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1. INLEIDING

In 2014 werd het ‘Vooronderzoek Heide en Vochtige duinvallei herstel in de Schoorlse duinen naar
aanleiding van de branden 2009, 2010 en 2011’ (Ten Haaf & Bakker 2014) uitgevoerd.
Daarbij is in de valleien binnen het verbrande gebied onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor
regeneratie van vochtige duinvalleivegetaties en vochtige heide. Deze vegetaties, die in een eeuw
geleden nog op grote schaal in het gebied voorkwamen, zijn onder invloed van verdroging vrijwel
geheel verdwenen. De verdroging is o.a. veroorzaakt door toegenomen verdamping van de aange‐
plante naaldbossen, waterwinning bij Bergen en door kustafslag. Het voorkomen van kenmerkende
flora en vegetatie in verleden en heden is in het Vooronderzoek uitgebreid beschreven.
In het kader van het Vooronderzoek is verder gekeken naar de bodemopbouw, grondwaterdiepte en
grondwaterkwaliteit. Met de uitkomst van deze gegevens is een voorstel voor nader te onder
gebieden opgesteld, gekoppeld aan mogelijk toe te passen inrichtingsmaatregelen (zie figuur 1.)
Bij dit scenario kan circa 23,6 hectare vochtige duinvallei en vochtige heide ontstaan.
In deze 2e fase van het onderzoek worden de ontwikkelingsmogelijkheden voor de in figuur 1
aangegeven gebieden nader uitgewerkt tot een inrichtingsplan.

2. OPZET ONDERZOEK

2.1. Opzet inrichtingsplan
1. Beschrijving van de autonome ontwikkeling van de vegetatie na de branden
Op basis van een veldbezoek en de florakartering die in fase 1 gemaakt is, wordt een voorspelling
gedaan van de ontwikkeling van de vegetatie als niet wordt ingegrepen d.m.v. inrichtingsmaat‐
regelen. De voorspelling wordt gedaan per vlak of (logische) combinatie van vlakken.
2. Hoogtemeting binnen enkele raaien per vlak m.b.v. dgps
Om een gedetailleerd voorstel voor de inrichting (plaggen, afgraven, stimuleren verstuiving) te
kunnen doen is het van belang een goed beeld te hebben van de terreinhoogte en de hoogte van het
grondwater t.o.v. het maaiveld. Per vlak worden langs enkele raaien (afhankelijk van de grootte 1 –
3) hoogten ingemeten m.b.v. een dgps. Met dit apparaat kunnen de hoogten t.o.v. NAP met een
nauwkeurigheid van enkele cm. worden bepaald. Binnen de raaien wordt in principe om de 2 meter
gemeten. Afhankelijk van het aanwezige reliëf kan dit in het ene vlak meer en in het andere vlak
minder zijn.
3. Aanvullende grondboringen gekoppeld aan de hoogtemeting
Tijdens de hoogtemeting worden per vlak 2‐5 grondboringen verricht binnen de raaien (115 in
totaal). Daarmee kan dan de exacte hoogte van de actuele grondwaterstand t.o.v. NAP worden
bepaald.
4. Meer gedetailleerde berekening van de G.H.G per vlak
Met behulp van de gegevens uit 3, gekoppeld aan de langjarige meetreeksen, kan een gedetailleerde
berekening van de gemiddeld hoogste grondwaterstand (G.H.G.) per vlak worden bepaald.
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Figuur 1. Voorstel nader te onderzoeken gebieden.
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5. Nader begrenzen van vlakken op basis van voorgaande (indien mogelijk samenvoegen)
Op basis van de gegevens van 1 t/m 4 kan een nadere begrenzing van de in te richten vlakken
worden gemaakt. Het is daarbij mogelijk dat vlakken worden vergroot of verkleind. Ook kunnen
vlakken worden samengevoegd, of juist verder worden onderverdeeld, afhankelijk van de passende
maatregelen ter plaatse.
6. Nader onderzoek naar grondwaterkwaliteit per vlak
Om een goede voorspelling te kunnen doen van de te verwachten vegetatieontwikkeling na
inrichting, is het van belang meer informatie over de grondwaterkwaliteit te hebben. In de Schoorlse
duinen is vooral het bicarbonaatgehalte van belang. Dit is bepalend voor de vestiging van vegetaties
die kenmerkend zijn voor kalkarme, dan wel gebufferde omstandigheden en derhalve ook voor de
variatie binnen de in te richten vlakken. Per vlak of groep van vlakken wordt een monster genomen
en geanalyseerd. In totaal worden 50 monsters genomen.
7. Betrekken geomorfoloog bij uitwerken mogelijkheden voor verstuiving en verwerking grond
In het voorstel voor nadere te onderzoeken gebieden uit fase 1, wordt voor een deel van vlakken
voorgesteld om te plaggen als inleiding tot verstuiving. Dit is gedaan in de vlakken waar de g.h.g. zich
op grotere diepte bevindt. Bij dit onderdeel van het onderzoek willen we duingeomorfoloog Bas
Arens betrekken. Hij kan bepalen of de locaties kansrijk zijn voor verstuiving en adviezen geven over
de wijze van inrichting. Daarnaast kan hij aanbevelingen geven over het op een geomorfologisch
verantwoorde wijze verwerken van vrijkomend zand.
8. Grondverzetberekening per vlak en nadere beschrijving van de inrichting.
Op basis van de resultaten van het voorgaande wordt een nieuwe kaart met in te richten gebieden.
Per vlak wordt aangegeven welke inrichting daar het beste kan plaatsvinden en welk grondverzet
daarmee gemoeid is.
9. Overleg HHHNK en Provincie N‐H
De mogelijkheden tot verwerking en/of afvoer van de vrijkomende grond bepalen voor een
belangrijk deel de wijze van inrichting en daarmee ook de inrichtingskosten. Doordat het Schoorlse
duingebied is aangewezen als Aardkundig monument en een deel van het gebied en waterkerende
functie heeft, dient overleg met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de Provincie
Noord‐Holland plaats te vinden.
10. Definitieve keuze te ontwikkelen vlakken
Met de uitkomsten van het hiervoor genoemde overleg, kan in samenspraak met de opdrachtgever
een definitieve keuze gemaakt worden voor de te ontwikkelen vlakken.
11. Uitwerken voorstel in inrichtingskaart en dwarsprofielen
Voor de gekozen vlakken worden inrichtingskaarten, dwarsprofielen, kostenraming en een overzicht
van te nemen maatregelen opgesteld. Het eindproduct kan gebruikt worden voor het aanvragen van
een omgevingsvergunning, ontheffing Keur en ontgrondingsvergunning. Ook is het eindrapport een
goede basis voor het opstellen van een bestek of werkomschrijving.
Met dit punt wordt de 2e fase van het onderzoek afgesloten.
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2.2. Nog uit te werken in de 3e fase
Op dit moment is nog niet duidelijk te voorspellen wel deel van de nader te onderzoeken gebieden
uiteindelijk zullen worden ingericht. Daardoor is geen inschatting te maken van de te leveren
inspanning in de volgende fase van het onderzoek. We stellen voor deze uit te werken in een 3e fase.
Het gaat om de volgende onderdelen.
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Opstellen RAW‐bestek
Aanvragen vergunningen (omgevingsvergunning, Natura 2000, ontgrondingen vergunning,
ontheffing Keur)
Uitvoeren benodigde onderzoeken (AP04, Archeologie, onderzoek op aanwezigheid munitie,
Flora en Faunawet, Voortoets Natura 2000)
Aanbesteding.
Uitvoering en directievoering.
Opstellen beheerplan.
Opstellen monitoringsplan.

