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1 INLEIDING 

In opdracht van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Den Haag is door ATKB BV. een 
historisch vooronderzoek uitgevoerd op de locatie Scheveningen Bad. Voor de ligging van de 
onderzoekslocatie wordt verwezen naar de omgevingskaart en de kadastrale gegevens in bijlage 1. 
 
De aanleiding voor het historisch bodemonderzoek is de voorgenomen kwaliteitsimpuls van de locatie, 
waarbij ter voorbereiding op het uitvoeringsprogramma een aantal ondersteunende documenten 
opgesteld dienen te worden. 
 
Het doel van het onderzoek is het bepalen of binnen het onderzoeksgebied potentieel 
bodemverontreinigende activiteiten plaatsvinden en/of hebben plaatsgevonden en/of gegevens over 
de bodemkwaliteit bekend zijn met het oog op de voorgenomen kwaliteitsimpuls van de locatie. 
 
Het vooronderzoek wordt uitgevoerd volgens de norm NEN 5725. Voor het verkrijgen van de 
benodigde historische informatie zijn in eerste instantie de basisgegevens verzameld (ligging, 
kaartmateriaal, kadastrale gegevens, aanleiding onderzoek, gebruik van de locatie, eventuele 
bodemonderzoeksgegevens). Hieruit volgt, op basis van Figuur 1 uit de NEN 5725, dat een standaard 
(archief)vooronderzoek wordt uitgevoerd bij de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH).  
Hiertoe worden tenminste de volgende gegevens achterhaald: 

• Bodemgegevens (o.a. ligging bodemkwaliteitskaart, bodemrapporten, aanvullende eisen 
standaard stoffenpakket, ondergrondse tanks);  

• Informatie voormalig/huidig/toekomstig gebruik;  

• Terreinbezoek, foto’s;  

• Vergunningen (o.a. Wet milieubeheer (Wm)/Hinderwetvergunningen (Hw));  

• Geohydrologische archieven (o.a. Grondwaterkaart van Nederland (TNO), bodemdata.nl);  

• Internet (o.a. bodemloket, luchtfoto’s, bodemdata).  
 
Bij een uitgebreid vooronderzoek worden meer bronnen geraadpleegd dan bij een standaard of 
beperkt vooronderzoek nodig is. In specifieke gevallen kan het noodzakelijk zijn andere bronnen 
(zoals bijvoorbeeld Provincie, topografische dienst, Rijkswaterstaat, waterschap/zuiveringsschap, 
rechtbank, TNO, notariskantoren en/of het Rijksarchief) te raadplegen. 
 
In de volgende hoofdstukken zal worden ingegaan op de relevante locatie- en historische gegevens. 
Op basis van de verkregen informatie zijn conclusies getrokken. 
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2 LOCATIE- EN TERREINGEGEVENS 

2.1 Locatiegegevens 

- Locatie : Scheveningen Bad 
- Oppervlakte (m2) : Ca. 326.000 m2 
- Kadastrale aanduiding : Diverse percelen in Scheveningen-Bad (te Den Haag) 

(eigendom van de gemeente Den Haag) 
- Verharding : Klinkers, tegels en asfalt 
- Huidig locatiegebruik : Infrastructuur (openbare weg), openbare ruimte 
- Omgeving : Wonen (met en zonder tuin), detailhandel (winkels), bedrijfsterrein. 

 
De onderzoekslocatie omvat de openbare ruimte en wegen van een groot deel van Scheveningen 
Bad. De onderzochte wegen zijn gelegen tussen de Noordzee aan de westzijde en de Stevinstraat 
aan de oostzijde. De noordelijke grens wordt gevormd door het duingebied, de zuidelijke grens is 
gelegen ter plaatse van de wegen Seinpostduin en de, Badhuiskade. Het gebied gelegen tussen de 
Harstenhoekweg en de Stevinstraat valt buiten de onderzoekslocatie, evenals de tramkeerlus ter 
plaatse van het Zwarte Pad. 
 
De onderzoekslocatie is bijna volledig verhard met klinkers, tegels, beton en asfalt. Deellocaties 1, 6 
en 7 betreffen het strand van Scheveningen en zijn onverhard. 
 
Er zijn geen gegevens geregistreerd ten aanzien van historische ophogingen, dempingen en 
verhardingen op de onderhavige onderzoekslocatie. 
 
De regionale ligging van de locatie is weergegeven in bijlage 1. Een situatietekening is opgenomen in 
bijlage 2.  
 

2.2 Locatie-inspectie 

De locatie-inspectie is uitgevoerd op 17 september 2015. Foto’s van de locatie zijn opgenomen in 
bijlage 3. 
 
Verder zijn tijdens de locatie-inspectie zijn geen aanvullende gegevens naar voren gekomen met 
betrekking tot potentieel bodembedreigende activiteiten en/of verdachte deellocaties. Het maaiveld is 
tevens visueel beoordeeld op de aanwezigheid van asbest of van asbest verdacht materiaal, geënt op 
de NEN 5707. Tijdens deze inspectie zijn op het maaiveld geen asbestverdachte materialen 
aangetroffen. 
 
Opgemerkt wordt dat tijdens de terreininspectie de trambaan ter plaatse van de Nieuwe Parklaan en 
Circusplein (deellocatie 19) vervangen werd. 
 

2.3 Historie 

Scheveningen bestaat uit drie delen, namelijk Scheveningen-Dorp, Scheveningen-Bad en 
Scheveningen-Haven. Hieronder wordt de historie beschreven van heel Scheveningen. 
 
De oudste vermelding van de naam Scheveningen dateert van circa 1280. De omvang van het dorp 
bleef tot aan de 19e eeuw uiterst gering. Tot aan 1800 bleef het aantal huizen praktisch constant en 
overschreed de 250 niet. De bevolking telde in de 17de eeuw nog geen 1000 zielen. Het dorp kreeg 
een nieuwe impuls nadat in 1665 op initiatief van Constantijn Huygens tussen Den Haag en 
Scheveningen een uitstekend begaanbare straatweg was aangelegd. Tot dan toe hadden twee mulle 
zandpaden voor een gebrekkige verbinding gezorgd.  
 
De opkomst van Scheveningen als badplaats, begonnen in 1818 met de opening van het badhuisje 
van Jacob Pronk, vormde de eerste aanzet tot een explosieve groei. Direct en indirect profiteerde het 
dorp mee, al concentreerden de strandactiviteiten zich op den duur steeds meer rond het op enige 
afstand gelegen badhuisje (later het Stedelijk Badhuis).  
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Daarnaast waren de oude Scheveningseweg en de Keizerstraat niet langer de enige weg naar zee. In 
1835 werd de nieuwe Badhuisweg aangelegd, die rechtstreeks vanuit Den Haag naar het Stedelijk 
Badhuis voerde. De meeste en de beste hotels verrezen tenslotte niet in het oude dorp, maar rond het 
Badhuis (dat in 1884 door het Kurhaus werd vervangen). Maar ook de expansie die de visserij na de 
liberalisering van de visvangst in 1857 doormaakte, zorgde voor een flinke toename van de 
plaatselijke bevolking. 
 
Als resultaat van deze ontwikkelingen groeiden dorp en badplaats in snel tempo naar elkaar toe, 
vooral langs de kuststrook. De open ruimten werden volgebouwd met een wirwar van hofjes en 
sloppen. De bebouwing uit die tijd bestond voornamelijk uit de traditionele kleine eengezinswoningen 
die vaak niet meer dan één kamer telden. Rond 1900 was Scheveningen al volkomen met Den Haag 
vergroeid. 
 
Saneringen tussen 1910 en 1940 
De woontoestanden waren in het dorp verre van florissant, bijna de helft van de huisjes was 
overbevolkt. De hygiënische toestanden lieten dan ook vaak alles te wensen over. De woningwet van 
1901 verschafte de hulpmiddelen om hierin verbetering te brengen. In 1914 begon men met de 
onteigening en sloop van het gehele gebied tussen de Keizerstraat en de Jacob Pronkstraat. Aleer het 
hele proces van onteigening, sloop en nieuwbouw in 'west' was afgerond schreef men 1939. Een 
frisse nieuwbouwwijk was het resultaat. Het enige dat toen nog in de verte aan het oude 
Scheveningen herinnerde, was de relatieve kleinschaligheid van het stratenplan.  
 
In 'oost', het gebied aan de andere kant van de Keizerstraat, had een ingreep van een totaal andere 
aard plaatsgevonden. Daar had men niet alleen een aantal slechte woningen opgeruimd, maar 
bovendien een vrij brede verkeersweg aangelegd die van de Scheveningseweg naar het Gevers 
Deynootplein voerde. In totaal werden er voor 1940 niet minder dan 1050 woningen in Scheveningen-
Dorp afgebroken. 
 
