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Monitoring waterkwaliteit ir. Tjalmaweg N206

Welkom en aanleiding door Wethouder Gerard Mostert 



Ambtelijke projectgevers:
- Dirk van der Bent (gemeente Katwijk)
- Niels van der Wielen (Omgevingsdienst West Holland)

Projectteam IDDS:
- Eric Baptist (adviseur)
- Jeroen Keijzer (adviseur)
- Conor Brouwer (projectleider)
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▪ Doelstelling

▪ Ligging Beaumix

▪ Kwel (grondwater onder druk uit bodem)

▪ Infiltratie (water dat bodem indringt)

▪ Verdiepte ligging

▪ Meetpuntenplan

▪ Wat gaan we meten?
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▪ Welk soort water meten we?

▪ Resultaten
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▪Monitoring Grondwater

▪ Toetsen op ongewenste milieueffecten

▪ Toetsing toepassing Besluit bodemkwaliteit

Doelstelling



Ligging Beaumix



Kwel (grondwater onder druk uit bodem)

Rood: neerslag
Licht blauw: ondiep grondwater 
Donker blauw: diep grondwater 
Donker geel: ondiep grondwaterpakket 
Licht geel: diep grondwaterpakket



Infiltratie (water dat bodem indringt)

Rood: neerslag
blauw: (diep)grondwater met Z.O. stroming 
Donker geel: ondiep grondwaterpakket 
Licht geel: diep grondwaterpakket



Verdiepte ligging

Rood: Folie 
Licht blauw: ondiep grondwater 
Donker blauw: diep grondwater 
Geel: grondwaterpakket 



Meetpuntenplan



▪ Uitloging bouwstoffen

▪ Uitlogen is bepaald in het Besluit bodemkwaliteit

▪ Maximaal Toelaatbare Toename (MTT)

▪ Meting of MTT wordt overschreden 

▪ Uitgangspunt dat 40% in 10 jaar uitloogt

Wat gaan we meten?



▪Genormeerde stoffen:

▪ 15 metalen: arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel, 

zink, antimoon, barium, kobalt, molybdeen, seleen, tin en vanadium

▪ 4 anionen: chloride, sulfaat, fluoride en bromide

▪Niet genormeerde stoffen (7)

▪ borium, cerium, lanthaan, lithium, neodymium, strontium en wolfraam

▪Waarom?

▪ Trends herkennen en toetsen

Wat gaan we meten?
13



▪ Jaarlijks uitvoeren van metingen

Wanneer meten we?



▪Grondwater

▪Oppervlaktewater

▪ Lozingswater

▪ IJkmomenten (wat doen we?)

Welk soort water meten we?



▪Geen overschrijdingen te verwachten

▪ Door wat we weten van eerder onderzoek en de lab uitslagen

▪ Toch overschrijding

▪ Aanvullende metingen om te kijken of de overschrijding structureel is

▪ Uitsluiten andere bronnen dan Beaumix / stoffen al aanwezig door natuur

▪ Onderzoek naar de mate en omvang van de uitgeloogde stoffen

▪ Onderzoeksstrategie herijken

Resultaten 



maakt ontwikkelen mogelijk

Vragen?

Wij bedanken u voor uw komst en tijd. 