3. INVENTARISATIE

In dit inrichtingsplan worden de in de opzet (2.1.) genoemde onderdelen nader uitgewerkt.
3.1. Hoogtemeting binnen enkele raaien per vlak m.b.v. dgps
Op 6 en 7 januari 2015 zijn in de ‘nader te onderzoeken gebieden’ 54 raaien ingemeten, zoals
weergegeven in figuur 2. Binnen de raaien zijn om de 2 meter de x/y coördinaten en de hoogten
t.o.v. NAP ingemeten met behulp van de Leica‐dgps. De onnauwkeurigheid van deze metingen
bedraagt minder dan 2 cm. In totaal zijn 2058 punten ingemeten over een lengte van ruim 4
kilometer. De metingen zijn gebruikt voor het uitwerken van dwarsprofielen (bijlage 4).
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Figuur 2. Ingemeten raaien in de te onderzoeken gebieden
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3.2. Aanvullende grondboringen gekoppeld aan de hoogtemeting
Op 6 en 7 januari 2015 zijn, gelijklopend met de hoogtemeting, 115 nieuwe grondboringen verricht
tot een diepte van 1.20 m. Door de boringen te koppelen aan de hoogtemeting kon de ‘exacte’
diepte van het grondwater t.o.v. NAP kon worden bepaald. Per raai werden, afhankelijk van de
lengte, 1 tot 5 boringen verricht (gemiddeld ruim 2).
Naast de diepte van het grondwater is ook de bodemopbouw beschreven. De profielen zijn weerge‐
geven in bijlage 1. De nummering van de boringen is gekoppeld aan het nummer van het meetpunt
binnen de raaien. De bodemprofielen bieden aanvullende informatie over de opbouw van de bodem
binnen de raaien.
3.3. Meer gedetailleerde berekening van de G.H.G per vlak
Gemeten grondwaterstanden op 6 en 7 januari 2015 in relatie tot de GHG
Op 6 en 7 januari hebben wij in het veld grondwaterstanden gemeten ten opzichte van het maaiveld.
Bij het ontwerpen van nieuwe vochtige valleien is de GHG een belangrijk criterium. De GHG, de
gemiddeld hoogste grondwaterstand, is een hoge grondwaterstand zoals die aan het eind van de
winter, maart/april, in een gemiddelde situatie wordt aangetroffen. Belangrijk is dus om te weten
hoe de gemeten grondwaterstanden van 7 en 8 januari zich verhouden tot de GHG. Hiertoe hebben
we van twee grondwaterstandbuizen in het gebied, B8 en B12, de meetgegevens over de afgelopen
30 jaar bekeken. Onderstaand een overzicht:
GHG
ten H&B
1985 ‐ 2014
(m + NAP)

GHG
ten H&B
2005 ‐ 2014
(m + NAP)

gemeten
7‐1‐2015

buis

GHG
Bell&H
1985 ‐ 2003
(m + NAP)

B8

9.98

9.79

9.44

9.67

B12

2.74

2.70

2.63

2.52

Bij het ontwerpen van nieuwe vochtige valleien houden we de GHG over de afgelopen 10 jaar aan als
ontwerpcriterium. Dat betekent dus dat we voor de zuidelijk gelegen valleien uitgaan van een GHG
die 10 centimeter hoger ligt dan de door ons gemeten standen van 7 en 8 januari. Voor de hoger
gelegen valleien gaan we ervan uit dat de GHG 20 centimeter lager ligt dan de in januari 2015
gemeten standen. Overigens laat bovenstaand overzicht zien dat het grondwater in duingebieden
nogal dynamisch is met, onder invloed van het weer, soms extreem hoge en soms extreem lage
standen. De hoogste grondwaterstand op een plek kan gemakkelijk meer dan een meter, soms zelfs
tot 2 meter aan toe, hoger liggen dan de laagste grondwaterstand.
Dan is er nog een factor van belang.
Grondwaterstanden in de toekomst
Bakker (1981) berekent dat door de grootschalige aanplant van naaldbos en andere vormen van
vastleggen van het duin de verdamping in de boswachterij Schoorl gedurende de periode 1850 –
1980 is toegenomen van 363 naar 449 mm/jaar. Het neerslagoverschot is hierdoor gedaald van 389
mm/jaar naar 303 mm/jaar. Alleen al hierdoor zijn in die periode in het centrale deel van de
Schoorlse duinen grondwaterstandsdalingen opgetreden van 1,2 – 2 meter. Meer naar het zuiden is
deze daling kleiner en bedraagt 0,4 – 0,6 meter.
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Recent is een flinke oppervlakte naaldbos verdwenen en omgezet in kaal zand. Door deze verande‐
ring van vegetatie zal de verdamping afnemen en zullen de grondwaterstanden ter plaatse de ko‐
mende jaren gaan stijgen. Uitgaande van een oppervlakte verdwenen naaldbos van zo’n 100 hectare
en de ontwikkeling van enige tientallen hectare vochtige duinvallei levert dat het volgende beeld:
Verdamping in de Schoorlse duinen, situatie 2010 en na herinrichting

Onbegroeid duinterrein
Droge duinvegetatie
Vochtig naaldbos
Droog naaldbos
vochtige duinvalleivegetatie