De periode na 1945 
Toen men zich in de jaren zeventig ging bezinnen op een integrale aanpak van Scheveningen als 
geheel, besefte men hoe verbrokkeld het uiterlijk van het dorp was geworden. Daarnaast vroegen de 
in 'oost' gelegen oudere woonbuurten dringend om een opknapbeurt, terwijl ook voor het verkeer een 
oplossing moest worden gevonden. 
De in 1975 door de gemeenteraad aanvaarde structuurschetsen van Scheveningen wezen de richting 
aan waarheen men de ontwikkeling wilde sturen. Het dorp moest vooral geen geïsoleerd geheel 
worden. Integendeel, heel Scheveningen, zowel badplaats als dorp, moest worden gezien als één 
groot woon-, werk- en recreatiegebied aan zee.  
Belangrijk uitgangspunt bleef echter de verbetering van de woonsituatie. Aan sanering en nieuwbouw 
zou daarbij niet altijd te ontkomen zijn, maar van belang was daarbij wel dat het bestaande 
kleinschalige karakter gehandhaafd bleef en dat doordachte oplossingen de bestaande contrasten 
meer met elkaar in harmonie zouden brengen.  
In 'oost' waar de oudste bebouwing stond, was de sanering veel urgenter. De eerste opknapbeurt was 
daar al in 1973 van start gegaan in het gebied rond de Zeilstraat en de Ankerstraat. Een aparte 
moeilijkheid was dat 'oost' in feite een sterk verbrokkeld gebied vormde waar ieder onderdeel om een 
eigen oplossing vroeg: sanering, nieuwbouw, renovatie of herinrichting van de openbare ruimte.  
 
(Bron: www.denhaag.nl) 
 

2.4 Achtergrondgehalten 

Uit de gegevens van de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Den Haag (CSO, kenmerk: 10K134, 
d.d. 20 augustus 2012) blijkt dat de bovengrond (0-50 cm-mv) van de locatie gedeeltelijk is gelegen in 
de zone B4 en gedeeltelijk in de zone B7. De ondergrond (50-200 cm-mv) ligt geheel in de zone O2.  
De bovengrond in zone B4 en B7 voldoet aan bodemkwaliteitsklasse wonen (op basis van een 
gebiedsspecifieke toetsing voor PCB; zonder deze gebiedsspecifieke toetsing voldoet de 
bodemkwaliteit ter plaatse aan bodemkwaliteitsklasse industrie). De bepalende parameters in beide 
zones zijn kwik, lood, zink en PAK. 
 
De ondergrond in deze zone voldoet aan bodemkwaliteitsklasse landbouw/natuur. 
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3 BODEMOPBOUW/GEOHYDROLOGIE 

Voor inzicht in de bodemopbouw (geologie en geohydrologie) op de onderzoekslocatie is het digitale 
kaartmateriaal, zoals beschikbaar gesteld door TNO op de website van DINOloket, ingezien. DINO-
systeem is de centrale opslagplaats voor geowetenschappelijke gegevens over de opbouw van de 
ondergrond van Nederland.  
 
In figuur 1 is het schematisch model van de geologie ter plaatse van de onderzoekslocatie 
opgenomen. In figuur 2 is het schematisch geohydrologisch model opgenomen. Voor de doorsneden 
van beide modellen is gebruik gemaakt van de volgende vaste punten:  
 

1. Km 0 � X: 79.087 / Y: 458.861; 
2. Km 0,5 � X: 79.462 / Y: 458.526. 

 

 
Figuur 1. Model Geologie 
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Figuur 2. Model Geohydrologie 
 
De grondwaterstand wordt op een minimale diepte van circa 2,5 m-mv verwacht (bron: 
Grondwatermeetnet Den Haag, peilbuis CP0264, Dirk Hoogenraadstraat 90 te Den Haag). De 
grondwaterstand is tussen 1991 t/m 2013 op basis 212 waarnemingen gemiddelde 5,9 m-mv. De 
horizontale stromingsrichting van het freatisch grondwater is niet exact bekend, maar is naar 
verwachting westelijk gericht, richting het duingebied. Op de locatie is sprake van een infiltratie-
situatie. 
 
Opgemerkt wordt dat de grondwaterstroming op de locatie sterk beïnvloed wordt door lokale factoren 
zoals drainagepatroon, een wegcunet ,aanwezigheid van zandlichamen voor kabels en leidingen of 
funderingen en de samenstelling van de deklaag.  
 
Het gebied ten noorden van de Badhuisweg is gelegen binnen de begrenzing van een 
grondwaterbeschermingszone. Op en nabij de onderzoekslocatie zijn geen begraafplaatsen en/of 
tankgrachten gelegen. Globaal gezien ligt de grens van de kustbeschermingszone circa 50 meter ten 
oosten van de Gevers Deynootweg (bron: (voormalige) bodemkwaliteitskaart Den Haag, d.d. 2003). 
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4 BODEMINFORMATIE 

In dit hoofdstuk wordt de relevante bodeminformatie beschreven welke een belemmering kunnen 
vormen voor de revitalisering van het gebied. De bodeminformatie is beschreven per deelgebied en 
bestaat uit de onderdelen bodemonderzoeken, bedrijfsactiviteiten en informatie met betrekking tot 
ondergrondse opslagtanks. De bodeminformatie is afkomstig uit het archief van de Omgevingsdienst 
Haaglanden en het Bodemloket. 
 
In de conclusies wordt kort per locatie beschreven wat de aandachtspunten zijn voor het uitvoeren van 
graafwerkzaamheden binnen het deelgebied.  
 

4.1 Deelgebied 01: Boulevard Noord 

4.1.1 Bedrijfsactiviteiten 

Van dit deelgebied zijn geen relevante bodembedreigende bedrijfsactiviteiten bekend. 

4.1.2 Opslagtanks 

Van dit deelgebied zijn geen relevante tankgegevens bekend. 

4.1.3 Voorgaand bodemonderzoek 

Er zijn geen relevante onderzoeken/dossiers voor dit deelgebied geregistreerd. 

4.1.4 Conclusie deellocatie 01 

De locatie is voldoende onderzocht. Er is geen aanleiding bodemverontreiniging op de locatie te 
verwachten die gerelateerd is aan verdachte deellocaties. 
 

4.2 Deelgebied 02: Zeekant Noord 

4.2.1 Bedrijfsactiviteiten 

Van dit deelgebied zijn geen relevante bodembedreigende bedrijfsactiviteiten bekend. 

4.2.2 Opslagtanks 

Van dit deelgebied zijn geen relevante tankgegevens bekend. 

4.2.3 Voorgaand bodemonderzoek 

Ter plaatse van deze deellocatie zijn geen relevante bodemdossiers aanwezig. Het onderstaande 
bodemdossier is nabij deellocatie 02 gelegen. 
 
Dossier AA051803335: Zeekant 105 
 

• Brief betreffende ontbreken bodemonderzoek conform NEN 5740, Gemeente Den Haag, kenmerk: 
2800022/SB2013-2364, d.d. 14 maart 2013. 

In de brief wordt gesproken over het ontbreken van een bodemonderzoek conform de NEN 5740 van 
de locatie. Tevens wordt vermeld dat er geen verontreiniging in de grond aanwezig is, maar wel 
asbest is aangetroffen in het puin. Het grondwater is niet onderzocht.  

4.2.4 Conclusie deelgebied 02 

Indien graafwerkzaamheden in puin worden uitgevoerd, is mogelijk asbestonderzoek nodig. Verder is 
er geen aanleiding bodemverontreiniging op de locatie te verwachten die gerelateerd is aan verdachte 
deellocaties. 
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4.3 Deelgebied 03: Gevers Deynootweg (t.h.v. nrs. 1388 en 1344) 

4.3.1 Bedrijfsactiviteiten 

Van dit deelgebied zijn geen relevante bodembedreigende bedrijfsactiviteiten bekend. 

4.3.2 Opslagtanks 

Van dit deelgebied zijn geen relevante tankgegevens bekend. 

4.3.3 Voorgaand bodemonderzoek 

Er zijn geen relevante onderzoeken/dossiers voor dit deelgebied geregistreerd. 

4.3.4 Conclusie deelgebied 03 

De locatie is voldoende onderzocht. Er is geen aanleiding bodemverontreiniging op de locatie te 
verwachten die gerelateerd is aan verdachte deellocaties. 
 

4.4 Deelgebied 04: Gevers Deynootweg Noord (t.h.v. nrs. 123 t/m 153) 

4.4.1 Bedrijfsactiviteiten 

Van deze locatie is bekend dat er meerdere bodembedreigende activiteiten aanwezig zijn (geweest). 
Er zijn echter geen verdere gegevens bekend. 

4.4.2 Opslagtanks 

De volgende tankgegevens zijn van dit deelgebied bekend. 
 
Tabel 1. boven- en ondergrondse opslagtanks 

Adres Type Inhoud (l) Opslag Verwijderd Status 

Gevers Deynootweg 155 onbekend onbekend HBO onbekend Verwijderd 

Zwarte Pad (HTM 
keerlus) t.h.v. 

Enkhuizensestraat 
onbekend onbekend onbekend onbekend Onbekend 

4.4.3 Voorgaand bodemonderzoek 

Ter plaatse van deze deellocatie zijn geen relevante bodemdossiers aanwezig. De onderstaande 
bodemdossiers zijn nabij deellocatie 04 gelegen. 
 
Dossier AA051807229: Gevers Deynootweg 155 
 

• Brief betreffende verzoek om advies bouwvergunning, Gemeente Den Haag, kenmerk: 
2800053/SB2004-26067, d.d. 25 november 2004. 

In de brief wordt gesproken over een advies met betrekking tot het aanvragen van een 
bouwvergunning. In de brief wordt vermeld dat er een HBO-tank van de locatie is verwijderd en dat er 
verkennend bodemonderzoek uitgevoerd moet worden. 
 
Dossier AA051804373: Gevers Deynootweg 139 
 
In dit dossier wordt vermeld dat er geen onderzoek van de locatie bekend is en er een historisch 
onderzoek uitgevoerd moet worden. 
 
Dossier AA051805497: Gevers Deynootweg nabij 175 
 
In dit dossier wordt vermeld dat er geen onderzoek van de locatie bekend is en er een historisch 
onderzoek uitgevoerd moet worden. 
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Dossier AA051815514: Zwarte Pad (HTM keerlus) t.h.v. Enkhuizensestraat 
 

• “Indicatief spoorballastonderzoek Zwarte Pad te Den Haag”, BK bodem, kenmerk: 126748, d.d. 11 
januari 2013; 

• “Historisch onderzoek ter plaatse van het (keerlus) Zwarte Pad te Den Haag”, VanderHelm 
Milieubeheer B.V., kenmerk IDZW 120577, d.d. 3 juli 2012. 

Uit het historisch onderzoek is gebleken dat er verscheidene verdachte bedrijfsactiviteiten en 
ondergrondse opslagtanks aanwezig zijn (geweest). Uit het indicatieve onderzoek blijkt dat de grond 
licht tot sterk verontreinigd is met zware metalen en licht verontreinigd is met minerale olie. De 
resultaten dienen echter als indicatief te worden beschouwd. 

4.4.4 Conclusie deelgebied 04 

Nabij Gevers Deynootweg 155 dient rekening te worden gehouden met de verwijderde HBO-tank ter 
plaatse. Mogelijk heeft deze bodemverontreiniging veroorzaakt die perceelsoverschrijdend is. 
 
Aanbevolen wordt een historisch onderzoek uit te voeren naar bodembedreigende (bedrijfs)activiteiten 
ter plaatse van Gevers Deynootweg 139 en 175 indien nabij deze locatie graafwerkzaamheden 
worden uitgevoerd. 
 
Ter plaatse van de HTM-keerlus ter hoogte van de Enkhuizenstraat dient rekening te worden 
gehouden met sterk met metalen verontreinigde grond. Aanbevolen wordt aanvullend 
bodemonderzoek uit te voeren indien graafwerkzaamheden nabij deze bodemlocatie worden 
uitgevoerd. 
 

4.5 Deelgebied 05: Groningsestraat e.o. 

4.5.1 Bedrijfsactiviteiten 

Ter plaatse van Harstenhoekweg 281, nabij dit deelgebied, heeft een spoorweg gelegen. 

4.5.2 Opslagtanks 

De volgende tankgegevens zijn van dit deelgebied bekend. 
 
Tabel 2. boven- en ondergrondse opslagtanks 

Adres Type Inhoud (l) Opslag Verwijderd Status 

Gevers Deynootweg 155 onbekend onbekend HBO onbekend Verwijderd 

Groningsestraat 19 
onbekend 3.000 HBO 28 juni 1989 

Verwijderd, geen KIWA-
certificaat 

onbekend 3.000 onbekend onbekend Onbekend 

4.5.3 Voorgaand bodemonderzoek 

Ter plaatse van deze deellocatie zijn geen relevante bodemdossiers aanwezig. De onderstaande 
bodemdossiers zijn nabij deellocatie 05 gelegen. 
 
Dossier AA051807229: Gevers Deynootweg 155 
 

• Brief betreffende verzoek om advies bouwvergunning, Gemeente Den Haag, kenmerk: 
2800053/SB2004-26067, d.d. 25 november 2004. 

In de brief wordt gesproken over een advies met betrekking tot het aanvragen van een 
bouwvergunning. In de brief wordt vermeld dat er een HBO-tank van de locatie is verwijderd en dat er 
verkennend bodemonderzoek uitgevoerd moet worden. 
 
Dossier AA051805497: Gevers Deynootweg nabij 175 
 
In dit dossier wordt vermeld dat er geen onderzoek van de locatie bekend is en er een historisch 
onderzoek uitgevoerd moet worden. 
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Dossier AA051802908: Harstenhoekweg 281 
 

• “Historisch onderzoek”, Afdeling Beheer Onroerend Goed, kenmerk: 271-027, d.d. 13 februari 
1995. 

Deze locatie ligt direct ten zuidoosten van deelgebied 05. In het onderzoek wordt vermeld dat op de 
locatie een spoorweg heeft gelegen waardoor de locatie verdacht is voor bodemverontreiniging.  

4.5.4 Conclusie deelgebied 05 

Aanbevolen wordt bodemonderzoek uit te voeren ter plaatse van de verwijderde HBO-tank ter plaatse 
van Gevers Deynootweg 155 indien nabij dit adres graafwerkzaamheden zijn gepland. 
 
Ter plaatse van Gevers Deynootweg 175, gelegen buiten het deelgebied, wordt aanbevolen historisch 
onderzoek uit te voeren indien nabij dit adres graafwerkzaamheden zijn gepland.  
 
Ter plaatse van Harstenhoekweg 281 heeft een spoorweg gelegen die mogelijk bodemverontreiniging 
heeft veroorzaakt. Aanbevolen wordt een bodemonderzoek uit te voeren indien nabij dit adres 
graafwerkzaamheden zijn gepland. 
 

4.6 Deelgebied 06: Boulevard Pier 

4.6.1 Bedrijfsactiviteiten 

Van dit deelgebied zijn geen relevante bodembedreigende bedrijfsactiviteiten bekend. 

4.6.2 Opslagtanks 

Van dit deelgebied zijn geen relevante tankgegevens bekend. 

4.6.3 Voorgaand bodemonderzoek 

Er zijn geen relevante onderzoeken/dossiers voor dit deelgebied geregistreerd. 

4.6.4 Conclusie deelgebied 06 

De locatie is voldoende onderzocht. Er is geen aanleiding bodemverontreiniging op de locatie te 
verwachten die gerelateerd is aan verdachte deellocaties. 
 

4.7 Deelgebied 07: Boulevard Midden 

4.7.1 Bedrijfsactiviteiten 

Ter plaatse van Gevers Deynootweg 684, buiten dit deelgebied, zijn een handpomp, werkkuil en 
werkplaats voor chauffeurs aanwezig (geweest). 

4.7.2 Opslagtanks 

De volgende tankgegevens zijn van dit deelgebied bekend. 
 
Tabel 3. boven- en ondergrondse opslagtanks 

Adres Type Inhoud (l) Opslag Verwijderd Status 

Gevers Deynootweg 684 ondergronds onbekend onbekend onbekend onbekend 

4.7.3 Voorgaand bodemonderzoek 

Ter plaatse van deze deellocatie zijn geen relevante bodemdossiers aanwezig. De onderstaande 
bodemdossiers zijn nabij deellocatie 07 gelegen. 
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Dossier AA051812076: Gevers Deynootweg 684 
 

• “Gevers Deynootweg 684-99065 te Den Haag”, VanderHelm Milieubeheer B.V., kenmerk: 
DEGE101140, d.d. 18 februari 2011. 

Dit betreft een oriënterend bodemonderzoek. Op de locatie zijn een ondergrondse tank, handpomp, 
werkkuil en werkplaats voor chauffeurs aanwezig (geweest). De bodem is niet onderzocht omdat daar 
geen toestemming voor was. Er dient echter wel een bodemonderzoek uitgevoerd te worden, 
aangezien de locatie mogelijk sterk verontreinigd is en sanering spoedeisend kan zijn.  

4.7.4 Conclusie deelgebied 07 

Ter plaatse van Gevers Deynootweg 684 dient, voorafgaand aan graafwerkzaamheden in de buurt 
van deze locatie, een bodemonderzoek uitgevoerd te worden, aangezien de locatie potentieel ernstig 
verontreinigd is en de bodem nog niet is onderzocht. Mogelijk is de bodemverontreiniging ook ter 
plaatse van deelgebied 07 aanwezig. 
 

4.8 Deelgebied 08: Palacestraat 

4.8.1 Bedrijfsactiviteiten 

Ter plaatse van Gevers Deynootweg 684, buiten dit deelgebied, zijn een handpomp, werkkuil en 
werkplaats voor chauffeurs aanwezig (geweest). 

4.8.2 Opslagtanks 

De volgende tankgegevens zijn van dit deelgebied bekend. 
 
Tabel 4. boven- en ondergrondse opslagtanks 

Adres Type Inhoud (m3) Opslag Geplaatst Status 

Gevers Deynootweg 684 ondergronds onbekend onbekend onbekend onbekend 

4.8.3 Voorgaand bodemonderzoek 

Ter plaatse van deze deellocatie zijn geen relevante bodemdossiers aanwezig. De onderstaande 
bodemdossiers zijn nabij deellocatie 08 gelegen. 
 
Dossier AA051812076: Gevers Deynootweg 684 
 

• “Gevers Deynootweg 684-99065 te Den Haag”, VanderHelm Milieubeheer B.V., kenmerk: 
DEGE101140, d.d. 18 februari 2011. 

Dit betreft een oriënterend bodemonderzoek. Op de locatie zijn een ondergrondse tank, handpomp, 
werkkuil en werkplaats voor chauffeurs aanwezig (geweest). De bodem is niet onderzocht omdat daar 
geen toestemming voor was. Er dient echter wel een bodemonderzoek uitgevoerd te worden, 
aangezien de locatie potentieel ernstig verontreinigd is en sanering spoedeisend is.  
 
Dossier AA51806665: G. Deynootplein 62-668 81-187/G. Deynootweg 126b-130a 
 

• “Historisch onderzoek Gevers Deynootplein”, Ingenieursbureau, Dienst Stadsbeheer, kenmerk: 
OM95026, d.d. 9 januari 1996. 

Er zijn geen verdachte deellocaties, maar de bodem is wel verdacht voor verontreinigingen met lood 
en PAK. Er dient een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd te worden.  

4.8.4 Conclusie deelgebied 08 

Ter plaatse van Gevers Deynootweg 684 dient, voorafgaand aan graafwerkzaamheden in de buurt 
van deze locatie, een bodemonderzoek uitgevoerd te worden, aangezien de locatie potentieel ernstig 
verontreinigd is. 
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Ter plaatse van Gevers Deynootplein 62-668 81-187/G. Deynootweg 126b-130a dient, bij 
graafwerkzaamheden nabij, een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd te worden aangezien de 
locatie verdacht is voor bodemverontreiniging met lood en PAK die mogelijk ook buiten de locatie 
aanwezig zijn. 
 

4.9 Deelgebied 09: Zeekant (t.h.v. nrs. 84 t/m 91) 

4.9.1 Bedrijfsactiviteiten 

Van dit deelgebied zijn geen relevante bodembedreigende bedrijfsactiviteiten bekend. 

4.9.2 Opslagtanks 

Van dit deelgebied zijn geen relevante tankgegevens bekend. 

4.9.3 Voorgaand bodemonderzoek 

Er zijn geen relevante onderzoeken/dossiers voor dit deelgebied geregistreerd. 

4.9.4 Conclusie deelgebied 09 

De locatie is voldoende onderzocht. Er is geen aanleiding bodemverontreiniging op de locatie te 
verwachten die gerelateerd is aan verdachte deellocaties. 
 

4.10 Deelgebied 10: Kruising Zwolsestraat / Gevers Deynootweg 

4.10.1 Bedrijfsactiviteiten 

Van dit deelgebied zijn geen relevante bodembedreigende bedrijfsactiviteiten bekend. 

4.10.2 Opslagtanks 

Van dit deelgebied zijn geen relevante tankgegevens bekend. 

4.10.3 Voorgaand bodemonderzoek 

Er zijn geen relevante onderzoeken/dossiers voor dit deelgebied geregistreerd. 

4.10.4 Conclusie deelgebied 10 

De locatie is voldoende onderzocht. Er is geen aanleiding bodemverontreiniging op de locatie te 
verwachten die gerelateerd is aan verdachte deellocaties. 
 

4.11 Deelgebied 11: Zwolsestraat brede deel 

4.11.1 Bedrijfsactiviteiten 

Van dit deelgebied zijn geen relevante bodembedreigende bedrijfsactiviteiten bekend. 

4.11.2 Opslagtanks 

Van dit deelgebied zijn geen relevante tankgegevens bekend. 

4.11.3 Voorgaand bodemonderzoek 

Ter plaatse van deze deellocatie zijn geen relevante bodemdossiers aanwezig. De onderstaande 
bodemdossiers zijn nabij deellocatie 11 gelegen. 
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Dossier AA051812086: Zwolsestraat 3 
 
In dit dossier wordt vermeld dat er geen onderzoek van de locatie bekend is en er een historisch 
onderzoek uitgevoerd moet worden. 

4.11.4 Conclusie deelgebied 11 

Ter plaatse van Zwolsestraat 3, gelegen buiten dit deelgebied, dient een historisch onderzoek 
uitgevoerd te worden indien graafwerkzaamheden nabij dit deelgebied gepland zijn. 
 

4.12 Deelgebied 12: Zwolsestraat smalle deel 

4.12.1 Bedrijfsactiviteiten 

Ter plaatse van Harstenhoekweg 281, nabij dit deelgebied, heeft een spoorweg gelegen. Ter plaatse 
van Harstenhoekplein 9A, nabij dit deelgebied, staan de volgende bodembedreigende 
bedrijfsactiviteiten geregistreerd: 

• Parkeerterrein 

• Opslagplaats chemicaliën 

• Tramwissels 

• Wasplaats 

• Olie-afscheider 

• Pekelremise 

• Werkplaats/herstelinrichting 

4.12.2 Opslagtanks 

De volgende tankgegevens zijn van dit deelgebied bekend. 
 
Tabel 5. boven- en ondergrondse opslagtanks 

Adres Type Inhoud (l) Opslag Verwijderd Status 

Harstenhoekplein 9A 

onbekend 12.000 olie onbekend Verwijderd 

ondergronds 5.000 motorolie 22 juni 1993 
Verwijderd, geen verontreiniging 

gesignaleerd 

ondergronds 5.000 afgewerkte olie 22 juni 1993 
Verwijderd, geen verontreiniging 

gesignaleerd 

4.12.3 Voorgaand bodemonderzoek 

Ter plaatse van deze deellocatie zijn geen relevante bodemdossiers aanwezig. De onderstaande 
bodemdossiers zijn nabij deellocatie 12 gelegen. 
 
Dossier AA051802908: Harstenhoekweg 281 
 

• “Historisch onderzoek”, Afdeling Beheer Onroerend Goed, kenmerk: 271-027, d.d. 13 februari 
1995. 

In het onderzoek wordt vermeld dat op de locatie een spoorweg heeft gelegen waardoor de locatie 
verdacht is voor bodemverontreiniging.  
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Dossier AA 051812066: Harstenhoekplein 9A 
 

• Brief betreffende “Wet Milieubeheer: toezicht naleving milieuwetten van een tramremise, 
Harstenboekplein 9a te Den Haag”, Gemeente Den Haag, kenmerk: S2001-18948, d.d. 20 juli 
2001; 

• “Nader bodemonderzoek tramremise Harstenhoekplein 9 te Den Haag”, Oranjewoud, kenmerk: 
1601-39017, d.d. 1 april 1996; 

• “Verkennend onderzoek HTM-tramremise Harstenhoekplein 9 te Den Haag”, Oranjewoud, 
kenmerk: 1601-15272, d.d. 1 september 1995; 

• Brief betreffende “Aanschrijving eerste controle Wet Milieubeheer van een tramremise aan de 
Harstenhoekplein 9A te Den Haag”, Gemeente Den Haag, geen kenmerk, geen datum; 

• Aanvraag hinderwetvergunning, HTM, geen kenmerk, geen datum. 
Tijdens het verkennend bodemonderzoek uit 1995 zijn lichte tot sterke verontreinigingen met lood, 
arseen en kwik, lichte tot matige verontreinigingen met chroom en lichte verontreinigingen met andere 
zware metalen en PAK in de grond vastgesteld. Het grondwater is licht verontreinigd met chroom, 
nikkel, tolueen, xylenen en alifatische koolwaterstoffen. De sterke loodverontreiniging is verder 
afgeperkt in het nader bodemonderzoek uit 1996. Geconcludeerd wordt dat er sprake is van een 
ernstige, niet-urgente verontreiniging. Het is niet bekend of de sterke verontreinigingen volledig zijn 
afgeperkt.  

4.12.4 Conclusie deelgebied 12 

Ter plaatse van Harstenhoekweg 281, nabij het deelgebied, is mogelijk bodemverontreiniging 
aanwezig door de voormalige aanwezigheid van een spoorweg, waardoor wordt aanbevolen 
bodemonderzoek uit te voeren indien nabij graafwerkzaamheden worden uitgevoerd. 
 
Ter plaatse van Harstenhoekplein 9A, tevens nabij het deelgebied, zijn sterke verontreinigingen met 
lood, arseen en kwik in de grond vastgesteld. Het is niet bekend of deze in voldoende mate zijn 
afgeperkt, maar het is wel bekend dat sprake is van een ernstige, niet-urgente verontreiniging. 
Mogelijk zijn de sterke verontreinigingen ook buiten de locatie aanwezig, waardoor wordt aangeraden 
bodemonderzoek hiernaar uit te voeren bij graafwerkzaamheden in de buurt. 
 

4.13 Deelgebied 13: Harstenhoekstraat 

4.13.1 Bedrijfsactiviteiten 

Ter plaatse van Gevers Deynootstraat 72-94 staan de volgende bedrijfsactiviteiten geregistreerd: 

• Benzinepompen met leidingen 

• Bergplaats 

• Garage 

• Kolenkelder 

• Onderhoudsafdeling wagenpark 

• Werkput 

• Werkplaats 

• Wasserij 

• Serviceafdeling autoschokbrekers 

• Verfspuitinrichting 

• Kolenkast 

• Showroom en herstelinrichting voor motorvoertuigen 

• Verfkluis 

• Opslagketel met kookketel 

• Spoelmachine 

• Cokes- en kolenbreekinrichting 

• Houtzagerij 
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Ter plaatse van Gevers Deynootplein 11-267, Utrechtsestraat 1-41 staan de volgende 
bedrijfsactiviteiten geregistreerd: 

• Tankstation 

• Voormalige garage 

• Voormalig station/remise 

• Parkeerplaats met remise 

• Voormalige wasserij 

• Metaalbewerking 

• Vuil-grond-depot 

• Pompstation 

4.13.2 Opslagtanks 

De volgende tankgegevens zijn van dit deelgebied bekend. 
 
Tabel 6. boven- en ondergrondse opslagtanks 

Adres Type Inhoud (l) Opslag Verwijderd Status 

Harstenhoekweg 189 onbekend onbekend onbekend onbekend 
Onbekend. Er is geen certificaat 

of onderzoek aanwezig 

Gevers Deynootstraat 
72-94 

ondergronds onbekend Benzine onbekend Onbekend 

ondergronds 3.000 HBO onbekend Onbekend 

ondergronds onbekend Afgewerkte olie onbekend Onbekend 

Haarlemsestraat 10 onbekend 3.000 HBO 
5 september 

1996 
Gereinigd en verwijderd, geen 
verontreiniging aangetroffen 

Haarlemsestraat 12 Onbekend 4.000 HBO 
16 september 

2002 

Gereinigd en verwijderd, kleine 
hoeveelheid verontreinigde 

grond afgevoerd, KIWA 
aanwezig. Onvoldoende 

onderzocht 

4.13.3 Voorgaand bodemonderzoek 

Ter plaatse van dit delgebied is het volgende relevante dossier aanwezig. 
 
Dossier AA051801180: Gevers Deynootplein 11-267, Utrechtsestraat 1-41 

• “Oriënterend onderzoek Scheveningen-Bad”, IGN, kenmerk: 280-5, d.d. 28 november 1991; 

• “Evaluatie Immobiel BUS-sanering”, Gemeente Den Haag, kenmerk: 2800005, d.d. 30 november 
2012; 

• “Rapport nader bodemonderzoek locatie Scheveningen-Bad deellokaties 1 en 2”, IGN, kenmerk: 
280-005, d.d. 1 juni 1992; 

• “Rapport nader bodemonderzoek locatie Scheveningen-Bad deellokaties 4 en 5”, IGN, kenmerk: 
280-005, d.d. 2 juni 1992; 

• “Rapport nader grondonderzoek aan de Badhuisweg te Scheveningen”, IGN, kenmerk: 280-005, 
d.d. 20 juli 1993; 

• “Nader bodemonderzoek t.p.v. de landzijde OMS-locatie te Scheveningen-Bad”, IGN, kenmerk: 
M50.087, d.d. 1 april 1995; 

• “Beoordeling evaluatie bodemsanering locatie ‘Landzijde OMS-locatie’ te Scheveningen Bad”, 
Gemeente Den Haag, kenmerk: FK/bh/MH 95.1714, d.d. 5 juni 1996; 

• “Beoordeling evaluatierapport Scheveningen Bad ‘Plan-Dam locatie’”, Gemeente Den Haag, 
kenmerk: 280-005, d.d. 15 juli 1996. 

In de grond zijn lichte tot sterke verontreinigingen met zware metalen, PAK, minerale olie en vluchtige 
aromaten en lichte verontreinigingen met EOX en VOCl in de grond vastgesteld. Het grondwater is 
licht tot sterk verontreinigd met vluchtige aromaten, minerale olie en zware metalen en licht 
verontreinigd met VOCl en PAK. Er zijn meerdere saneringen uitgevoerd waarbij sanering 
voornamelijk plaats heeft gevonden door het aanbrengen van een isolerende afdeklaag, zodat de 
aanwezige blootstellings- en verspreidingsrisico's tot een aanvaardbaar niveau zijn teruggebracht. 
 
Nabij deelgebied 13 zijn verder de volgende relevante bodemdossiers ingezien. 
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Dossier AA051802697: Haarlemsestraat 12 
 

• “Historisch onderzoek naar bodemkwaliteit”, Oranjewoud, kenmerk: 9454-30370, d.d. 1 november 
2002; 

• KIWA-certificaat, kenmerk: AN 7269, d.d. 16 september 2002. 
In het historisch onderzoek wordt geconcludeerd dat de locatie onverdacht is, maar dat de tank 
onvoldoende is onderzocht. Op het KIWA-certificaat van de verwijdering van de tank wordt vermeld 
dat de tank is gereinigd, verwijderd en een kleine verontreiniging is afgevoerd, maar dat de tank nog 
steeds onvoldoende is onderzocht. 
 
Dossier AA51804159: Gevers Deynootstraat 72-94 
 

• “Oriënterend bodemonderzoek Gevers Deynootstraat 72-116 te Den Haag”, CSO Adviesbureau, 
kenmerk: 09L170-2800025, d.d. 31 december 2009; 

• “Oriënterend bodemonderzoek G. Deynootstraat 84-92 te Den Haag”, Tauw, kenmerk: 
R3606724.R01, d.d. 25 maart 1998; 

• “Indicatief bodemonderzoek Gevers Deynootstraat 84 te Den Haag”, Ingenieursbureau Grabowsky 
& Poort BV, kenmerk: 4045, d.d. 27 april 1995. 

Op de locatie zijn meerdere bodembedreigende activiteiten aanwezig (geweest). In de grond zijn een 
sterke verontreiniging met PAK en lichte verontreinigingen met zware metalen en PCB vastgesteld. 
Het grondwater is licht verontreinigd met zware metalen, VOCl en vluchtige aromaten. De sterke PAK-
verontreiniging in de bovengrond veroorzaakt geen risico’s voor volksgezondheid en milieu. Niet alle 
verdachte deellocaties zijn onderzocht, waardoor er nog een oriënterend onderzoek uitgevoerd dient 
te worden ter plaatse van de nog niet onderzochte bodembedreigende activiteiten.  
 
Dossier AA051805383: Haarlemsestraat 10 
 

• “Historisch onderzoek naar bodemkwaliteit”, Oranjewoud, kenmerk: 280.040, d.d. 31 mei 1996; 

• “Rapport oriënterend bodemonderzoek Haarlemsestraat 10 te Den Haag”, Oranjewoud, kenmerk: 
9929-94067, d.d. 1 december 1996. 

Op de locatie lag een HBO-tank. De bovengrond is licht tot matig verontreinigd met zware metalen en 
licht verontreinigd met PAK. Het grondwater is niet verontreinigd. Er is geen specifiek onderzoek ter 
plaatse van de tank verricht. Bij het reinigen en verwijderen van de tank in september 1996 is geen 
verontreiniging aangetroffen, maar er wordt wel opgemerkt dat het onderzoek onvoldoende is 
afgebakend rondom de tank. Bij het oriënterend bodemonderzoek uit december 1996 wordt vermeld 
dat er een olietank ligt/lag die niet specifiek onderzocht is, maar het is niet duidelijk dat het om een 
andere olietank gaat dan de reeds genoemde HBO-tank of dat het dezelfde tank betreft.  
 
Dossier AA51802052: Haarlemsestraat 20 
 

• “Historisch onderzoek”, Afdeling Beheer Onroerend Goed, kenmerk: 280-013, d.d. 31 november 
1993. 

In het onderzoek wordt vermeld dat de bodem lokaal mogelijk verontreinigd is met lood en PAK. 
 
Dossier AA051802051: Badhuisweg 2 
 

• “Historisch onderzoek Badhuisweg 2”, HBE, kenmerk: 280-012, d.d. 25 november 1993. 
Op de locatie ligt/lag een HBO-tank. In de grond is een diffuse verontreiniging met lood en PAK 
vastgesteld. Het grondwater is niet onderzocht. Er wordt geconcludeerd dat er een reële kans is op 
verontreinigingen met lood en PAK. Er is nader onderzoek naar de lokale PAK-verontreiniging nodig. 
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Dossier AA051812066: Harstenhoekplein 9A 
 

• Brief betreffende “Wet Milieubeheer: toezicht naleving milieuwetten van een tramremise, 
Harstenboekplein 9a te Den Haag”, Gemeente Den Haag, kenmerk: S2001-18948, d.d. 20 juli 
2001; 

• “Nader bodemonderzoek tramremise Harstenhoekplein 9 te Den Haag”, Oranjewoud, kenmerk: 
1601-39017, d.d. 1 april 1996; 

• “Verkennend onderzoek HTM-tramremise Harstenhoekplein 9 te Den Haag”, Oranjewoud, 
kenmerk: 1601-15272, d.d. 1 september 1995; 

• Brief betreffende “Aanschrijving eerste controle Wet Milieubeheer van een tramremise aan de 
Harstenhoekplein 9A te Den Haag”, Gemeente Den Haag, geen kenmerk, geen datum; 

• Aanvraag hinderwetvergunning, HTM, geen kenmerk, geen datum. 
Tijdens het verkennend bodemonderzoek uit 1995 zijn lichte tot sterke verontreinigingen met lood, 
arseen en kwik, lichte tot matige verontreinigingen met chroom en lichte verontreinigingen met andere 
zware metalen en PAK in de grond vastgesteld. Het grondwater is licht verontreinigd met chroom, 
nikkel, tolueen, xylenen, alifatische koolwaterstoffen.  
De sterke loodverontreiniging is verder afgeperkt in het nader bodemonderzoek uit 1996. 
Geconcludeerd wordt dat er sprake is van een ernstige, niet-urgente verontreiniging. Het is niet 
bekend of de sterke verontreinigingen volledig zijn afgeperkt.  
 
Voor de volgende locaties wordt vermeld dat er geen onderzoek van de locatie bekend is en er een 
historisch onderzoek uitgevoerd moet worden: 

• Dossier AA051811938: Harstenhoekweg 193 

• Dossier AA051804362: Harstenhoekweg 139 

• Dossier AA051811937: Harstenhoekweg 67 

• Dossier AA051812086: Zwolsestraat 3 

• Dossier AA051812073: Gevers Deynootstraat 22 

• Dossier AA051812071: Gevers Deynootstraat 25 

• Dossier AA051812082: Utrechtsestraat 11 

• Dossier AA051812077: Harstenhoekstraat 25 
 
Voor de volgende locaties wordt vermeld dat er geen onderzoek van de locatie bekend is en er een 
oriënterend onderzoek uitgevoerd moet worden: 

• Dossier AA051812083: Utrechtsestraat 31-41 

• Dossier AA051812067: Harstenhoekstraat 21-29 

• Dossier AA051806681: Harstenhoekstraat 31-35 

• Dossier AA051814656: Harstenhoekweg ong. 

4.13.4 Conclusie deelgebied 13 

Ter plaatse van Gevers Deynootplein 11-267/Utrechtsestraat 1-41 zijn sterke verontreinigingen met 
zware metalen, PAK, minerale olie en vluchtige aromaten in de grond en vluchtige aromaten, minerale 
olie en zware metalen in het grondwater aanwezig. De contactmogelijkheden zijn weggenomen door 
het aanbrengen van een isolerende afdeklaag, maar indien graafwerkzaamheden plaatsvinden dient 
rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van deze verontreinigingen. 
 
Ter plaatse van Haarlemsestraat 12 heeft een tank gelegen waar de bodem nog niet voldoende is 
onderzocht. Bij graafwerkzaamheden is het raadzaam te onderzoeken of door de tank veroorzaakte 
bodemverontreiniging binnen het deelgebied aanwezig kan zijn. 
 
Ter plaatse van Gevers Deynootstraat 72-94 is nog niet voldoende bodemonderzoek uitgevoerd naar 
de verdachte activiteiten. Indien graafwerkzaamheden zijn gepland nabij deze locatie, wordt 
aanbevolen eerst een bodemonderzoek uit te voeren. 
 
Ter plaatse van Haarlemsestraat 10 heeft een HBO-tank gelegen waar de bodem ter plaatse nog niet 
in voldoende mate is onderzocht. Bij graafwerkzaamheden nabij deze locatie dient eerst achterhaald 
te worden of bodemverontreiniging aanwezig is die veroorzaakt is door deze tank. 
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Ter plaatse van Haarlemsestraat 20 is bekend dat de bodem lokaal mogelijk verontreinigd is met lood 
en PAK. Aanbevolen wordt bodemonderzoek uit te voeren indien graafwerkzaamheden in de buurt 
worden uitgevoerd. 
 
Ter plaatse van Badhuisweg 2 dient nader bodemonderzoek uitgevoerd te worden naar de PAK-
verontreiniging bij graafwerkzaamheden in de nabijheid van deze locatie. 
 
Ter plaatse van Harstenhoekplein 9A is sprake van een sterke verontreiniging met lood waarvan niet 
bekend is of deze volledig is afgeperkt. Dit dient eerst achterhaald te worden om erachter te komen of 
bij graafwerkzaamheden contactmogelijkheden zijn met sterk verontreinigde bodem. 
 
Nabij het deelgebied liggen enkele locaties waar ter plaatse een historisch of oriënterend 
bodemonderzoek uitgevoerd moet worden voordat graafwerkzaamheden kunnen plaatsvinden. 
 

4.14 Deelgebied 14: Badhuisweg 

4.14.1 Bedrijfsactiviteiten 

Van dit deelgebied zijn geen relevante bodembedreigende bedrijfsactiviteiten bekend. 

4.14.2 Opslagtanks 

De volgende tankgegevens zijn van dit deelgebied bekend. 
 
Tabel 7. boven- en ondergrondse opslagtanks 

Adres Type Inhoud (l) Opslag Verwijderd Status 

Badhuisweg 41 Onbekend 3.000 HBO 5 oktober 1999 

Gereinigd en verwijderd, KIWA 
aanwezig. Kleine verontreiniging 

aangetroffen. Er is een recent 
bodemonderzoek beschikbaar, 

maar het is onbekend of de 
verontreiniging ook is verwijderd 

4.14.3 Voorgaand bodemonderzoek 

Er zijn geen relevante onderzoeken/dossiers voor dit deelgebied geregistreerd. 

4.14.4 Conclusie deelgebied 14 

Ter plaatse van Badhuisweg 41 is mogelijk nog een verontreiniging met minerale olie in de bodem 
aanwezig nabij de HBO-tank. Aanbevolen wordt om bij graafwerkzaamheden bodemonderzoek ter 
plaatse van de tank uit te voeren om te onderzoeken of binnen het deelgebied sprake is van sterke 
verontreinigingen. 
 

4.15 Deelgebied 15: Kurhausweg 

4.15.1 Bedrijfsactiviteiten 

Van dit deelgebied zijn geen relevante bodembedreigende bedrijfsactiviteiten bekend. 

4.15.2 Opslagtanks 

Van dit deelgebied zijn geen relevante tankgegevens bekend. 

4.15.3 Voorgaand bodemonderzoek 

Er zijn geen relevante onderzoeken/dossiers voor dit deelgebied geregistreerd. 

4.15.4 Conclusie deelgebied 15 

De locatie is voldoende onderzocht. Er is geen aanleiding bodemverontreiniging op de locatie te 
verwachten die gerelateerd is aan verdachte deellocaties. 
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4.16 Deelgebied 16: Kruising Kurhausweg / Gevers Deynootweg 

4.16.1 Bedrijfsactiviteiten 

Van dit deelgebied zijn geen relevante bodembedreigende bedrijfsactiviteiten bekend. 

4.16.2 Opslagtanks 

Van dit deelgebied zijn geen relevante tankgegevens bekend. 

4.16.3 Voorgaand bodemonderzoek 

Ter plaatse van dit deelgebied zijn geen relevante bodemdossiers aanwezig. De onderstaande 
relevante bodemdossiers zijn nabij deelgebied 16 gelegen. 
 
Dossier AA051806665: G. Deynootplein 62-668 en 81-187/G. Deynootweg 126b-130a 
 

• “Historisch onderzoek Gevers Deynootplein”, Ingenieursbureau Den Haag (IbDH), kenmerk: 
OM95026, d.d. 9 januari 1996. 

Het historisch onderzoek heeft betrekking op een drietal deellocaties, waarvan twee deellocaties 
grenzen aan deelgebied 16. Op basis van het historisch onderzoek is de bodem ter plaatse van de 
onderzochte deelgebieden verdacht voor verontreiniging met lood en PAK.  
Aanbevolen is om door middel van oriënterend onderzoek de kwaliteit van de grond vast te stellen. In 
het dossier is echter geen verder bodemonderzoek aanwezig. 

4.16.4 Conclusie deellocatie 16 

Indien graafwerkzaamheden staan gepland nabij het Gevers Deynootplein, wordt aanbevolen middels 
een oriënterend bodemonderzoek vast te stellen of er geen belemmeringen zijn voor het uitvoeren van 
graafwerkzaamheden. 
 

4.17 Deelgebied 17: Palaceplein 

4.17.1 Bedrijfsactiviteiten 

Van dit deelgebied zijn geen relevante bodembedreigende bedrijfsactiviteiten bekend. 

4.17.2 Opslagtanks 

Van dit deelgebied zijn geen relevante tankgegevens bekend. 

4.17.3 Voorgaand bodemonderzoek 

Ter plaatse van dit deelgebied zijn geen relevante bodemdossiers aanwezig. De onderstaande 
bodemdossiers zijn nabij deelgebied 17 gelegen. 
 
Dossier AA051806665: G. Deynootplein 62-668 en 81-187/G. Deynootweg 126b-130a 
 

• “Historisch onderzoek Gevers Deynootplein”, Ingenieursbureau Den Haag (IbDH), kenmerk: 
OM95026, d.d. 9 januari 1996. 

Het historisch onderzoek heeft betrekking op een drietal deellocaties, waarvan twee deellocaties 
grenzen aan deelgebied 17. Op basis van het historisch onderzoek is de bodem ter plaatse van de 
onderzochte deelgebieden verdacht voor verontreiniging met lood en PAK. Aanbevolen is om door 
middel van oriënterend onderzoek de kwaliteit van de grond vast te stellen. In het dossier is echter 
geen verder bodemonderzoek aanwezig. 
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Dossier AA051812076: Gevers Deynootweg 684 - 99065 
 

• “Oriënterend onderzoek Gevers Deynootweg 684-99065 te Den Haag”, VanderHelm Milieubeheer 
B.V., kenmerk: DEGE101140, d.d. 18 februari 2011. 

De locatie is verdacht op basis van de (voormalige) verdachte activiteiten, bestaande uit een 
ondergrondse tank, handpomp, werkkuil en een werkplaats voor chauffeurs. Op de locatie is geen 
bodemonderzoek uitgevoerd, de eigenaren hebben geen toestemming verleend tot uitvoering van het 
veldwerk. De locatie heeft daarom de status potentieel ernstig en urgent. 

4.17.4 Conclusie deellocatie 17 

Indien graafwerkzaamheden nabij G. Deynootplein 62-668 en 81-187/G. Deynootweg 126b-130a en 
Gevers Deynootweg 684 – 99065 staan gepland, wordt aanbevolen eerst een bodemonderzoek uit te 
voeren om te onderzoeken of er geen belemmeringen bestaan voor de geplande werkzaamheden. 
 

4.18 Deelgebied 18: Kurhausplein 

4.18.1 Bedrijfsactiviteiten 

Van dit deelgebied zijn geen relevante bodembedreigende bedrijfsactiviteiten bekend. 

4.18.2 Opslagtanks 

Van dit deelgebied zijn geen relevante tankgegevens bekend. 

4.18.3 Voorgaand bodemonderzoek 

Ter plaatse van dit deelgebied zijn geen relevante bodemdossiers aanwezig. De onderstaande 
relevante bodemdossiers zijn nabij deellocatie 18 gelegen. 
 
Dossier AA051806665: G. Deynootplein 62-668 en 81-187/G. Deynootweg 126b-130a 
 

• “Historisch onderzoek Gevers Deynootplein”, Ingenieursbureau Den Haag (IbDH), kenmerk: 
OM95026, d.d. 9 januari 1996. 

Het historisch onderzoek heeft betrekking op een drietal deellocaties, waarvan twee deellocaties 
grenzen aan deelgebied 18. Op basis van het historisch onderzoek is de bodem ter plaatse van de 
onderzochte deelgebieden verdacht voor verontreiniging met lood en PAK. Aanbevolen is om door 
middel van oriënterend onderzoek de kwaliteit van de grond vast te stellen. In het dossier is echter 
geen verder bodemonderzoek aanwezig. 
 
Dossier AA051812076: Gevers Deynootweg 684 - 99065 
 

• “Oriënterend onderzoek Gevers Deynootweg 684-99065 te Den Haag”, VanderHelm Milieubeheer 
B.V., kenmerk: DEGE101140, d.d. 18 februari 2011. 

De locatie is verdacht op basis van de (voormalige) verdachte activiteiten, bestaande uit een 
ondergrondse tank, handpomp, werkkuil en een werkplaats voor chauffeurs. Op de locatie is geen 
bodemonderzoek uitgevoerd, de eigenaren hebben geen toestemming verleent tot uitvoering van het 
veldwerk. De locatie heeft daarom de status potentieel ernstig en urgent. 

4.18.4 Conclusie deellocatie 18 

Indien graafwerkzaamheden nabij G. Deynootplein 62-668 en 81-187/G. Deynootweg 126b-130a en 
Gevers Deynootweg 684 – 99065 staan gepland, wordt aanbevolen eerst een bodemonderzoek uit te 
voeren om te onderzoeken of er geen belemmeringen bestaan voor de geplande werkzaamheden. 
 

4.19 Deelgebied 19: Circusplein 

4.19.1 Bedrijfsactiviteiten 

Van dit deelgebied zijn geen relevante bodembedreigende bedrijfsactiviteiten bekend. 
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4.19.2 Opslagtanks 

De volgende tankgegevens zijn van dit deelgebied bekend. 
 
Tabel 8. boven- en ondergrondse opslagtanks 

Adres Type Inhoud (l) Opslag Verwijderd Status 

Nieuwe Parklaan 142 ondergronds 3.000 HBO 
01 januari 

1992 

Geen bodemverontreiniging 
opgetreden. Tank is 
leeggezogen, schoongemaakt 
en onklaar gemaakt. Geen 
onderzoek en geen KIWA-
certificaat. 

4.19.3 Voorgaand bodemonderzoek 

Ter plaatse van deze deellocatie is het volgende relevante bodemonderzoek aanwezig. 
 
Dossier AA051801166: Nieuwe Parklaan 
 

• “Verkennend en nader bodemonderzoek Nieuwe Parklaan te Den Haag”, Ingenieursbureau Den 
Haag (IbDH), kenmerk: 95015629-2014076, d.d. 26-5-2015. 

Dit onderzoek heeft betrekking op het tramtracé gelegen ter plaatse van de huisnummers 122 t/m 144. 
Opgemerkt dat een deel van de onderzochte locatie buiten onderhavig deelgebied is gelegen. 
Aanleiding voor het bodemonderzoek is de vervanging van het tramtracé. In de grond zijn sterke 
bijmengingen met puin aanwezig, plaatselijk is sprake van een ondoordringbare puinlaag. De 
bovengrond is sterk verontreinigd met nikkel, matig verontreinigd met koper en zink en licht 
verontreinigd met zware metalen, PAK, PCB en minerale olie. In de ondergrond zijn lichte 
verontreinigingen met kwik, lood, zink, minerale olie en PAK vastgesteld. Het grondwater is licht 
verontreinigd met barium en zink. Op basis van het nader bodemonderzoek is vastgesteld dat ter 
plaatse van het onderzochte tramtracé sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging in 
de grond met koper en nikkel. 
 
Het tramtracé ten westen van deze onderzochte locatie is reeds gesaneerd door middel van een BUS-
procedure (immobiel). 
 
Nabij deellocatie 19 zijn verder de volgende relevante bodemdossiers ingezien. 
 
Dossier AA051801869: Nieuwe Parklaan 169-171 
 

• “Historisch onderzoek Nieuwe Parklaan 169”, Gemeente Den Haag Hoofdafdeling Bodem en 
Water, kenmerk: 271-019, d.d. 10 maart 1993; 

• “Oriënterend onderzoek Nieuwe Parklaan 169”, Gemeente Den Haag Hoofdafdeling Bodem en 
Water, kenmerk: 271-019, d.d. 28 juli 1993; 

• “Rapport nader bodemonderzoek Nieuwe Parklaan 169”, Oranjewoud, kenmerk: 9929-69122, d.d. 
30 juli 1998; 

• “Sanering olietank”, Gemeente Den Haag, kenmerk: S99018479, d.d. 10 juni 1999; 

• “Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van een locatie aan de Nieuwe Parklaan 169 te Den 
Haag”, Arnicon, kenmerk: C11-048-O/16-07-12, 16 juli 2012 

Uit de bodemonderzoeken ter plaatse van de ondergrondse tank een bodemverontreiniging met 
minerale olie met beperkte omvang vastgesteld. Op basis van het verkennend bodemonderzoek uit 
2012 blijkt dat op de locatie de bovengrond licht verontreinigd is met zware metalen en PAK, de 
ondergrond is licht verontreinigd met lood. Het grondwater is licht verontreinigd met tetrachlooretheen 
en naftaleen. Op basis van de onderzoeksresultaten zijn de ondergrondse tanks gesaneerd. 
 
Opgemerkt wordt dat in dit dossier ook een KIWA-certificaat van de tanksanering ter plaatse van het 
perceel Nieuwe Parklaan 171 aanwezig is. Nabij de tank zijn tijdens de tanksanering geen 
verontreinigingen vastgesteld. 
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Dossier AA051802815: Nieuwe Parklaan 248 
 

• “Historisch onderzoek Nieuwe Parklaan 248”, Gemeente Den Haag afdeling Milieutechniek, 
kenmerk: 273-007, d.d. 20 maart 1995. 

De locatie is verdacht op basis van een (voormalige) benzinebewaarplaats. Ter plaatse van 
benzinebewaarplaats is een sterke verontreiniging met minerale olie in grond en grondwater 
vastgesteld. 
 
Dossier AA051803476: Circusstraat - Circustheater 
 

• “Rapport betreffende Verkennend Milieutechnisch Bodemonderzoek Circustheater aan de 
Circusstraat te Scheveningen”, Joustra Geomet BV, kenmerk: MB-01934, d.d. 29-4-1996. 

De onderzoekslocatie betreft het Circustheater. De locatie heeft de hypothese ‘verdacht’, maar op de 
locatie is geen sprake van verdachte deellocaties. De bovengrond op de locatie is kolen- en 
sintelhoudend en zwak puinhoudend. De sintelhoudende bovengrond is sterk verontreinigd met lood 
en zink. De ondergrond op deze locatie is niet verontreinigd.  
De grondwaterkwaliteit op de locatie is niet vastgesteld. Op basis van de onderzoeksresultaten is 
sprake van een niet ernstig geval van bodemverontreiniging met lood en zink. 

4.19.4 Conclusie deellocatie 19 

Voorafgaand aan graafwerkzaamheden ter plaatse/nabij de Nieuwe Parklaan dient vastgesteld te 
worden of het geval van ernstige bodemverontreiniging met koper en nikkel in de grond overlapt met 
de graaflocatie. 
 
Ter plaatse van Nieuwe Parklaan 169 is sprake van een sterke bodemverontreiniging met beperkte 
omvang met minerale olie. Voor het uitvoeren van graafwerkzaamheden nabij deze locatie dient eerst 
vastgesteld te worden of daarbij wordt gegraven in de sterk met olie verontreinigde grond.  
 
Voorafgaand aan graafwerkzaamheden nabij Nieuwe Parklaan 248 dient vastgesteld te worden of de 
sterke verontreinigingen met minerale olie ook in de bodem ter plaatse van de graaflocatie aanwezig 
zijn. 
 
Ter plaatse van het Circustheater zijn sterke verontreinigingen met lood en zink in de bovengrond 
vastgesteld. Er is sprake van een niet-ernstig geval van bodemverontreiniging. Voordat 
graafwerkzaamheden nabij deze locatie plaatsvinden, dient geverifieerd te worden dat de sterke 
verontreinigingen niet ter plaatse aanwezig zijn.  
 

4.20 Deelgebied 20: Gevers Deynootweg Midden 

4.20.1 Bedrijfsactiviteiten 

Van dit deelgebied zijn geen relevante bodembedreigende bedrijfsactiviteiten bekend. 

4.20.2 Opslagtanks 

Van dit deelgebied zijn geen relevante tankgegevens bekend. 

4.20.3 Voorgaand bodemonderzoek 

Ter plaatse van dit deelgebied zijn geen relevante bodemdossiers aanwezig. De onderstaande 
bodemdossiers zijn nabij deelgebied 20 gelegen. 
 
Dossier AA051802815: Nieuwe Parklaan 248 
 

• “Historisch onderzoek Nieuwe Parklaan 248”, Gemeente Den Haag afdeling Milieutechniek, 
kenmerk: 273-007, d.d. 20 maart 1995. 

De locatie is verdacht voor bodemverontreiniging op basis van een (voormalige) 
benzinebewaarplaats. Ter plaatse van de benzinebewaarplaats is een sterke verontreiniging met 
minerale olie in grond en grondwater vastgesteld. 
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Dossier AA051806665: G. Deynootplein 62-668 en 81-187/G. Deynootweg 126b-130a 
 

• “Historisch onderzoek Gevers Deynootplein”, Ingenieursbureau Den Haag (IbDH), kenmerk: 
OM95026, d.d. 9 januari 1996. 

Het historisch onderzoek heeft betrekking op een drietal deellocaties, waarvan twee deellocaties 
grenzen aan deelgebied 20 (Gevers Deynootplein 81-187 en Gevers Deynootweg 126-130a). Op 
basis van het historisch onderzoek is de bodem ter plaatse van de onderzochte deelgebieden 
verdacht voor verontreiniging met lood en PAK. Aanbevolen is om door middel van oriënterend 
onderzoek de kwaliteit van de grond vast te stellen. In het dossier is echter geen verder 
bodemonderzoek aanwezig. 

4.20.4 Conclusie deellocatie 20 

Voorafgaand aan graafwerkzaamheden nabij Nieuwe Parklaan 248 dient vastgesteld te worden of de 
sterke verontreinigingen met minerale olie ook in de bodem ter plaatse van de graaflocatie aanwezig 
zijn. 
 
Er dient een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd te worden indien graafwerkzaamheden nabij 
Gevers Deynootplein 81-187 en 126-130a zijn gepland in verband met de mogelijke aanwezigheid van 
bodemverontreiniging met lood en PAK. 
 

4.21 Deelgebied 21: Gevers Deynootweg Zuid 

4.21.1 Bedrijfsactiviteiten 

Van dit deelgebied zijn geen relevante bodembedreigende bedrijfsactiviteiten bekend. 

4.21.2 Opslagtanks 

De volgende tankgegevens zijn van dit deelgebied bekend. 
 
Tabel 9. boven- en ondergrondse opslagtanks 

Adres Type Inhoud (l) Opslag Verwijderd Status 

Gevers Deynootweg 70 ondergronds 3.000 HBO 20-11-1995 

Tank is gereinigd en verwijderd. 
Verontreiniging aangetroffen en 
nader onderzoek aanbevolen. 
Geen onderzoek. 

Gevers Deynootweg 28 ondergronds 3.000 HBO 15-03-1983 

Geen KIWA-certificaat. Oude 
tank lag in de achtertuin. Tank is 
verwijderd en afgevoerd. Geen 
onderzoek 

4.21.3 Voorgaand bodemonderzoek 

Ter plaatse van dit deelgebied zijn geen relevante bodemdossiers aanwezig. De onderstaande 
bodemdossiers zijn nabij deelgebied 21 gelegen. 
 
Dossier AA051806868: Havenkade 1A, Gevers Deynootweg 1 
 
Op deze locatie is een sanering uitgevoerd en afgerond. Op 16 januari 2013 is door de gemeente Den 
Haag een beschikking hiervoor afgegeven (“Definitieve beschikking melding artikel 39c 
(saneringsverslag)”, kenmerk: 2730033/SB2012/10705). 
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Dossier AA051803861: Gevers Deynootweg 25 
 

• “Verkennend bodemonderzoek Gevers Deynootweg 25 te Scheveningen”, Chemielinco, kenmerk: 
97245, d.d. 21 mei 1997. 

Op basis van het vooronderzoek is de onderzoekstrategie ‘onverdacht’ gehanteerd. In de grond zijn 
bijmengingen met puin en kolen vastgesteld. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de bovengrond 
sterk verontreinigd is met lood en zink, matig verontreinigd met PAK en licht verontreinigd met 
cadmium, kwik en minerale olie. Het grondwater op de locatie is niet verontreinigd. Geconcludeerd is 
dat op deze locatie nader bodemonderzoek noodzakelijk is. 

4.21.4 Conclusie deellocatie 21 

Ter plaatse van Havenkade 1A/Gevers Deynootweg 1 is een sanering uitgevoerd waarvoor een 
beschikking op het saneringsverslag is afgegeven. Het is echter niet bekend welke saneringsvariant is 
gehanteerd en of er dus nog sprake is van sterke verontreinigingen in de bodem die ook binnen het 
deelgebied aanwezig (kunnen) zijn. Voorafgaand aan graafwerkzaamheden nabij deze locatie dient dit 
te worden achterhaald. 
 
Ter plaatse van Gevers Deynootweg 25 is de bovengrond sterk verontreinigd met lood en zink. Er 
dient nader bodemonderzoek uitgevoerd te worden bij graafwerkzaamheden nabij deze locatie. 
 
Ter plaatse van Gevers Deynootweg 28 en 70 zijn tanks verwijderd waarbij geen bodemonderzoek is 
uitgevoerd. Bij graafwerkzaamheden nabij deze tanks wordt aanbevolen eerst een bodemonderzoek 
uit te voeren. 
 

4.22 Deelgebied 22: Seinpostduin 

4.22.1 Bedrijfsactiviteiten 

Van dit deelgebied zijn geen relevante bodembedreigende bedrijfsactiviteiten bekend. 

4.22.2 Opslagtanks 

De volgende tankgegevens zijn van dit deelgebied bekend. 
 
Tabel 10. boven- en ondergrondse opslagtanks 

Adres Type Inhoud (l) Opslag Verwijderd Status 

Seinpostduin 21a - - 
Geen tank 

aangetroffen 
- 

In 1980 is de tank leeggezogen 
en afgekeurd. Geen KIWA-
certificaat, geen onderzoek. 

Seinpostduin 25 Ondergronds Onbekend Olie Begin jaren 80 
Geen KIWA certificaat, geen 
onderzoek 

4.22.3 Voorgaand bodemonderzoek 

Ter plaatse van dit deelgebied zijn geen relevante bodemdossiers aanwezig. De onderstaande 
bodemdossiers zijn nabij deelgebied 22 gelegen. 
 
Dossier AA051806868: Havenkade 1A, Gevers Deynootweg 1 
 
Op deze locatie is een sanering uitgevoerd en afgerond. Op 16 januari 2013 is door de gemeente Den 
Haag een beschikking hiervoor afgegeven (“Definitieve beschikking melding artikel 39c 
(saneringsverslag)”, kenmerk: 2730033/SB2012/10705). 

4.22.4 Conclusie deellocatie 22 

Ter plaatse van Havenkade 1A/Gevers Deynootweg 1 is een sanering uitgevoerd waarvoor een 
beschikking op het saneringsverslag is afgegeven. Het is echter niet bekend welke saneringsvariant is 
gehanteerd en of er dus nog sprake is van sterke verontreinigingen in de bodem die ook binnen het 
deelgebied aanwezig (kunnen) zijn. Voorafgaand aan graafwerkzaamheden nabij deze locatie dient dit 
te worden achterhaald. 
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4.23 Deelgebied 23: Badhuiskade 

4.23.1 Bedrijfsactiviteiten 

Van dit deelgebied zijn geen relevante bodembedreigende bedrijfsactiviteiten bekend. 

4.23.2 Opslagtanks 

Van dit deelgebied zijn geen relevante tankgegevens bekend. 

4.23.3 Voorgaand bodemonderzoek 

Ter plaatse van dit deelgebied zijn geen relevante bodemdossiers aanwezig. De onderstaande 
bodemdossiers zijn nabij deelgebied 23 gelegen. 
 
Dossier AA051806868: Havenkade 1A, Gevers Deynootweg 1 
 
Op deze locatie is een sanering uitgevoerd en afgerond. