoond dat geen archeologische waarden aanwezig zijn, dan wel; 
b. is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken en/of werkzaamhe-

den niet onevenredig worden geschaad, dan wel; 
c. de volgende voorwaarden in acht worden genomen, indien is aangetoond dat de 

archeologische waarden door de werken en/of werkzaamheden niet onevenredig 
kunnen worden verstoord: 
1. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeo-

logische resten in de bodem kunnen worden behouden en/of een verplichting 
tot het doen van opgravingen; 

2. een verplichting de werkzaamheden te laten begeleiden door een deskundige 
op het terrein van de archeologische monumentenzorg. 
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7.5  Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming  
'Waarde - Archeologie 2' geheel of gedeeltelijk wordt verwijderd, indien op basis van 
archeologisch onderzoek door een archeologisch deskundige is aangetoond dat ter 
plaatse geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn. 
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Artikel 8  Waarde - Archeologie 5 

8.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Archeologie 5' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere 
daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor: 
 het behoud van de aldaar in of op de grond aanwezige archeologische waarden. 

8.2  Bouwregels 

In afwijking van het bepaalde in de andere daar voorkomende bestemming(en) worden 
in of op deze gronden geen bouwwerken gebouwd, met uitzondering van: 
a. bouwwerken met een oppervlakte van 10.000 m² of minder; 
b. bouwwerken met een oppervlakte van meer dan 10.000 m², maar waarbij geen 

grondroerende werkzaamheden plaatsvinden dieper dan 0,35 m onder het maai-
veld;  

c. bouwwerken ter vervanging van bestaande bouwwerken al dan niet in combinatie 
met een uitbreiding, waarbij de gezamenlijke oppervlakte van de bouwwerken niet 
meer dan 10.000 m² bedraagt; 

d. bouwwerken ter vervanging van bestaande bouwwerken al dan niet in combinatie 
met een uitbreiding, waarbij de gezamenlijke oppervlakte van de bouwwerken meer 
bedraagt dan 10.000 m², maar waarbij geen grondroerende werkzaamheden plaats-
vinden dieper dan 0,35 m onder het maaiveld. 

8.3  Afwijken van de bouwregels 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 8.2 in die zin 
dat de in de andere daar voorkomende bestemming(en) genoemde gebouwen en/of 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, mits: 
a. is aangetoond dat geen archeologische waarden aanwezig zijn, dan wel; 
b. is aangetoond dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet on-

evenredig worden geschaad, dan wel; 
c. de volgende voorwaarden in acht worden genomen, indien is aangetoond dat de 

archeologische waarden door de bouwactiviteiten onevenredig kunnen worden ver-
stoord: 
1. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeo-

logische resten in de bodem kunnen worden behouden en/of een verplichting 
tot het doen van opgravingen; 

2. een verplichting het bouwen te laten begeleiden door een deskundige op het 
terrein van de archeologische monumentenzorg. 
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8.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijn-
de, of van werkzaamheden 

8.4.1  Vergunningplicht 
Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is, ongeacht 
het bepaalde in de andere daar voorkomende bestemming(en), een omgevingsvergun-
ning vereist: 
a. het aanbrengen van diepwortelende beplanting of bomen; 
b. het rooien of vellen van houtopstanden; 
c. de aanleg van verhardingen; 
d. het afgraven, ophogen of egaliseren van gronden; 
e. het graven, verbreden of dempen van sloten alsmede het aanleggen en intensiveren 

van drainage; 
f. het in de grond brengen van voorwerpen; 
g. het verrichten van graafwerkzaamheden; 
h. het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- of tele-

communicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties 
of apparatuur. 

8.4.2  Uitzonderingen 
Het bepaalde in 8.4.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke: 
a. het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen, waaronder begrepen het 

vervangen van drainagewerken; 
b. reeds in uitvoering zijn ten tijde van het van kracht worden van het plan; 
c. een oppervlakte van niet meer dan 10.000 m² en een diepte van niet meer dan 0,35 

m betreffen. 

