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1 Locatie, opzet van het onderzoek en conclusie 

1.1 Locatie en aanleiding  
De regionale waterkering langs de Kalverpolder en EngeWormer voldoet op verschillende tracédelen niet 
aan de veiligheidsnormen. Dit geldt onder andere voor de delen langs de Zaan ter hoogte van de Zaanse 
Schans (zie Afbeelding 1.1). Uit toetsing van dit kadetraject blijkt de binnenwaartse stabiliteit en de 
kruinhoogte niet te voldoen. De toetsrapportage waaruit dit blijkt is het vertrekpunt voor het ontwerpproces 
voor de dijkverbetering. 
 

 
Afbeelding 1.1 Ligging afgekeurd dijktracé Zaanse Schans 
 

1.2 Bodemkwaliteit in de ontwerpfase 
Een van de omgevingsfactoren die van invloed kan zijn op het ontwerp is de milieukundige kwaliteit van 
de bodem ter plaatse. Om vast te stellen of de milieukundige bodemkwaliteit een risico is voor het 
uitvoeren van de werkzaamheden, wordt in de ontwerpfase inzichtelijk gemaakt of er puntbronnen en/of 
sterk verontreinigde locaties op het tracé waar grondverzet gaat plaatsvinden aanwezig zijn. In 
voorliggende bureaustudie zijn de beschikbare bodemgegevens geïnventariseerd en beoordeeld en 
risico’s voor het ontwerp of de uitvoer van de werkzaamheden inzichtelijk worden gemaakt. 
 
Op het uitvoeren van het grondverzet voor de dijkversterking zijn het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) en de 
Regeling bodemkwaliteit (Rbk) van toepassing. In artikel 36.3 van het Bbk is vastgelegd dat het tijdelijk 
uitnemen van grond en op of nabij dezelfde locatie toepassen is vrijgesteld van onderzoek mits de bodem 
de interventiewaarde niet overschrijdt. Fysiek milieukundig bodemonderzoek is vanuit de wetgeving dus 
niet verplicht. Puntbronnen en locaties die sterk verontreinigd vallen buiten de reikwijdte van het Bbk. Op 
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deze locaties is de Wet bodembescherming (Wbb) van toepassing en vervalt de vrijstelling voor het 
uitvoeren van milieukundig onderzoek.  
 
Voor het inventariseren van de bodemgegevens is de systematiek van de NEN 5725 en de NEN 5717 
gebruikt. De gegevens van de inventarisatie zijn aangevuld met het te verwachten grondverzet en de 
daarop van toepassing zijnde wetgeving (Wet bodembescherming, Waterwet en Besluit bodemkwaliteit). 
Door de geïnventariseerde gegevens te relateren aan de wetgeving zijn de risicolocaties inzichtelijk 
gemaakt.  
 

1.3 Conclusie 
De milieuhygiënische bodemkwaliteit in het projectgebied is in beeld gebracht ter plaatse van de 
voorgenomen dijkverbetering. De dijk ligt al tenminste vanaf1850 op dezelfde plaats en heeft altijd een 
waterkerende functie gehad. Grondverzet voor de dijkverbetering mag worden uitgevoerd op basis van 
het Besluit bodemkwaliteit en de bodemkwaliteitskaart. De diffuse kwaliteit van de bodem is door de lange 
industriële activiteiten in Zaanstad en omgeving beïnvloed, hierdoor is met name op de bebouwde 
percelen sprake van een immobiele verontreinigingssituatie die mogelijk ernstig is. Echter beschikkingen 
Wbb zijn niet bekend voor percelen in het projectgebied.  
 
Bij grondwerkzaamheden dient rekening te worden gehouden met: 

- Onder de huidige wet- en regelgeving is tijdelijke uitname toegestaan, net als het aanbermen van 
de dijk. Grondverzet op basis van de bodembeheernota’s is binnen de eigen zones toegestaan, 
mist aangetoond dat het geen sterk verontreinigde grond betreft.  

- Historische bedrijvigheid heeft mogelijk tot bodemverontreiniging geleid. Op basis van uitgevoerde 
onderzoeken in de omgeving kan worden aangenomen dat deze locaties wel verontreinigd. Maar 
met name ter plaatse van de bebouwing (molens) zijn onvoldoende gegevens bekend om een 
uitspraak te doen over de ernst en omvang van verontreiniging. Afhankelijk van de 
werkzaamheden die plaats zullen vinden is bodemonderzoek noodzakelijk. 

- Grond die vrijkomt bij graafwerkzaamheden kan alleen vervallen aan de aannemer als is 
aangetoond dat de grond niet sterk verontreinigd is. Hier kan gericht onderzoek naar worden 
gedaan zodra het definitieve ontwerp gereed is.  

 
 
  



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

2-3-2020 BODEMKWALITEIT DIJKVERBETERING 
WORMERRINGDIJK EN ENGE WORMER 

T&PBF6038R001F1.0 3  

 

2 Conditionerend bodemonderzoek 

2.1 Projectfase in relatie tot normdocumenten 
De dijkverbetering Zaanse Schans zit in de ontwerpfase. Onderdeel van deze fase vormt een 
omgevingsanalyse. Hierin komen alle omgevingsaspecten die mogelijk van invloed zijn op de dijk en het 
dijkverbeteringstraject aan de orde. Wens is om najaar 2018 te kunnen starten met de dijkverbetering. 
Hiervoor wordt aan het eind van de ontwerpfase een afweging gemaakt voor een voorkeursalternatief, 
waarna een definitief ontwerp zal worden uitgewerkt.  
 
Belangrijk onderdeel binnen de uitwerking van het ontwerp is het in kaart brengen van de relevante 
omgevingsaspecten. Deze aspecten kunnen van invloed zijn op het ontwerp, op de uitvoeringswijze en 
bepalen welke vergunningen nodig zijn. Ook het thema milieuhygiënische bodemkwaliteit heeft direct 
invloed op het primaire proces, namelijk: kosten, doorlooptijd en omgevingsimpact in de uitvoeringsfase 
(bron: Handreiking ondergrond in verkenningsfase, RWS, september 2010) en wordt om die reden in kaart 
gebracht. 
 
Hoewel voor het inventariseren van de milieuhygiënische bodemgegevens in de ontwerp- en bestekfase 
geen wettelijke norm of richtlijn bestaat is het wel belangrijk die gegevens te verzamelen die ook in een 
later stadium bruikbaar zijn. Vandaar dat deze inventarisatie is uitgevoerd op basis van de NEN 5725: 
Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader 
onderzoek en de NEN 5717: Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij 
verkennend en nader onderzoek. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat deze normen expliciet bedoeld 
zijn om die informatie en kennis te verzamelen waarmee de geschikte onderzoeksstrategie voor een 
milieuhygiënisch bodemonderzoek kan worden afgeleid. Toch zijn deze normen zeer bruikbaar in de 
ontwerp- en bestekfase omdat dezelfde bodeminformatie die wordt gebruikt voor het vaststellen van de 
onderzoeksstrategie ook kan worden gebruikt voor het vaststellen van de bekende milieuhygiënische 
bodemkwaliteit en bodemrisico’s in de uitvoeringsfase.  
 

2.2 Te verwachten werkzaamheden in de bodem 
Bij het versterken en het ophogen van een dijklichaam zijn verschillende werkzaamheden in en met de 
bodem te verwachten. De meest voorkomende werkzaamheden zijn: 
 

Tabel 2.1 meest voorkomende werkzaamheden bij dijkverbeteringen en dijkverhogingen.  

Aanleiding grondverzet / verbetermaatregel  Werkzaamheden 

De dijk is te laag en dient hoger gemaakt te 
worden Hierbij wordt de dijk hoger en het 
dijklichaam breder. 

• Aftoppen van de bovenlaag bekleding en in depot op en nabij zetten. 
• Vergroten dijklichaam met aangevoerd materiaal. 
• Oorspronkelijke bekleding weer aanbrengen. 
• Eventueel verleggen van watergangen.  

Verbeteren van kwaliteit bekleding • Aftoppen van de bovenlaag en in depot op en nabij zetten. 
• Nieuwe bekleding aanbrengen en/of oorspronkelijke bekleding weer 

aanbrengen. 

Klei-inkassing naast het dijklichaam binnen of 
buitendijks waarbij de omvang en de diepte 
afhankelijk is van het bodemprofiel.  
Vervanging grond onder de bodem in de 
contactzone. 
Vervanging grond met de bodem van de 
contactzone. 

• Vervanging grond onder de bodem in de contactzone. 
• Aftoppen van de bovenlaag en in depot op en nabij zetten. 
• Verwijderen grondvolume tot gewenste diepte 
• Aanbrengen geschikte grond (klei). 
• Oorspronkelijke bodem contactzone weer terugplaatsen. 
• Afvoeren overgebleven grond. 
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2.3 Wetgeving 
Het versterken van een dijk gaat over het algemeen samen met grondverzet, waaronder het aanbrengen 
van grondlichamen, het verleggen van watergangen (dijksloten) en verplaatsen kabels en leidingen. Dit 
grondverzet kan zowel binnen- als buitendijks plaatsvinden, afhankelijk van het ontwerp. Het uitvoeren 
van grondverzet is in Nederland gebonden aan regels die zijn vastgelegd in de Nederlandse wetgeving. 
De initiatiefnemer van het grondverzet moet deze regels naleven, het bevoegd gezag heeft de taak dit te 
controleren. 
 

2.3.1 Afbakening tussen water- en landbodem 
Voor de Nederlandse wetgeving zijn waterbodem en overige bodems niet hetzelfde, de regelgeving is 
ondergebracht in verschillende wetten. De Waterwet is van toepassing op het beheer van de bodem en 
oevers van oppervlaktewaterlichamen (de waterbodem). De Wbb is van toepassing op de overige bodem. 
De Wet bodembescherming (Wbb) stelt regels om de bodem te beschermen. De Wbb maakt duidelijk dat 
grondwater een onderdeel van de bodem is. Daarnaast worden de sanering van verontreinigde bodem en 
grondwater in de Wbb geregeld. De waterbodemregelgeving die voorheen was opgenomen in de Wbb is 
in 2009 overgegaan naar de Waterwet.  
 
Door de wettelijke scheiding in regelgeving van water- en landbodem is de duidelijke ruimtelijke 
afbakening van landbodem en waterbodem belangrijk. Deze afbakening is opgenomen in artikel 1.5 van 
de Waterwet en sluit aan bij het begrip oppervlaktewaterlichaam: "een oppervlaktelichaam is een 
samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige 
stoffen, evenals de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens deze 
wet, drogere oevergebieden, evenals flora en fauna". 
 
Aanvullend in artikel 3.1 onder lid 2 is opgenomen: bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt 
voor de onder de aanwijzing vallende oppervlaktewaterlichamen tevens de begrenzing vastgesteld. 
Daarbij worden de oppervlaktewaterlichamen van de rivieren begrensd door de buitenkruinlijn van de 
primaire waterkering, voor zover die primaire waterkering is aangegeven op de kaart die als bijlage bij 
deze wet behoort. 
 

2.3.2 Bevoegd gezag 
Het projectgebied van de dijkverbetering Zaanse Schans ligt in de gemeente Zaanstad. Het gebied tussen 
de dijk en de Zaan is niet opgenomen als droge oevergebied en valt dus niet onder de Waterwet. Dit 
betekent dat voor handeling met grond en in de bodem de Wet bodembescherming en het Besluit 
bodemkwaliteit van toepassing zijn. De gemeente Zaanstad is bevoegd gezag vanuit zowel de Wet 
bodembescherming als het Besluit bodemkwaliteit. Gemeente Zaanstad heeft de uitvoeringstaken 
gemandateerd aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.  
 