Situatie 2010
mm/jaar
10%
19
50%
188
10%
71
30%
171
0%

Verdamping totaal

Situatie na herinrichting
mm/jaar
15%
29
50%
188
10%
71
20%
114
5%
28

449

430

De verdamping neemt af van 449 naar 430 mm/jaar. Dat betekent omgekeerd dat het
neerslagoverschot toeneemt van 303 naar 322 mm/jaar. Deze toename met 6% zal, overeenkomstig
de formules die Bakker (1981) heeft gepresenteerd, ter plaatse een stijging van de grondwaterstand
met 3 tot 5 % opleveren.
Voor de noordelijke hoog gelegen valleien, die een gemiddelde grondwaterstand kennen van ca. 8 m
+ NAP, betekent dit een stijging van de gemiddelde grondwaterstand van minimaal 24 en maximaal
40 centimeter. Bij het ontwerp houden we een correctiewaarde van 3 decimeter aan.
Voor de meer zuidelijk gelegen valleien, met een gemiddelde grondwaterstand van rond de 2.5 m +
NAP betekent deze afname van de verdamping een stijging van de grondwaterstand 7.5 tot 12.5 cm.
Hier houden we een correctiewaarde van 1 decimeter aan.
Resumerend
Als we een en ander bij elkaar optellen levert dat de volgende uitgangspunten:
Ontwerpeisen vochtige duinvalleien
gemiddelde
gwstand
m + NAP
(m + NAP)
Klein Ganzenveld
8
Mariavlakte noord
4
Mariavlakte zuid
3
Frederiksveld
2.5
Groot ganzenveld
2
Zeeblink
1.5
Fortblink
1.5

Correctie
verdamping

meter
0,3
0,15
0,1
0,1
0,1
0,05
0,05

Correctie
langjarig
gemiddelde

GHG t.o.v.
stand
7/8 jan. 2015

meter
‐0,2
‐0,1
0
0,1
0,1
0,1
0,1

meter
0,1
0,05
0,1
0,2
0,2
0,15
0,15

Eén en ander betekent dat de toekomstige GHG’s, zeg de waarden die over tien jaar bereikt worden,
1 a 2 decimeter boven de door ons op 7 en 8 januari 2015 gemeten standen komen te liggen.
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Bovenstaande laat evenzeer zien dat we te maken hebben met zeer dynamische grondwaterom‐
standigheden. Bij het ontwerp dient dan ook rekening te worden gehouden met voorspellingen die in
de praktijk, zeker tijdelijk, gemakkelijk enige decimeters hoger of lager kunnen komen te liggen.
3.4. Nadere begrenzing van vlakken en globale inrichting
Op basis van de ingemeten dwarsprofielen, grondwaterdiepten, bodemopbouw, hoogtekaart en
veldcontrole is een nadere begrenzing gemaakt van in te richten delen. Als basis werd de kaart met
‘nader te onderzoeken gebieden’ uit het Vooronderzoek gebruikt. De aanpassing in de begrenzing
bestaat in een aantal gevallen uit vergroting van de gebieden en in andere gevallen uit verkleining.
Een aantal gebieden is afgevallen. Dit zijn zonder uitzondering gebieden waar te diep moet worden
afgegraven om tot de gewenste ontwikkeling te komen. Dat leidt enerzijds tot een grote hoeveelheid
grondverzet en ook een relatief grote verandering in de geomorfologie. Het gaat om de vlakken in
het westelijk en noordelijk deel van het Groot ganzenveld, het noordelijk deel van het Mariavlak en
enkele kleinere vlakken langs de Van Steynweg . Als uitgangspunt is ervoor gekozen om gemiddeld
niet meer dan 50 cm. af te graven. Slecht in het geval van de Zeeblink is ervoor gekozen nog iets
dieper af te graven, namelijk 60 cm. De reden daarvoor is dat de te verwachten natuurwaarden hier
groot zijn en duidelijk afwijken van de natuurwaarden elders in de Schoorlse duinen. Verder heeft
hier in de jaren 80 kunstmatig ophoging plaatsgevonden als gevolg van de z.g. ‘rollende zeereep’.
De kaart met de nieuwe begrenzing is weergegeven in figuur 3. Uitgangspunt bij de vergravingen is
dat overal even diep wordt afgegraven. Daarmee blijft het bestaande reliëf (geomorfologie)
gehandhaafd en ontstaat een gradiëntrijke afwisseling tussen natte; vochtige; weinig vochtige en
droge delen. De overgangen tussen de geplagde delen en het oorspronkelijke reliëf moeten een
geleidelijke overgang krijgen. Deze overgangen liggen binnen de begrenzing van de vlakken.
De inrichting per vlak (voorbereiding, afgravingsdiepte en grondverzet) is nader beschreven in
hoofdstuk 4 (4.1. en 4.2.) . Hieronder een overzicht van het grondverzet in tabelvorm

nr. vlak
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

grondverzet in
m3
6650
640
4300
2275
2930
1040
4460
575
2950
6500
1940
3450
1050
1050
320
450
40580

oppervl.
vochtige vallei
in hectare
1,1
0,3
1,1
1,1
1,2
0,5
1,5
0,2
0,4
2,6
0,6
0,7
1
0,2
0,1
0,1
12,7

grondverzet per
hectare
6045
2130
3900
2070
2440
2080
2970
2875
7375
2500
3230
4930
1050
5250
3200
4500
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Figuur 3
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3.5. Nader onderzoek naar grondwaterkwaliteit per vlak
Grondwaterkwaliteit
In het vooronderzoek dat vooraf is gegaan aan dit herinrichtingsplan is uitgebreid aandacht
besteed aan de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater. Vooral de mate waarin het overwegend
zure grondwater (enige) buffering kent, is nader bekeken. De mate van buffering is van groot
belang bij de ontwikkeling van een vegetatie onder invloed van het grondwater.
Als vervolg op dit vooronderzoek zijn, in januari 2015 op 40 locaties grondwatermonsters genomen
en is van deze monsters het bicarbonaatgehalte vastgesteld in Het Waterlaboratorium te Haarlem.
In bijlage 2 zijn de resultaten weergegeven.
Bell en Hullenaar (2004) hanteren, in navolging van OBN onderzoek in vennen, binnen het zure
grondwater nog twee subtypen:
Sterk zuur duinwater

(HCO3 < 0,1 meq/l en een pH < 5)

Zeer zwak gebufferd duinwater

(0,1 < HCO3 < 0,5 meq/l en 5 < pH < 6.5)

Als we de grenswaarde van 0,1 mmol/l aanhouden, dan is vrijwel al het bovenste grondwater van
de valleien in de Schoorlse duinen, zuur. Alleen in de valleien direct achter de zeereep (Zeeblink en
Fortblink) worden in het bovenste grondwater hogere bicarbonaatgehaltes aangetroffen. Daar is
dus sprake van zeer zwak gebufferde omstandigheden. In de rest van het onderzoeksgebied
overheersen sterk zure, niet gebufferde omstandigheden.
Op grond van de flora samenstelling en van bicarbonaatgehaltes die toch nog enigszins verhoogd
zijn, > 0,05 mmol HCO3 / l, onderscheiden we voorts nog:


Het noordelijk deel van het Mariavlak



Het noordwestelijk deel van het Frederiksveld



De oever van het Vogelmeer

Resumerend: Op grond van de gegevens van Stuyfzand, Bell en Hullenaar (zie ons vooronderzoek
van oktober 2014) en eigen veldwerk hebben we een goed beeld van het voorkomen van de
verschillende watertypen in de Schoorlse duinen. Het grondwater in de te ontwikkelen vochtige
valleien is voornamelijk van een zuur en kalkarm, ongebufferd karakter. Slechts op een enkele plek
(noordelijk deel van het Mariavlak, westelijk deel van het Frederiksveld en de oever van het
Vogelmeer) komt grondwater voor dat in heel geringe mate enige buffering kent.
Het grondwater in de valleien direct achter de zeereep (Zeeblink en Fortblink) kent een grotere
buffering en staat onder invloed van de inwaai van zeezouten en kalkhoudend (suppletie)zand
waardoor het wat rijker aan mineralen is.

3.6. Autonome ontwikkeling en ontwikkeling na inrichting
autonome ontwikkeling
Hier beschrijven we de ontwikkeling die tot nu toe na de branden heeft plaatsgevonden en doen we
een voorspelling over de ontwikkeling die zal plaatsvinden in de komende 10 jaar, als geen inrichting
plaatsvindt. Voor de branden was het grootste deel van de geselecteerde vlakken begroeid met
heidevegetaties, die gedomineerd werden door Kraaiheide. De droge variant van deze vegetatie
behoort tot het Carici arenariae‐Empetretum met verder soorten als Struikheide, Zandzegge en
Heideklauwtjesmos.
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In wat vochtiger situaties kwam naast Kraaiheide, Dopheide, Drienerfzegge en Pijpenstrootje voor.
Deze vegetaties kunnen we rekenen tot een arme vorm van het Empetro‐Ericetum.
Na de branden is Kraaiheide vrijwel overal verdwenen. Op de meeste plaatsen ontwikkelt zich een
soortenarme duingraslandvegetatie met Zandzegge, Vroege haver en verschillende bladmossen,
waaronder Grijs kronkelsteeltje. Op veel plaatsen komt binnen deze vegetaties de heide alweer
terug. In droge situaties vooral Struikheide en in vochtige situaties Dopheide. Hier en daar zijn ook
alweer voorzichtige vestigingen van Kraaiheide. Door het open karakter van de vegetatie na de
brand vestigen zich op enkele vochtige plaatsen pioniers als Bleekgele droogbloem, Borstelbies en
Veestengelige waterbies.
Het is te verwachten dat bij een autonome ontwikkeling heidevegetaties opnieuw zullen gaan
domineren, met in het begin Struik‐ en Dopheide als dominante soorten en binnen een termijn van
naar schatting 10 tot 20 jaar Kraaiheide.
In het zuidwestelijk deel van het Mariavlak is een stuk vochtig berken/dennenbos afgebrand.
Berkenbos. Het betreft hier een verarmde vorm van het Betulo‐Quercetum roboris. Nu al is er veel
jonge opslag van berken, waardoor hier bij een autonome ontwikkeling opnieuw eikenbos zal
ontstaan, met in de ondergroei o.a. Pijpenstrootje en heidesoorten.
In de vlakken achter de zeereep wordt de vegetatie gedomineerd door Duinriet en Kruipwilg. Als
freatofyten vinden we drienerfzegge en Zeegroene zegge. Ook voor de branden was dit het geval.
Deze vegetaties zijn ontstaan o.i.v. overstuiving. In vochtiger situaties kan ook het varentje
Addertong voorkomen. De vegetaties worden dan gerekend tot de rompgemeenschap
Ophioglossum‐Calamagrostis‐epigejos (Parvocaricetea). In enkele diepere kuilen komen Kruipwilg‐
Wintergroenvegetaties voor (Pyrolo‐Salicetum). Bij een autonome ontwikkeling kunnen beide
vegetaties, onder invloed van de dynamiek in deze zone, zeer lang stand houden.
ontwikkeling na inrichting
Bij het plaggen en uitgraven van de valleien ontstaat niet alleen een gunstigere waterhuishouding,
maar ook een nieuw pioniermilieu, die kansen biedt voor de vestiging van pioniervegetaties.
Na het plaggen van heidevegetaties is de ontwikkeling van meer gevarieerde pionier‐ en vochtige
heidevegetaties te verwachten. In het pionierstadium kunnen op enigszins gebufferde plaatsen
vegetaties verwachten die behoren tot het Dwergbiezen‐verbond (Nanocyperion flavescentis), met
soorten als Dwergbies, Dwergvlas, Waterpostelein en mogelijk ook Dwergrus. Op de natste plekken
kunnen zich ook vegetaties van het Oeverkruid‐orde (Littorellitalia) vestigen, met soorten als
Waterpunge, Oeverkruid, Veelstengelige waterbies, Duizendknoopfonteinkruid en mogelijk de
zeldzame Pilvaren.
Bij de vestiging van heide is een gevarieerde vorm van het Empetro‐Ericetum te verwachten. Naast
de heidesoorten Dophei, Struikhei en Kraaiheide kunnen begeleiders als Heidekartelblad, Ronde
zonnedauw, Moeraswolfsklauw, Welriekende nachtorchis, Tormentil , Trekrus en Sphagnum molle
voorkomen. Op termijn kunnen ook Gagel‐ en Geoorde wilg struweeltjes ontstaan.
De vestiging van deze gevarieerde pionier‐ en vochtige heidevegetaties kan verwacht worden in het
Klein ganzenveld, oostelijk deel Groot ganzenveld, Mariavlak, Frederiksveld en langs het Vogelmeer.
Het meest kansrijk op dit vlak zijn waarschijnlijk het noordwestelijk deel van het Frederiksveld, het
noordelijk deel van het Mariavlak en de randen van het Vogelmeer.
In de valleien achter de zeereep zal een heel andere ontwikkeling plaatsvinden. In de pionierfase is
het het Centaurio‐Saginetum te verwachten met soorten als Strandduizendguldenkruid, Fraai
duizendguldenkruid, Dwergzegge, Sierlijk vetmuur en Bleekgele droogbloem.
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Duizendknoopfonteinkruid

Heidekartelblad en Stijve ogentroost

Moeraswolfsklauw

Waterpostelein

Welriekende nachtorchis

Ronde zonnedauw
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In de fase daarna zijn vegetaties van het Caricion daveliana te verwachten, de meest kenmerkende
gemeenschap voor kalkhoudende valleien, met aantrekkelijke soorten als Parnassia,
Moeraswespenorchis, Vleeskleurige orchis, Knopbies, Geelhartje en misschien ook Groenknolorchis.
Als er instuiving vanuit de zeereep optreedt kunnen zich vegetaties met Duinriet, Addertong en
Rondbladig wintergroen vestigen.
Op termijn kunnen zich ook weer heidesoorten vestigen, maar dan wel in mozaiek met de vochtige
valleivegetaties.

3.7. Verwerking vrijkomende grond
Bij de inrichting komt 40580 m3 grond vrij. Het gaat daarbij om een mengsel van humusrijke,
humushoudend en humusloos zand. Ook komt vegetatie en ruwe humus (strooisel, dode hei,
kruipwilg e.d.) vrij. Om dit materiaal zo klein en verwerkbaar mogelijk te maken wordt, afhankelijk
van de aanwezige vegetatie, vooraf gefreesd, gemaaid of gechopperd.
Uitgangspunt is dat het vrijkomende materiaal wordt afgevoerd. Op basis van overleg met
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en provincie Noord‐Holland is duidelijk geworden
dat er vanuit de Keur en de aanwijzing als Aardkundig monument binnen de Schoorlse duinen geen
belemmeringen zijn om alle vrijkomende grond af te voeren.

4. INRICHTING

In overleg met de opdrachtgever is ervoor gekozen om alle nader begrensde vlakken in te richten. In
dit hoofdstuk worden de inrichtingsvoorstellen nader uitgewerkt. De inrichtingsmaatregelen zijn
weergegeven in de inrichtingskaart (bijlage 3), de dwarsprofielen (bijlage 4) en het overzicht van
inrichtingsmaatregelen en kosten (bijlage 5) en depots (bijlage 6).

4.1. Voorbereidende werkzaamheden
Voorafgaand aan het uitvoeren van de vergravingen dienen een aantal maatregelen te worden
genomen. In sommige gevallen moeten levende en/of dode bomen, inclusief wortels worden gerooid
en afgevoerd. De aanwezige vegetatie moet in veel gevallen worden geklepeld en de toplaag van de
bodem moet worden gefreesd. De vegetatie wordt daarbij door de bovenlaag gefreesd. De
freesdiepte moet maximaal 5 cm minder zijn dan de afgravingsdiepte. Dit om te voorkomen dat de
blijvende grondslag geroerd wordt.
Hieronder gaan we per vlak in op de voorbereidende werkzaamheden.
1 en 2 Zeeblink
Over een oppervlakte van 1,4 hectare wordt de vegetatie geklepeld. Verder kan de toplaag tot een
diepte van 0.25 meter gefreesd worden.
3
Fortblink
Over een oppervlakte van 1,1 hectare wordt de vegetatie geklepeld. Verder kan de toplaag tot een
diepte van 0.20 meter gefreesd worden.
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4
Frederiksveld noord
Over een oppervlakte van 1,1 hectare worden alle bomen en stobben verwijderd. De overige
vegetatie wordt geklepeld. Verder kan de toplaag tot een diepte van 0.15 meter gefreesd worden.
5
Frederiksveld zuid
Over een oppervlakte van 1,2 hectare worden bomen en stobben verwijderd. De overige vegetatie
wordt geklepeld. Verder kan de toplaag tot een diepte van 0.15 meter gefreesd worden.
6
Mariavlak zuid
Over een oppervlakte van 0,5 hectare worden bomen en stobben verwijderd. De overige vegetatie
wordt geklepeld. Verder kan de toplaag tot een diepte van 0.15 meter gefreesd worden.
7
Mariavlak midden
Verspreid worden bomen en stobben verwijderd. De overige vegetatie wordt over een oppervlak
van 1,5 hectare geklepeld. Verder kan de toplaag tot een diepte van 0.20 meter gefreesd worden.
8
Mariavlak oost
Over een oppervlakte van 0,2 hectare wordt de vegetatie geklepeld. Verder kan de toplaag tot een
diepte van 0.25 meter gefreesd worden.
9
Mariavlak noord
Enkele dennen met stobben verwijderen. De overige vegetatie wordt over een oppervlakte van 0,4
hectare geklepeld. Verder kan de toplaag tot een diepte van 0.25 meter gefreesd worden.
10
Groot ganzenveld oost
Over een oppervlakte van 0,65 hectare worden stobben verwijderd. De overige vegetatie wordt
geklepeld. Verder kan de toplaag tot een diepte van 0.15 meter gefreesd worden.
Over een oppervlakte van 2 hectare wordt de vegetatie geklepeld. Verder kan de toplaag tot een
diepte van 0.15 meter gefreesd worden.
11
Klein ganzenveld oost
Over een oppervlakte van 0,6hectare wordt de vegetatie geklepeld. Verder kan de toplaag tot een
diepte van 0.55 meter gefreesd worden.
12
Klein ganzenveld centraal
Over een oppervlakte van 0,7 hectare wordt de vegetatie geklepeld. Verder kan de toplaag tot een
diepte van 0.25 meter gefreesd worden.
13
Klein ganzenveld rond centraal
Over een oppervlakte van circa hectare wordt de vegetatie geklepeld.
14
Vogelmeer west
Over een oppervlakte van 0,2 hectare worden bomen en stobben verwijderd. De overige vegetatie
wordt geklepeld. Verder kan de toplaag tot een diepte van 0.25 meter gefreesd worden.
15

Vogelmeer midden
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Over een oppervlakte van 0,1 hectare worden bomen en stobben verwijderd. De overige vegetatie
wordt geklepeld. Verder kan de toplaag tot een diepte van 0.15 meter gefreesd worden.
N.B het gaat hier om de hoge oeverrand, niet om het achterliggende bos.
16
Vogelmeer oost
Over een oppervlakte van 0,1 hectare wordt de vegetatie geklepeld. Verder kan de toplaag tot een
diepte van 0.20 meter gefreesd worden.

4.2. Vergravingen
4.2.1. Afgravingsdiepten en reliëf
De vergravingen zijn weergegeven in de inrichtingskaart (bijlage 3), de dwarsprofielen (bijlage 4). In
principe wordt overal op dezelfde diepte uitgegraven, waardoor het bestaande reliëf van de valleien
alleen verlaagd wordt, maar verder intact blijft. Er zijn echter wel uitzonderingen. Op sommige
plaatsen is het reliëf zo sterk dat de laagste delen na afgraving zo diep komen te liggen dat ze ‘te nat’
worden, terwijl bij de droge delen het omgekeerde het geval is. Op die plaatsen wordt het reliëf iets
verflauwd. Er wordt echter nooit meer dan 10 cm boven of onder de aangegeven diepte afgegraven.
Naar de randen van de afgraving lopen de taluds flauw glooiend op naar het bestaande maaiveld,
met een minimale helling van 1 : 10. Deze kleine variaties zijn alleen onder regie tijdens de uitvoering
aan te geven. Om deze reden wordt bij voorkeur ook geen digitaal model bij de uitvoering toegepast.

4.2.2. Natuurtechnische uitvoeringseisen
uitvoeringsperiode
Bij voorkeur wordt het werk uitgevoerd in de droge periode die loopt van half juli t/m oktober. Uit
de nog op te stellen natuurtoets moet blijken of er vanuit de NB-wet en/of Flora & Faunwet
bezwaren zijn om in deze periode het werk uit te voeren.
achteruitrijdend werken
De blijvende grondslag (het reeds uitgevoerde deel) mag in principe niet worden bereden, om
beschadiging en verdichting van deze grondslag te voorkomen. Tevens dient er met de
werkvolgorde voor te worden gezorgd dat werkend vanuit het diepst af te graven terreingedeelte
zo min mogelijk wateroverlast optreedt.
machines
Er dient gewerkt te worden met hydraulische graafmachines op rupsen, voorzien van een tandeloze
kantelbak. Transport zal plaatsvinden m.b.v. dumpers.
niet profileren en egaliseren
Natuurtechnisch profileren is: het zonder aanvullingen, in één werkgang globaal afwerken van de
blijvende grondslag onder het voorgeschreven (in overleg met de toezichthouder afgesproken)
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profiel, waarbij de blijvende grondslag niet mag worden geroerd en in principe geen losse grond
mag achterblijven.
microreliëf
Doordat in beginsel overal op dezelfde diepte wordt afgegraven is het bestaande microreliëf
uitgangspunt. Afwijking daarvan alleen op aanwijzing van de directie. De hellingen binnen het
microreliëf zijn minimaal 1 : 10.
verdichten ophogingen
Eventuele ophogingen moeten worden verdicht d.m.v. aandrukken met de bak.
aan- en afvoerroutes
transport binnen het terrein zal zoveel mogelijk via vaste routes plaatsvinden. Deze routes worden
vooraf bepaald en aangegeven op kaart, waarbij de onderzoeken naar explosieven en beschermde
Flora en Fauna mede bepalend zijn

4.2.3. Afvoer en verwerking van vrijkomende grond
Bij de inrichting komt ruim 40580 m3 grond vrij. Het gaat daarbij om een mengsel van humusrijke,
humushoudend en humusloos zand. Ook komt vegetatie en ruwe humus (strooisel, dode hei,
kruipwilg e.d.) vrij. Uitgangspunt is dat al het vrijkomende materiaal wordt afgevoerd. Dit zal de
inzet bij de aanbesteding zijn.
Als onverhoopt blijkt dat het op sommige locaties niet mogelijk is om de grond af te voeren, dan is
verwerking in het terrein de overblijvende optie. Het verwerken van grond in een aardkundig
waardevol duingebied kan alleen als dat op zeer zorgvuldige wijze gebeurd. Samen met fysisch
geograaf Bas Arens, deskundige op het gebied van duingeomorfologie, zijn voor alle in te richten
vlakken verwerkingslocaties geselecteerd, waar alle vrijkomende grond verwerkt kan worden. De
locaties zijn weergegeven in bijlage 6. In principe zal dus worden afgevoerd, maar als dat onmogelijk
is, dan kunnen deze locaties worden benut.
Overigens is het verwerken in de aangegeven depots maatwerk, dat bij de inrichting dient te worden
uitgevoerd onder begeleiding van een ter zake kundig duingeomorfolooog.

4.2.4. Vergravingen en prioritering per vlak
Zeeblink
1. Grote vlak 60 cm afgraven dan de laagste delen ghg 5‐10 cm boven maaiveld, de hogere
delen iets onder maaiveld. Grondverzet 6650 m3. Valleioppervlak circa 1,1 hectare.
2. Kleine vlak 40 cm afgraven, dan de laagste delen ghg 20 boven maaiveld, de hogere delen in
of iets onder maaiveld. Grondverzet 636 m3. Valleioppervlak circa 0,3 hectare.
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Fortblink
3. Beide vlakken 40 cm afgraven, de lagere delen 30 cm. In de laagste delen ghg 20 boven
maaiveld, de hogere delen in of iets onder maaiveld. Grondverzet 4300 m3. Valleioppervlak
circa 1,1 hectare.
Frederiksveld noord
4. Hele vlak 20 cm afplaggen, dan de laagste delen ghg 10 tot 20 cm boven maaiveld en de
hogere delen 0 tot 30 cm onder maaiveld. Grondverzet 2275 m3. Valleioppervlak circa 1,1
hectare.
Frederiksveld zuid
5. Hele vlak 25 cm afplaggen, dan de laagste delen ghg 10 tot 20 cm boven maaiveld, de hogere

delen 0 tot 30 cm onder maaiveld. Grondverzet 2930 m3. Valleioppervlak circa 1,2 hectare.
Mariavlak zuid
6. Hele vlak 20 cm afplaggen, dan de laagste delen ghg 10 tot 20 cm boven maaiveld, de hogere

delen 0 tot 30 cm onder maaiveld. Grondverzet 1040 m3. Valleioppervlak circa 0,5 hectare.
Mariavlak midden
7. Hele vlak 30 cm afgraven, dan de laagste delen ghg 10 cm boven maaiveld, de hogere delen

0 tot 30 cm onder maaiveld. Grondverzet 4460 m3. Valleioppervlak circa 1,5 hectare.
Mariavlak oost
8. Hele vlak 30 cm afgraven, dan de laagste delen ghg 5 cm boven maaiveld, de hogere delen

net iets onder maaiveld. Grondverzet 575 m3. Valleioppervlak circa 0,2 hectare.
Mariavlak noord
9. Hele vlak 70 cm afgraven, dan de laagste delen ghg 20 cm boven maaiveld, de hogere delen

net iets onder maaiveld. Grondverzet 2950 m3. Valleioppervlak circa 0,4 hectare.
Groot ganzenveld oost
10.Alle vlakken 20 tot 30 cm afgraven (gemiddeld 25 cm), dan de laagste delen ghg 20 cm

boven maaiveld, de hogere delen 0 – 30 cm onder maaiveld. Grondverzet 6500 m3.
Valleioppervlak circa 2,6 hectare.
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Klein ganzenveld oost
11.Hele vlak 30 cm afgraven, dan de laagste delen ghg 25 cm boven maaiveld, de hogere delen

0 – 30 cm onder maaiveld. Grondverzet 1940 m3. Valleioppervlak circa 0,6 hectare.
Klein ganzenveld centraal
12.Hele vlak 50 cm afgraven, dan de laagste delen ghg 10 cm boven maaiveld, de hogere delen

0 – 30 cm onder maaiveld. Grondverzet 3450 m3. Valleioppervlak circa 0,7 hectare.
Klein ganzenveld rond centraal
13.Verspreide locaties 10 cm afplaggen en verder laten verstuiven tot grondwaterniveau, dat

op 50‐100 cm onder maaiveld ligt. Grondverzet 1050 m3. Valleioppervlak circa 1 of meer
hectare.
Vogelmeer west
14.Uitgaande van GHG 10 cm hoger, dan gemiddeld 60 cm afgraven, dan de laagste delen ghg

20 cm boven maaiveld, de hogere delen o – 30 cm onder maaiveld. Grondverzet 1050 m3.
Valleioppervlak circa 0,2 hectare.
Vogelmeer midden
15.Vlak gemiddeld 50 cm afgraven, dan de laagste delen ghg 20 cm boven maaiveld, de hogere

delen 0‐ 30 cm onder maaiveld. Grondverzet 320 m3. Valleioppervlak circa 0,1 hectare.
N.B het gaat hier om de hoge oeverrand, niet om het achterliggende bos.
Vogelmeer oost
16.Vlak gemiddeld 40 cm afgraven, dan de laagste delen ghg 20 cm boven maaiveld, de hogere

delen 0‐30 cm onder maaiveld. Grondverzet 450 m3. Valleioppervlak circa 0,1 hectare.
Prioritering
Als mocht blijken dat het project , om welke reden dan ook , niet als geheel kan worden uitgevoerd,
dan is een prioritering gewenst. Deze prioritering is volledig gebaseerd op ‘ecologische kansrijkheid’.

Prioritering

vlakken

Meest kansrijk
1, 2, 3, 4, 10
Gemiddeld kansrijk 5, 6, 7, 8, 12, 14
Minst kansrijk
9, 11, 13, 15, 16
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4.3. Kostenraming
De kosten zijn geraamd in bijlage 5, het overzicht van maatregelen en kosten.
De kosten voor de totale inrichting zijn geraamd op € 652.652,37 exclusief btw (€ 789.709,36
inclusief btw). Een groot deel van de kosten bestaan uit het afvoeren van de grond naar buiten het
plangebied (Schoorlse duinen). Als we uitgaan van verwerking in het terrein dan zal de raming circa
€ 200.000,‐ (excl. btw) lager uitvallen. Bij de raming met afvoer zijn we uitgegaan van een lage vraag
naar grond op de grondmarkt. Als de vraag hoog is, en er dus goede afzetmogelijkheden zijn, dan is
de kans groot de kosten aanzienlijk lager uitvallen. Zelfs lager dan bij verwerking in het terrein.
Voorafgaand kan onderzoek worden uitgevoerd naar de behoefte aan grond op de markt.
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Bijlage 1. Bodemprofielen en grondwater gekoppeld aan hoogtemeting
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Bijlage 2. Bicarbonaatgehaltes van grond- en oppervlaktewater zoals vastgesteld door
het Waterlaboratorium te Haarlem.

Bicarbonaatgehaltes van grond- en oppervlaktewater in de Schoorlse duinen
Monstername op dinsdag 20 en woensdag 21 januari 2015

Monster 1
Monster 2
Monster 3
Monster 4
Monster 5
Monster 6
Monster 7
Monster 8
Monster 9
Monster 10
Monster 11
Monster 12
Monster 13
Monster 14
Monster 15
Monster 16
Monster 17
Monster 18
Monster 19
Monster 20
Monster 21
Monster 22
Monster 23
Monster 24
Monster 25
Monster 26
Monster 27
Monster 28
Monster 29
Monster 30
Monster 31
Monster 32
Monster 33
Monster 34
Monster 35
Monster 36
Monster 37
Monster 38
Monster 39
Monster 40

Open water (OW) Vogelmeer
Grondwater (GW) oever V'meer
GW Kl G'veld O
GW Kl G'veld NO
GW Kl G'veld Z bij bankje
GW Kl G'veld W
OW W van Kl G'veld W (drinkpoeltje)
GW naast punt 7
GW W van Kl G'veld, W van mp 7 en 8
OW in plasje naast 9
GW Zeeblink N
GW Zeeblink Z
GW Zeeblink / Fortblink (bij paal29920)
GW Fortblink ZO
GW Fortblink W
OW Zeeblink N
GW Mariavlakte NW
OW plasje Mariavlakte N
GW 100 m Z van 18
OW plasje Gr G'veld ZO
GW Gr G'veld ZO
GW Gr G'veld Z midden
OW Gr G'veld plasje midden
GW Gr G'veld NO
GW Gr G'veld W
GW Gr G'veld midden W
GW 150 meter O van mp17
GW Mariavlakte Zuid, zuid punt
OW 10 meter N van mp28
GW Mariavlakte Zuid, O punt
OW Mariavlakte Z, NW punt
GW Mariavlakte Noord, N punt
OW Mariavlakte N, N punt
GW Mariavlakte N, midden
GW Mariavlakte N, W
GW Frederiksveld, Z
OW Frederiksveld, 20 m zuid M36
GW Frederiksveld, midden
OW Frederiksveld, N
GW Mariavlakte O, kleine vallei

mp 1
mp 2
mp 3
mp 4
mp 5
mp 6
mp 7
mp 8
mp 9
mp 10
mp 11
mp 12
mp 13
mp 14
mp 15
mp 16
mp 17
mp 18
mp 19
mp 20
mp 21
mp 22
mp 23
mp 24
mp 25
mp 26
mp 27
mp 28
mp 29
mp 30
mp 31
mp 32
mp 33
mp 34
mp 35
mp 36
mp 37
mp 38
mp 39
mp 40

HCO3
mmol / l
0,07
0,04
0,04
0
0,02
0,02
0,07
0,06
0,04
0,02
0,93
0,07
0,16
0,14
1,3
2,74
0,06
0,06
0,02
0
0
0
0
0
0,06
0
0,02
0,02
0
0
0,02
0,07
0,04
0
0,02
0,02
0,06
0,09
0,04
0
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Bijlage 3. Inrichtingskaart
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Bijlage 3. inrichtingskaart
0.20 = gemiddelde afgravingsdiepte
klepelen (indien nodig)
klepelen en frezen
stobben verwijderen, klepelen en frezen
bomen en stobben verwijderen, klepelen en frezen
enkele dennen verwijderen, klepelen en frezen

1:4.000
Ten Haaf & Bakker, 2015

Bijlage 4. Dwarsprofielen
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Bijlage 5. Overzicht van maatregelen en kosten
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Bijlage 5: Overzicht van maatregelen en kosten

nr.

1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.2.
1.2.1.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.

Onderdelen

Eenheid

Hoeveelheid

Prijs per eenh.

Kosten excl. BTW

1.3.15.
1.3.16.

Voorbereidende werkzaamheden
Onderzoek
bodemonderzoek AP04
archeologische onderzoek en eventueel begeleiding
Natuurtoets F&F en NB-wet
NGCE - onderzoek (explosieven)
Tijdelijke voorzieningen
Verkeersmaatregelen
bomen verwijderen, klepelen en frezen
Zeeblink, klepelen en frezen
Fortblink, klepelen en frezen
Frederiksveld -noord, bomen en stobbe verwijderen,
klepelen en frezen
Frederiksveld -zuid, bomen en stobben verwijderen, klepelen
en frezen
Mariavlak -zuid, bomen en stobben verwijderen, klepelen en
frezen
Mariavlak -midden, bomen en stobben verwijderen, klepelen
en frezen
Mariavlak -oost, klepelen en frezen
Mariavlak -noord, dennen en stobben verwijderen, klepelen
en frezen
Groot ganzenveld-oost 1, stobben verwijderen, klepelen en
frezen
Groot ganzenveld-oost 2, klepelen en frezen
Klein ganzenveld-oost, klepelen en frezen
Klein ganzenveld-centraal, klepelen en frezen
Klein ganzenveld-rond centraal, klepelen
Vogelmeer-west, bomen en stobben verwijderen, klepelen
en frezen
Vogelmeer-midden, bomen en stobben verwijderen,
klepelen en frezen
Vogelmeer-oost, klepelen en frezen

2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.
2.1.9.
2.1.10.
2.1.11.
2.1.12.
2.1.13.
2.1.14.
2.1.15.
2.2.
2.2.1.

Grondwerkzaamheden
Grond ontgraven
Zeeblink
Fortblink
Frederiksveld -noord
Frederiksveld -zuid
Mariavlak -zuid
Mariavlak -midden
Mariavlak -oost
Mariavlak -noord
Groot ganzenveld-oost
Klein ganzenveld-oost
Klein ganzenveld-centraal
Klein ganzenveld-rond centraal
Vogelmeer-west
Vogelmeer-midden
Vogelmeer-oost
Grond afvoer aannemer
Grond laden en afvoeren

3.

Onvoorzien
Nader te detaileren 5%

Eur

1

23.055,75

€ 23.055,75

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Eenmalige kosten
Inrichting werkterrein
Opruimen werkterrein
Opstellen F&F-plan
Opstellen Werkplan
V&G-plan en coordinatie

Eur
Eur
Eur
Eur
Eur

1
1
1
1
1

1.250,00
250,00
750,00
500,00
500,00

€ 1.250,00
€ 250,00
€ 750,00
€ 500,00
€ 500,00

5.
5.1
5.2
5.3

Staartkosten
Algemene kosten 4%
Uitvoeringskosten 3%
Winst & Risico 6%

Eur
Eur
Eur

1
1
1

18.444,60
13.833,45
27.666,90

€ 18.444,60
€ 13.833,45
€ 27.666,90

1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.
1.3.7.
1.3.8.
1.3.9.
1.3.10.
1.3.11.
1.3.12.
1.3.13.
1.3.14.

Eur
Eur
Eur
Eur

1
1
1
1

24.000,00
20.000,00
3.000,00
25.000,00

€ 24.000,00
€ 20.000,00
€ 3.000,00
€ 25.000,00

Eur

1

3.000,00

€ 3.000,00

are
are

140
110

5,00
5,00

€ 700,00
€ 550,00

are

110

20,00

€ 2.200,00

are

120

25,00

€ 3.000,00

are

50

100,00

€ 5.000,00

are
are

150
20

15,00
5,00

€ 2.250,00
€ 100,00

are

40

20,00

€ 800,00

are
are
are
are
are

65
200
60
70
105

50,00
5,00
5,00
6,00
5,00

€ 3.250,00
€ 1.000,00
€ 300,00
€ 420,00
€ 525,00

are

20

25,00

€ 500,00

are
are

10
10

20,00
10,00

€ 200,00
€ 100,00

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
8,00

€ 7.290,00
€ 4.300,00
€ 2.275,00
€ 2.930,00
€ 1.040,00
€ 4.460,00
€ 575,00
€ 2.950,00
€ 6.500,00
€ 1.940,00
€ 3.450,00
€ 1.050,00
€ 1.050,00
€ 320,00
€ 450,00

m3

7.290
4.300
2.275
2.930
1.040
4.460
575
2.950
6.500
1.940
3.450
1.050
1.050
320
450
40.580
40.580

€ 324.640,00
€ 461.115,00

Bijlage 5: Overzicht van maatregelen en kosten

Subtotaal 1

VOORBEREIDINGSKOSTEN
Onderdelen

Contractdocument
Bestek
Vergunningen
Opstellen ruimtelijke onderbouwing
Omgevingsvergunning (leges)
Watervergunning (leges)
Ontgrondingsvergunning (leges)

€ 547.365,70

Eenheid

Hoeveelheid

Prijs per eenh.

Kosten

Eur

1

25.000,00

€ 25.000,00

Eur
Eur
Eur
Eur

1
1
1
1

5.000,00
1.000,00
1.000,00
5.075,00

€ 5.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 7.200,00

Subtotaal
UITVOERINGSBEGELEIDING

€ 39.200,00

Onderdelen

Eenheid

Directievoering & Toezicht

Eur

Subtotaal 3
Subtotaal 1+2+3
Project Onvoorzien 5% + afronding

Hoeveelheid

Prijs per eenh.

1

35.000,00

Kosten

€ 35.000,00
€ 35.000,00
€ 621.565,70
€ 31.086,67

Projectkosten excl. BTW

€ 652.652,37

BTW 21%

€ 137.057,00

Projectkosten incl. BTW

€ 789.709,36

Bijlage 6. depots voor verwerking vrijkomende grond

.

0

125 250

500

750

legenda

1.000
Meters

kuilen in bos opvullen

brandgang en pad opvullen en afwerken

kuilen opvullen bij bomen

eiland ophogen

kuilen opvullen in de rand aan de voet

kopjesduinen en kuilen opvullen

uitsmeren over binnenzijde zeereep en kommen vullen

kopjesduinen maken op overgang naar stuivend stuk

verwerken tegen de binnenzijde van de zeereep

kuil opvulllen

in te richten vlakken