8.4.3  Toetsingscriteria 
De omgevingsvergunning wordt slechts verleend mits: 
a. is aangetoond dat geen archeologische waarden aanwezig zijn, dan wel; 
b. is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken en/of werkzaamhe-

den niet onevenredig worden geschaad, dan wel; 
c. de volgende voorwaarden in acht worden genomen, indien is aangetoond dat de 

archeologische waarden door de werken en/of werkzaamheden niet onevenredig 
kunnen worden verstoord: 
1. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeo-

logische resten in de bodem kunnen worden behouden en/of een verplichting 
tot het doen van opgravingen; 

2. een verplichting de werkzaamheden te laten begeleiden door een deskundige 
op het terrein van de archeologische monumentenzorg. 
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8.5  Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen door de bestemming  'Waarde - 
Archeologie 5' geheel of gedeeltelijk te verwijderen indien op basis van archeologisch 
onderzoek door een archeologisch deskundige is aangetoond dat ter plaatse geen ar-
cheologische waarden (meer) aanwezig zijn. 
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Artikel 9  Waterstaat - Waterkering 

9.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar 
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor: 
 het behoud, het herstel en het beheer van de waterstaatsdoeleinden en de land-

schappelijke en cultuurhistorische waarden van de dijken. 

9.2  Bouwregels 

9.2.1  Gebouwen en andere bouwwerken 
In afwijking van het bepaalde bij de andere ter plaatse aangewezen bestemmingen mo-
gen op of in deze gronden geen gebouwen, overkappingen en andere bouwwerken 
worden gebouwd, anders dan ten behoeve van deze dubbelbestemming. 

9.2.2  Gebouwen en overkappingen 
Op of in deze gronden mogen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd. 

9.2.3  Andere bouwwerken 
Voor het bouwen van andere bouwwerken geldt de volgende regel: 
 de bouwhoogte van andere bouwwerken zal ten hoogste 5,00 m bedragen. 

9.3  Afwijken van de bouwregels 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van: 
 het bepaalde in lid 9.2 in die zin dat de in de andere daar voorkomende bestem-

ming(en) genoemde gebouwen of andere bouwwerken worden gebouwd, mits: 
   
1. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud, het herstel en het 

beheer van de waterstaatsdoeleinden en de cultuurhistorische waarden; 
2. vooraf advies wordt ingewonnen van het Hoogheemraadschap; 
3. toestemming wordt verleend door de dijkbeheerder. 

9.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijn-
de, of van werkzaamheden 

9.4.1  Vergunningplichtige werken en werkzaamheden 
Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is ongeacht het 
bepaalde in de regels bij de andere op de gronden van toepassing zijnde bestemmingen 
een omgevingsvergunning vereist: 
a. het ophogen en afgraven van gronden; 
b. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen; 
c. het aanbrengen van opgaande beplanting. 
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9.4.2  Uitzonderingen 
Het in lid 9.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden 
welke: 
a. het normale onderhoud betreffen; 
b. reeds rechtmatig in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit 

plan. 

9.4.3  Toetsingscriteria 
De in lid 9.4.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien de waterkering 
en/of de landschappelijke en/of cultuurhistorische waarden niet onevenredig worden 
geschaad. 
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HOOFDSTUK 3  ALGEMENE REGELS 

Artikel 10  Anti-dubbelbepaling 
 
Grond welke eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan 
waaraan uitvoering is of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere 
bouwplannen buiten beschouwing. 
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Artikel 11  Algemene bouwregels 