In de ontwerp- en bestekfase heeft het bevoegd gezag geen formele rol, immers er is nog geen sprake 
van grondverzet. Wel kunnen zij een waardevolle inbreng hebben in de aanloop naar de uitvoering door te 
adviseren om zo in een vroegtijdig stadium gezamenlijk met de initiatiefnemer de grootste hobbels en 
valkuilen weg te nemen. Hierdoor kan vertraging in de uitvoeringsfase worden voorkomen. 
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2.4 Relevante eisen voor grondverzet vanuit de wetgeving 
Besluit bodemkwaliteit 
In het Besluit bodemkwaliteit zijn de voorwaarden voor het toepassen van grond/baggerspecie en 
bouwstoffen opgenomen. De Regeling bodemkwaliteit is de technische uitwerking van het Besluit 
bodemkwaliteit. In het Besluit is opgenomen dat puntenbronnen (zoals stortplaatsen) en sterke 
verontreinigingen niet binnen de reikwijdte vallen van het Besluit bodemkwaliteit.  
 
In Tabel 2.2 zijn hergebruiksmogelijkheden van de meest voorkomende vrijkomende materialen bij een 
dijkversterking van de dijk zoals de Zaanse Schans gekoppeld aan de wet- en regelgeving. 
 

Tabel 2.2 relatie materiaalstromen bij dijkverbetering aan de wet- en regelgeving van het Besluit bodemkwaliteit en de Wet 
bodembescherming.  

Materiaal Wet- en regelgeving 

Opnemen en terugbrengen van 
de klinkers 

Het vrijkomende materiaal uit de weg mag worden hergebruikt zonder erkende kwaliteitsverklaring 
mits het onbewerkt, onder dezelfde condities weer wordt toegepast en niet van eigenaar verandert 
(artikel 29c Bbk). Dit geldt niet indien redelijkerwijs aangenomen kan worden dat het 
funderingsmateriaal op grond van kennis of organoleptische waarneming niet voldoet aan de 
samenstellingswaarden.  
 
Naar verwachting zijn klinkers niet verontreinigd en dus herbruikbaar.  

Opnemen asfaltverharding De vrijkomende asfaltverharding van het bestaande dijkpad en de dijkweg kan wordt mogelijk 
opgebroken. Asfalt is onder bepaalde condities herbruikbaar, belangrijke voorwaarde is dat het 
asfalt niet teerhoudend is. Indien de asfaltlaag voor 2000 is aangelegd moet in het huidig beleid 
ervanuit gegaan worden dat dat de verhardingsconstructie niet homogeen opgebouwd is en het 
asfalt (grotendeels) teerhoudend is. 
 
Naar verwachting is een deel van de asfaltlaag voor 2000 aangebracht en niet herbruikbaar. Het 
deel dat na 2000 is aangebracht is mogelijk wel herbruikbaar.  

Hergebruik bouwstoffen 
buitendijks, zuilen en stortsteen 

Mogelijk zijn buitendijks verhardingsmaterialen aangebracht ter bescherming van de dijk. In 
afwijking van artikel 28 Bbk, eerste lid, onder a en c, worden de samenstellings- en 
emissiewaarden van de toe te passen bouwstof niet bepaald en is geen milieuhygiënische 
verklaring vereist, indien sprake is van de volgende handelingen: 
• Het zonder bewerking opnieuw onder dezelfde condities toepassen van vormgegeven 

bouwstoffen van beton, keramiek, natuursteen en bakstenen; 
• Het zonder bewerking opnieuw onder dezelfde condities toepassen van bouwstoffen, 

waarvan de eigendom niet wordt overgedragen; 
 
Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing, indien degene die de bouwstof toepast op 
grond van kennis of organoleptische waarneming kan aannemen of redelijkerwijs had moeten 
aannemen dat niet is voldaan aan artikel 28, eerste lid, onder b. 
 
Naar verwachting zijn de zuilen en stortsteen niet verontreinigd en dus herbruikbaar. 

Tijdelijke uitname 
bovengrond/teelaarde van de 
dijk en verplaatsen dijk 
 

Op het tijdelijk uitnemen van de bovengrond is artikel 36.3 van het Bbk van toepassing. In artikel 
36 lid 3 van het Besluit Bodemkwaliteit is aangegeven dat “Het tijdelijk verplaatsen of uit de 
toepassing wegnemen van grond of baggerspecie is toegestaan, indien deze vervolgens, zonder 
te zijn bewerkt, op of nabij dezelfde plaats en onder dezelfde conditie opnieuw in die toepassing 
wordt aangebracht”. 
 
Op basis van het bovenstaande is het oppakken en weer aanbrengen (= toepassen) van de 
bovengrond op de taluds in principe vrijgesteld van onderzoek. Onderzoek is niet nodig, dit 
grondverzet kan wettelijk geborgd worden met een vooronderzoek conform de NEN 5725 
(landbodem) of NEN 5717 (waterbodem) waarin is aangetoond dat er geen sterke 
verontreinigingen zijn te verwachten  
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Materiaal Wet- en regelgeving 

Verleggen sloot In de toelichting op de Regeling bodemkwaliteit is het voorbeeld van het verleggen van een sloot 
expliciet genoemd als voorbeeld van tijdelijke uitname en toepassing op en nabij. Het verleggen 
van een sloot is in principe vrijgesteld van onderzoek. 

Baggeren sloten en 
verspreiden baggerspecie  

Het baggeren van sloten en het verspreiden op aangrenzend perceel zonder milieukundig 
bodemonderzoek is toegestaan onder enkele voorwaarden, deze zijn opgenomen in artikel 
4.3.4.lid 4 van de Regeling bodemkwaliteit. De reden voor de vrijstelling is dat de milieukundige 
bodemkwaliteit van de slootbodem een vergelijkbare historische en huidige belasting heeft met de 
omliggende percelen. Hiermee wordt per definitie voldaan aan het “Stand still” principe.  
 
Artikel 4.4.4 lid 4: Bodemonderzoek is niet noodzakelijk voor het verspreiden van baggerspecie als 
bedoeld in artikel 35, onder f en i, van het besluit, indien deze niet afkomstig is van 
oppervlaktewateren in de gebieden: 
• die zijn bebouwd, daaronder begrepen kassen- en industriegebieden; 
• waar regelmatig beroeps- of pleziermotorvaart plaatsvindt; 
• waar geloosd wordt na de laatste keer dat er is gebaggerd; 
• grenzend aan wegen met een verkeersintensiteit van meer dan 500 voertuigen per dag, tenzij 

het betreft bermsloten op een afstand van ten minste 15 meter waarin de wegriolering niet 
loost; 

• met een oeverbeschoeiing die bestaat uit met gecreosoteerde olie behandeld hout; 
• waarvan redelijkerwijs vermoed kan worden dat deze niet voldoen aan de maximale waarden 

voor het verspreiden van baggerspecie als bedoeld in artikel 35, onder f en i, van het besluit, 
of die niet zijn aangegeven in een beheersplan als bedoeld in artikel 9 van de Wet op de 
waterhuishouding. 

 
Dit geldt voor alle sloten die verlegt worden en waarvoor gekozen wordt om de baggerspecie te 
verspreiden. Ook dit grondverzet is in principe vrijgesteld van onderzoek. Het grondverzet voor het 
verleggen van sloten is maatwerk.  

Puinverhardingen (erf) en 
dammetjes 

Puinpaden en puindammetjes zijn verdacht voor asbesthoudende materialen. 

Toepassen grond Voor het toepassen van grond dient te worden voldaan aan de eisen zoals gesteld in het Besluit 
bodemkwaliteit. Hierbij wordt het principe “Stand still” gehanteerd.  

Grootschalige 
bodemtoepassing 

Een grootschalige toepassing is een toepassing waarin een grote hoeveelheid grond of 
baggerspecie wordt toegepast. Een grootschalige toepassing kent volgens het Besluit een 
minimaal volume van 5.000 m3 en minimale toepassingshoogte van 2 meter. 

 
 

Wet bodembescherming 
De Wet bodembescherming (Wbb) bevat regels om de bodem te beschermen. Bij de dijkverbetering is de 
regelgeving van de Wet bodembescherming van toepassing op het moment dat sprake is van een geval 
van ernstige verontreiniging. In de Circulaire bodemsanering (1 juli 2013) is in artikel 2 beschreven 
wanneer sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging en wanneer niet.  
 
Indien er werkzaamheden gaan plaatsvinden in een geval van ernstige bodemverontreiniging dan moet de 
opdrachtgever/eigenaar de voorgenomen sanering melden aan het bevoegd gezag en de 
beschikkingsprocedure doorlopen. De gegevens bij de melding moeten afkomstig zijn van een persoon of 
instelling (bodemintermediair) die beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit. 
Als daar geen sprake van is mag het bevoegde gezag geen beschikking nemen.  
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3 Methodiek en resultaten inventarisatie 

3.1 Methodiek Systematiek inventarisatie 
Scope 
Door de opdrachtgever is een kaart met daarop de projectbegrenzing aangeleverd. De dijkverbetering 
heeft betrekking op de dijk langs de Zaan ter hoogte van de Kalverpolder en Enge Wormer (Kalverringdijk 
en de Enge Wormer). Het te verbeteren dijktracé bestaat grofweg uit twee stukken:  

1. Het zuidelijk deel. Dit betreft het deel langs de Kalverpolder tot Kalverringdijk nr 30 en is bekend 
als de Zaanse Schans in de gemeente Zaanstad. 

2. Het noordelijk tracédeel. Dit betreft het deel van de ringdijk langs de Zaan vanaf de splitsing van 
de Kalverringdijk en de Enge Wormer tot aan het verkeerslicht ter hoogte van Enge Wormer nr 
15. Dit deel ligt in de gemeente Wormerland.  

 
De aangegeven projectbegrenzing is globaal ingetekend en kan nog enkele meters schuiven. In lijn met 
de NEN 5725 is de scope van het projectgebied vastgesteld op de globale projectbegrenzing Buitendijks 
de Zaan, binnendijks de dijksloot aan de teen van de huidige dijk) met een buffer van 25 m.  
 

Opzet 
De milieuhygiënische bodemkwaliteit en de risico’s zijn in kaart gebracht volgens de systematiekk van de 
NEN 5725. Hoewel dit protocol gericht op het voorbereiden van het milieukundig onderzoek en niet voor 
het vaststellen van bodemrisico’s is de systematiek wel bruikbaar. Voor de volledigheid is de inventarisatie 
volgens de NEN 5725 aangevuld met gegevens over de diffuse bodemkwaliteit en een overzicht van 
bekende puntbronnen en verontreinigingen.  
 
Uit de inventarisatie volgt een beeld van: 

• het huidige, vroegere en toekomstige gebruik van de locatie en directe omgeving; 
• de diffuse milieuhygiënische bodemkwaliteit 
• puntbronnen en bekende bodemonderzoeksgegevens 

 

Analyse en risico’s 
De milieukundige bodemrisico’s zijn afgeleid door geïnventariseerde gegevens te vergelijken met de 
wettelijke eisen en regels aan werkzaamheden in de bodem en grondverzet. Ondanks dat het ontwerp 
voor de dijkverbetering nog niet is opgesteld, is wel een inschatting te maken van de werkzaamheden die 
plaats zullen vinden. In de regel zijn de werkzaamheden voor dijkverbeteringen redelijk uniform en 
bestaan voornamelijk uit het aan- en opbrengen van grond (klei en zand), het aanleggen van 
verhardingen (indien een weg over de dijk loopt) en het infrezen van geotextiel om piping tegen te gaan.  
 

Houdbaarheid onderzoek 
De bodemkwaliteit in Nederland is stabiel veranderd doorgaans niet. Alleen waar op of in de bodem door 
menselijk handelen de situatie is veranderd kan dit gevolgen hebben voor de milieuhygiënische 
bodemkwaliteit. Een (voor)onderzoek voor landbodem heeft dan in principe ook geen 
houdbaarheidsdatum.  
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3.2 Inventarisatie 
Voor de inventarisatie zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 

- Historische topografische kaarten (ontsloten via www.topotijdreis.nl) 
- Lucht- en locatiefoto’s uit 2017 (via Globespotter) 
- Kadastrale gegevens (Kadaster) 
- Nota bodembeheer Zaanstad 2013 – 2017 

(https://www.zaanstad.nl/mozard/document/docnr/637758) 
- Zaans bodemloket (http://geo.zaanstad.nl/geointer/kaarten/bodem-loket.html) en het landelijke 

bodemloket (http://www.bodemloket.nl).  
 

3.3 Historisch, huidig en toekomstig gebruik 
In Afbeelding 3.1 is de topotijdreis van het dijktracé opgenomen. Aan de hand van historische 
topografische kaarten is een tijdreis gemaakt op basis waarvan het historisch en het huidig bodemgebruik 
is bepaald.  
 

Ontwikkeling locatie 
Uit de topotijdreis blijkt dat de dijk al minimaal sinds 1850 op de huidige plek ligt. In de polders ten oosten 
van de dijk zijn landbouwgronden aanwezig. Tussen 1900 en 1950 vindt schaalvergroting van de 
landbouwgronden plaats. Een aantal kleine kavels is in die periode samengevoegd tot grotere kavels. Qua 
bebouwing rondom de dijk vindt er weinig ontwikkeling plaats. Alleen nabij de Bartlesluis in het noorden, 
bij de grens tussen de Kalverpolder en Enge Wormer en aan de zuidgrens van het dijktracé zijn wat 
ruimtelijke ontwikkelingen geweest.  
 

 
1850 

 
1900 

https://www.zaanstad.nl/mozard/document/docnr/637758
http://geo.zaanstad.nl/geointer/kaarten/bodem-loket.html
http://www.bodemloket.nl/


 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

2-3-2020 BODEMKWALITEIT DIJKVERBETERING 
WORMERRINGDIJK EN ENGE WORMER 

T&PBF6038R001F1.0 9  

 

 
1950 

 
1975 

Afbeelding 3.1 Topotijdreis dijktracé dijkverbetering Zaanse Schans 
 

Huidig en toekomstig gebruik 
De dijk is nu in gebruik als regionale waterkering en zal dit in de toekomst ook blijven. Het deel van de dijk 
dat ook wel wordt aangeduid als de Zaanse Schans heeft een authentiek karakter dat bij de 
dijkverbetering in stand moet worden gehouden.  
 

3.4 Diffuse bodemkwaliteit  
De diffuse bodemkwaliteit van de Kalverringdijk staat beschreven in de Nota bodembeheer Zaanstad 
2013 – 2017, gemeente Zaanstad, versie 2, februari 2013. De diffuse bodemkwaliteit van de Enge 
Wormer staat beschreven in de Nota bodembeheer Regio Waterland, CSO, 26 februari 2013.  
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Ontgravingskaart bovengrond 

 
Ontgravingskaart ondergrond 

 
Toepassingseis bovengrond 

Afbeelding 3.2 bodemfunctieklasse, ontgravingskaart en toepassingskaart van de gemeente Zaanstad.  
 
 
Uit de bodemkwaliteitskaarten en de nota’s bodembeheer blijkt het volgende: 

- De milieuhygiënische kwaliteit van de bovengrond (0 tot 0,5 m-mv) van het dijkdeel en de polder in 
de gemeente Zaanstad is geclassificeerd als bodemkwaliteitsklasse ‘industrie’, het dijkdeel en de 
polder in de gemeente Wormerland is geclassificeerd als bodemkwaliteitsklasse ‘wonen’ 
(ontgravingskaart bovengrond) 

- De milieuhygiënische kwaliteit van de ondergrond (0,5 tot 2,0 m-mv) van het dijkdeel en de polder 
in de gemeente Zaanstad is geclassificeerd als bodemkwaliteitsklasse ‘industrie’, het dijkdeel in de 
gemeente Wormerland geclassificeerd als bodemkwaliteitsklasse ‘wonen’, de ondergrond in de 
polder geclassificeerd als bodemkwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’ (ontgravingskaart ondergrond) 

- De toepassingseis voor de bovengrond is in de gemeente Zaanstad ‘landbouw/natuur’ 
(bodemkwaliteitsklasse ‘AW2000’). In de gemeente Wormereveer is de toepassingseis voor grond 
op de dijk ‘wonen’ en in de polder ‘landbouw/natuur*’ (toepassingseis bovengrond).   

 
Zowel Zaanstad als de Regio Waterland hebben specifieke toepassingseisen opgenomen in hun Nota 
bodembeheer. Voor het toepassen van grond op basis van een bodemkwaliteitskaart zijn in de Nota 
bodembeheer Zaanstad eisen beschreven. In het kort gelden de volgende toepassingseisen: 

- Voor grond van buiten de gemeente Zaanstad (overige gemeenten binnen de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaal) waarvoor een bodemkwaliteitskaart dient als bewijsmiddel voor de kwaliteit, 
geldt het generieke beleid. 

- Voor grond afkomstig uit de gemeente Zaanstad die op basis van de bodemkwaliteitskaart binnen 
de gemeente Zaanstad wordt toegepast geldt gebiedsspecifiek beleid. Op basis van de 
toepassingsmatrix in bijlage 5 van de Nota bodembeheer kan worden bepaald om te herleiden of 
de grond mag worden hergebruikt of niet.  

- Voor gekeurde grond afkomstig van zowel binnen als buiten Zaanstad geldt tevens het 
gebiedsspecifieke beleid. Wanneer een partij grond een partijkeuring heeft ondergaan, moet de 
uitkomst van het bodemonderzoek getoetst worden aan de Lokale Maximale Waarden. 

 
Voor het toepassen van grond op basis van een bodemkwaliteitskaart zijn in de Nota bodembeheer 
Regio Waterland eisen beschreven. In het kort gelden de volgende toepassingseisen: 
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- Voor niet-verspreidbare onderhoudsbaggerspecie die vrijkomt uit watergangen in de zone 
‘Buitengebied overig’ (B7) (zone van de dijk) gelden lokale maximale waarden (§4.4.4 nota 
bodembeheer). 

- Voor de wegbermen in het buitengebied (dus ook voor de berm van de weg op de dijk) zijn lokale 
maximale waarden afgeleid (§4.4.1 nota bodembeheer). 

- Voor het toepassen van grond afkomstig uit de zones Wonen B gelden specifieke toepassing eisen 
(§4.5 Nota bodembeheer).  

- In de regio Waterland geldt een strenger beleid met betrekking tot het toepassen van grond met 
puinbijmenging (§4.6 nota bodembeheer).  

- Voor grond uit de gezoneerde delen van de regio Waterland gelden de gebiedsspecifieke regels uit 
de nota bodembeheer (§4.11 nota bodembeheer) 

- Voor grond uit de niet-gezoneerde delen van de regio Waterland en voor grond van buiten de regio 
Waterland geldt het generieke beleidskader (§4.9 en §4.10 nota bodembeheer).  

 

3.5 Puntbronnen en verdachte locaties 
Puntbronnen en verdachte locaties in de gemeente Zaanstad zijn inzichtelijk via het bodemloket van de 
gemeente (http://geo.zaanstad.nl/geointer/kaarten/). De puntbronnen en verdachte locaties in de 
gemeente Wormerland zijn inzichtelijk via het bodemloket van de Omgevingsdienst IJmond 
(http://gisviewer.odijmond.nl/?Adviesbodem#).  
 

Puntbronnen (HBB) 
In beide bodemloketten zijn verschillende lagen met HBB1-gegevens opgenomen. In Tabel 3.2 is een 
overzicht opgenomen van de beschikbare HBB-lagen en de conclusie voor het projectgebied. 
 

Tabel 3.1 overzicht puntbronnen in het projectgebied 

HBB-laag Conclusie 

Tanks (ondergrondse 
brandstoftanks) 

Geen ondergrondse brandstoftanks bekend in het projectgebied. 

Ophogingen en 
dempingen 
 
 
 
 

In het projectgebied zijn een aantal ophooglagen en dempingen bekend. Binnendijks, ter hoogte van 
Kalverringdijk 29 tot en met 37 en ter hoogte van Kalverringdijk 38/40 zijn een demping/ophoging 
aanwezig.  
  
In onderstaande figuur is de ligging van de ophogingen en dempingen in Wormerland in het grijs en in 
Zaanstad blauw-groen aangegeven. 
 

                                                      
1 HBB: Historisch BodemBestand. Bestand waarin potentiele bodembedreigende locaties staan vermeld 

http://geo.zaanstad.nl/geointer/kaarten/
http://gisviewer.odijmond.nl/?Adviesbodem
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HBB-laag Conclusie 

 
 
 

Voormalige 
bedrijfsterreinen en 
andere activiteiten in 
het HBB 

Op onderstaande kaart zijn in het blauw-groen de voormalige bedrijfsactiviteiten in het projectgebied 
weergegeven.  
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HBB-laag Conclusie 

 
Adres Activiteit 
Kalverringdijk 41, 
Zaandam 

- Oliekokerij 
- Vernisstokerij 
- Lakfabriek 
- Smederij 
- terpentijntank 
 

Kalverringdijk 39, 
Zaandam 

- Oliemolen 
- Olieslagerij 
 

Kalverringdijk 35, 
Zaandam 

- Oliemolen 
- Vetsmelterij 
 

Kalverringdijk 31, 
Zaandam 

- Oliezuiveringsfabriek 
- Cacaofabriek 
- Oliemolen 
- plantaardige olie- en vettenfabriek 
- afvalverwerkingsbedrijf 
 

Kalverringdijk 29, 
Zaandam 

- oliemolen 
- verfmolen 
- plantaardige olie- en vettenfabriek 
 

Kalverringdijk 27, 
Zaandam 

- gort- en rijstpellerijen, havermoutfabriek en overige grutte (gerstpelmolen; 
locatie t.o. gemeentehuis) 

 
Kalverringdijk 25, 
Zaandam 

- meelindustrie 
- houtmeel-, houtwol- en houtvezelfabrieken 
- cacaofabriek 
- oliemolen 
 

Kalverringdijk 23, 
Zaandam 

- azijn-, specerijen- en kruidenfabriek 
- gort- en rijstpellerijen, havermoutfabriek en overige grutte (gerst- en 

rijstpelmolen; locatie: ten noorden van Julianabrug) 
- afvalverwerkingsbedrijf 
 

 

 

Asbest 
Voor de gemeente Zaanstad is een asbestkansenkaart opgesteld. In deze kaart (zie Afbeelding 3.4) is 
aangegeven waar asbest mogelijk is toegepast. Uit de inventarisatie blijkt dat mogelijk asbest is toegepast 
in de molens en de dempingen/ophogingen en dat er een bedrijf waar bedrijfsmatig met asbest wordt 
gewerkt in het projectgebied aanwezig is.  
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Afbeelding 3.3 Asbestkansenkaart Zaanstad 
  

3.6 Bekende bodemonderzoeksgegevens 
Uit de beschikbare informatie blijkt dat binnen het onderzoeksgebied op verschillende locaties 
bodemonderzoek is uitgevoerd. In Afbeelding 3.3 zijn de onderzochte locaties weergegeven, in Tabel 3.1 
is een samenvatting van de resultaten opgenomen.  
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Afbeelding 3.4 Onderzochte locaties in gemeente Zaanstad (oranje) en Wormerland (grijs) 
 

Tabel 3.2 overzicht onderzochte locaties 
Locatie Samenvatting bodemgegevens beschikbaar via online 

bodemlokketten 
Risico voor dijkverbetering 

Dijk Engewormer 
wegberm 

Uitgevoerde onderzoeken: 
- Indicatief onderzoek (BK Ingenieurs, 24-4-2007) 
- Aanvullend onderzoek (Grondslag, 22-6-2007) 
- Indicatief onderzoek (Grondslag, 7-4-2009) 

 

Uit het indicatief onderzoek uit 2007 
blijkt dat op de locatie in de grond 
gehalten boven de interventiewaarde 
zijn aangetoond. In het aanvullend 
onderzoek (2007) en indicatief 
onderzoek (2009) wordt dit niet 
bevestigd.  Grond die vrijkomt uit de 
wegbermen is mogelijk niet vrij 
toepasbaar. Dit past bij de 
beleidsregels in de Nota 
bodembeheer.  

Kalverringdijk en Enge 
Wormerringdijk,  
Enge Wormer 16, 
Wormer 

Uitgevoerde onderzoeken: 
- Indicatief onderzoek (niet aangegeven, 11-7-1989) 
- Oriënterend bodemonderzoek (Eco Control, 24-9-1992) 
- Nader bodemonderzoek (Eco Control, 1-3-1993) 
- Oriënterend bodemonderzoek (Eco Control, 20-1-1997) 
- Saneringsplan (Eco Control, 9-7-1997) 
- Saneringsplan (Eco Control, 27-9-2001) 
- Saneringsevaluatie (Eco Control, 9-11-2001) 

 

In het verleden is verontreiniging op 
de locatie aangetroffen. Er is een 
deel gesaneerd. Uit de informatie 
online valt niet op te maken welk 
deel is gesaneerd. Gezien de 
ouderdom van de rapportages 
bestaat op deze locatie een risico 
dat de uitgevoerde sanering niet 
voldoet aan de huidige voorwaarden.  

Kalverringdijk 41, 
Zaandam 

Uitgevoerde onderzoeken: 
- Indicatief onderzoek (niet aangegeven, 7-6-1989) 
- Nader onderzoek (Oranjewoud, 1-2-1996) 
- Saneringsonderzoek (Oranjewoud, 1-2-1996) 
- Saneringsplan (Oranjewoud, 23-1-2001) 
- Saneringsevaluatie (Oranjewoud, 1-1-2002) 
- ASB - asbest onderzoek NEN 5707 (Oranjewoud, 22-

12-2009) 

Op de locatie is gesaneerd 
doormiddel van isoleren, beheersen 
en controleren. Dit betekent dat de 
verontreiniging nog in de bodem 
aanwezig is.  
De aanwezige verontreinig vormt 
een risico voor graafwerkzaamheden 
op de locatie.  
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Locatie Samenvatting bodemgegevens beschikbaar via online 
bodemlokketten 

Risico voor dijkverbetering 

 
Resultaat saneringsplan: 

- Bleekaarde verontreiniging (minerale olie, BTEX) 
 
Resultaat saneringsplan: 

- Locatie is gesaneerd middels IBC variant rondom 
locatie is een damwand geslagen op de locatie is een 
leeflaag van 1 m aangelegd 

 
Resultaat asbestonderzoek: 

- Geen asbest aangetroffen. geen waarnemingen gedaan 
die duiden op een mobiele verontreiniging 

Kalverringdijk 32a en 36 
(Vm Verffabriek, Terrein 
Jacob Vis) Zaandam 

Uitgevoerde onderzoeken:  
- Saneringsevaluatie (niet aangegeven, 2-5-1996) 
- Verkennend onderzoek NEN 5740 (Grondslag, 31-5-

2012) 
- Nader onderzoek (Oranjewoud, 28-3-2013) 
- Saneringsplan (TAUW, 6-5-2012) 
- Saneringsevaluatie (TAUW, 25-9-2014) 
- Meldingsformulier BUS-evaluatieverslag (Antea Group, 

10-4-2015) 
 
Resultaat VO 2012: 

- Asbest: >I 
- Bovengrond: Max >AW 
- Ondergrond: >I, div. parameters  
- Grondwater: >T: Zn/Ba 

 
Resultaat nader onderzoek 2013: 

- Asbest: 286,3 mg/kg/ds  
- ondergrond: >I: barium, koper, lood, zink, nikkel, 

benzeen en olie 
- In de opgegraven ophooglaag uit sleuf 13 en sleuf 26 is 

asbestverdacht plaatmateriaal aangetroffen 

Locatie is verdacht op het 
voorkomen van asbest. In het 
onderzoek in 2013 is dit asbest ook 
aangetroffen. Hierna is een sanering 
uitgevoerd. Resultaten van de 
sanering zijn niet beschikbaar via het 
online loket.  
 
 

Kalveringdijk 30 
Zaandam 

Uitgevoerd onderzoek: 
- Verkennend onderzoek NEN 5740 (Omegam, 4-5-2000) 
- Verkennend onderzoek NEN 5740 (GRS Milieu, 13-2-

2007) 
- Meldingsformulier BUS-evaluatieverslag (Antea Group, 

21-4-2015) 
 
Resultaat VO 2000: 

- Bovengrond: min olie, PAK, Cd, Cu, Hg, Pb & Zn > S  
- Ondergrond: Min Olie > S  
- Grondwater: Xylenen > S 

 
Resultaat VO 2007: 

- Grond: Sterke verontreiniging met zink, lichte 
verontreiniging met koper, kwik, lood en pak.  

- Grondwater: geen concentraties boven de 
streefwaardes. 

Op de locatie zijn sterk verhoogde 
gehalten zink aangetoond. In 2015 is 
waarschijnlijk een (deel van) deze 
verontreiniging weggehaald met een 
BUS-sanering. Resultaten van de 
BUS-sanering zijn niet online 
beschikbaar. Onduidelijk of er nog 
sprake is van restverontreiniging 
boven de interventiewaarde.  

Kalverringdijk 
(riooltracé), Zaandam 

Uitgevoerd onderzoek:  
- Oriënterend onderzoek (Oranjewoud, 12-8-2002) 

 
Resultaten OO 2002: 

- Oliegeur in ondergrond boorpunt 19.  
- Algemeen: zand met plaatselijk bijmenging met puin, 

scherven, kooltjes en gruis.  
- Drie boringen gestaakt wegens beton of puin. 

Geen resultaten analytisch 
onderzoek beschikbaar, onduidelijk 
of verontreiniging in de grond is 
aangetroffen.  
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Locatie Samenvatting bodemgegevens beschikbaar via online 
bodemlokketten 

Risico voor dijkverbetering 

Waterbodems 
Kalverpolder 

Uitgevoerd onderzoek:  
- Verkennend onderzoek (Grondslag, 6-12-2010) 

Geen resultaten analytisch 
onderzoek beschikbaar, onduidelijk 
of en in welke mate de waterbodem 
verontreinigd is. 

Kalverringdijk 35 
Zaandam 

Uitgevoerd onderzoek:  
- Historisch onderzoek (CSO, 8-8-2006) 

Geen conclusie opgenomen in het 
online loket.  

Kalverringdijk Tussen 
31 En 33 Zaandam 

Verkennend onderzoek NEN 5740 (Kwinfra, 15-8-2005) 
 
Resultaten VO 2005: 

- Oude bovengrond >l Cd, Zn en enkele zware metalen 
- aanplemping bg> geen overschrijdingen  
- onder de aanplemping ondergrond > I Cu, Hg, Pb, Zn, 

PAK, Mo  
- Grondwater > S (As) 

In de bodem zijn verontreinigingen 
boven de interventiewaarde 
aangetoond.  
Voorafgaand aan 
graafwerkzaamheden dient een óf 
een saneringsplan te worden 
overlegd. Grond die vrijkomt bij 
graafwerkzaamheden op deze 
locatie kan niet worden hergebruikt 
in de dijkverbetering. 

Kalverringdijk 29 
Zaandam 

Uitgevoerd onderzoek: 
- Historisch onderzoek (CSO, 8-8-2006) 
- Nader onderzoek (Oranjewoud, 18-9-2009) 

 
 
Resultaten NO 2009: 

- Mm1:>s: kwik >t: zink >i: lood  
- mm2:>s: arseen, koper, kwik >t: koper >i: lood, zink  
- mm3:>s: arseen, cadmium, nikkel >t: zink >i: koper, 

kwik, lood  
- mm4:>s: arseen, cadmium, kwik, nikkel >i: koper, lood, 

zink 
- og:>s: cadmium, nikkel >t: zink, kwik, arseen >i: koper, 

lood 
- Geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. puin, 

sintels, steen en sporen kolen aangetroffen. 

In de bodem zijn verontreinigingen 
boven de interventiewaarde 
aangetoond.  
Voorafgaand aan 
graafwerkzaamheden dient een óf 
een saneringsplan te worden 
overlegd. Grond die vrijkomt bij 
graafwerkzaamheden op deze 
locatie kan niet worden hergebruikt 
in de dijkverbetering. 

Kalverringdijk 23 (25) 
Zaandam 

Uitgevoerd onderzoek: 
- Oriënterend onderzoek (CSO, 5-11-2007) 

Geen conclusie opgenomen in het 
online loket. 

Kalverringdijk 23 
Zaandam 

Uitgevoerd onderzoek: 
- Historisch onderzoek (CSO, 8-8-2006) 
- Verkennend onderzoek NEN 5740 (Kwinfra, 17-6-2009) 

 
Resultaat VO 2009: 

- niet ernstig, plaatselijk sterk verontreinigd 
- Grondwater:>s: barium I:olie.  
- MM1: >s: barium, kwik, lood, zink, PAK, PCB, olie.  
- MM2:>s: kwik, lood, PAK.  
- M3:>i: olie  
- M4: geen  
- 5-2:>s: olie. 
- 7-2:>s: olie. 
- 8-2: geen. 
- 9-2:>s: olie. 
- Onderzocht conform NEN 5707 en asbest niet 

aangetoond 

In de bodem zijn verontreinigingen 
boven de interventiewaarde 
aangetoond.  
Voorafgaand aan 
graafwerkzaamheden dient een óf 
een saneringsplan te worden 
overlegd. Grond die vrijkomt bij 
graafwerkzaamheden op deze 
locatie kan niet worden hergebruikt 
in de dijkverbetering. 

 

3.7 Financieel-juridische situatie 
Uit de informatie van het Kadaster blijkt niet dat er een beschikking Wet bodembescherming voor (een 
gedeelte van) de onderzoekslocatie aanwezig is. 
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4 Conclusie inventarisatie 
De milieuhygiënische bodemkwaliteit in het projectgebied is in beeld gebracht ter plaatse van de 
voorgenomen dijkverbetering. De dijk ligt al sinds minimaal 1850 op dezelfde plaats en heeft altijd een 
waterkerende functie gehad.  
 
Grondverzet voor de dijkverbetering mag worden uitgevoerd op basis van het Besluit bodemkwaliteit en 
de bodemkwaliteitskaarten van respectievelijk de gemeente Zaanstad en de regio Waterland. De diffuse 
kwaliteit van de bodem is door de lange industriële activiteiten in Zaanstad en omgeving beïnvloed, 
hierdoor is de bodemkwaliteit van de boven- en ondergrond voor het Zaanse gedeelte ingedeeld in de 
bodemkwaliteitsklasse Industrie. Gebiedseigen grond en grond uit de gemeente Zaanstad mag worden 
toegepast op basis van de bodemkwaliteitskaart. Voor het toepassen van grond van buiten de gemeente 
geldt het generieke beleid. Voor het Wormerlandse deel van de dijk geldt dat de bovengrond een diffuse 
bodemkwaliteit heeft in de klasse ‘wonen’ en de ondergrond in de klasse ‘landbouw/natuur’. Uitzondering 
hierop vormt de wegberm van de dijkweg, hiervoor geldt specifiek beleid. Gebiedseigen grond en grond 
uit de regio Waterland mag worden toegepast op basis van de bodemkwaliteitskaart. Voor het toepassen 
van grond van buiten de gemeente geldt het generieke beleid.  
 
Uit de geïnventariseerde gegevens komen enkele potentiele risico’s voor grondverzet in het kader van de 
dijkverbetering naar voren. Met name op de bebouwde percelen is sprake van een immobiele 
verontreinigingssituatie die mogelijk ernstig is. Echter beschikkingen Wbb zijn niet bekend voor percelen 
in het projectgebied.  
 
Bij grondwerkzaamheden dient rekening te worden gehouden met: 

- Onder de huidige wet- en regelgeving is tijdelijke uitname toegestaan, net als het aanbermen van 
de dijk. Grondverzet op basis van de bodembeheernota’s is binnen de eigen zones toegestaan, 
mist aangetoond dat het geen sterk verontreinigde grond betreft.  

- Historische bedrijvigheid heeft mogelijk tot bodemverontreiniging geleid. Op basis van uitgevoerde 
onderzoeken in de omgeving kan worden aangenomen dat deze locaties wel verontreinigd. Maar 
met name ter plaatse van de bebouwing (molens) zijn onvoldoende gegevens bekend om een 
uitspraak te doen over de ernst en omvang van verontreiniging. Afhankelijk van de 
werkzaamheden die plaats zullen vinden is bodemonderzoek noodzakelijk. 

- Grond die vrijkomt bij graafwerkzaamheden kan alleen vervallen aan de aannemer als is 
aangetoond dat de grond niet sterk verontreinigd is. Hier kan gericht onderzoek naar worden 
gedaan zodra het definitieve ontwerp gereed is.  
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