11.1  Overschrijding bouwgrenzen 

De bouwgrenzen mogen in afwijking van de bouwregels uitsluitend worden overschre-
den door: 
a. tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, helling-

banen, funderingen, balkons, serres, entreeportalen, veranda's en afdaken, mits de 
overschrijding niet meer bedraagt dan 1,50 m; 

b. tot de voorgevels van gebouwen behorende erkers onder de volgende voorwaar-
den: 
1. de afstand tot de naar de weg gekeerde perceelgrens zal ten minste 2,00 m be-

dragen; 
2. de horizontale diepte van een erker zal ten hoogste 1,50 m bedragen; 
3. de oppervlakte van een erker zal ten hoogste 10 m² bedragen; 
4. de breedte van een erker zal ten hoogste 75% van de breedte van de voorgevel 

van het gebouw waar tegen aan wordt gebouwd bedragen; 
5. de goothoogte van een erker zal ten hoogste de bouwhoogte van de eerste ver-

diepingsvloer van het gebouw waar tegen aan wordt gebouwd bedragen; 
c. andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding niet meer 

bedraagt dan 1,00 m. 
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Artikel 12  Algemene aanduidingsregels 

12.1  vrijwaringszone - straalpad 

12.1.1  Aanduidingsomschrijving 
De voor 'vrijwaringszone - straalpad' aangeduide gronden zijn mede bestemd voor het 
tegengaan van bebouwing met een bouwhoogte groter dan 27,00 m. 

12.1.2  Bouwregels gebouwen en andere bouwwerken 
In afwijking van het bepaalde bij de ter plaatse voorkomende bestemming(en) zal op of 
in de gronden die zijn gelegen binnen het ter plaatse van als zodanig aangegeven straal-
pad, de bouwhoogte van gebouwen en andere bouwwerken ten hoogste 27,00 m be-
dragen. 
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Artikel 13  Algemene afwijkingsregels 
 
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken: 
a. de bij recht in de regels gegeven afmetingen en percentages, met uitzondering van 

de oppervlakte- en inhoudsmaten, tot ten hoogste 10% van die afmetingen en per-
centages. 
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Artikel 14  Algemene wijzigingsregels 
 
Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat: 
a. de gronden ter plaatse worden voorzien van de aanduiding 'antennemast', mits: 

1. de bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde, ten behoeve van zend-
, ontvangst- en/of antennemasten, ten hoogste 40,00 m zal bedragen; 

2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelij-
ke waarden, de woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzen-
de gronden; 



blz 66  20151228   

                                                                                            Bestemmingsplan Gemaal Beetskoog nabij de Oudendijk   
Rho Adviseurs B.V.  Status: Ontwerp / 18-05-2017  

Artikel 15  Overige regels 

15.1  Voldoende parkeergelegenheid  

a. Bij het bouwen van bouwwerken en bij functiewijzigingen dient te worden voorzien 
in voldoende parkeergelegenheid. Ten behoeve van de toets of aan deze verplich-
ting wordt voldaan, worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
1. de landelijke parkeerkencijfers, zoals deze door het CROW zijn uitgegeven (pu-

blicatie 317 'Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie', oktober 2012), geldend 
ten tijde van de vaststelling van dit bestemmingsplan; 

b. De uit sub a voortvloeiende parkeerbehoefte dient in eerste instantie te worden 
gerealiseerd op het bouwperceel. Indien op het bouwperceel onvoldoende ruimte 
is, kan worden aangetoond dat dit niet leidt tot een onaanvaardbare verstoring van 
de parkeerdruk ter plaatse, worden uitgeweken naar de openbare ruimte; 

c. Bij een omgevingsvergunning kan gemotiveerd worden afgeweken van het bepaalde 
in sub a en worden toegestaan dat in minder dan voldoende parkeergelegenheid 
wordt voorzien.   

 



20151228   blz 67  

Bestemmingsplan Gemaal Beetskoog nabij de Oudendijk   
Status: Ontwerp / 18-05-2017  Rho Adviseurs B.V.  

HOOFDSTUK 4  OVERGANGS- EN SLOTREGELS 

Artikel 16  Slotregel 
 
Deze regels worden aangehaald als: 
Regels van het Bestemmingsplan Gemaal Beetskoog nabij de Oudendijk van de ge-
meente Koggenland. 
 
Behorende bij het besluit van ............ 
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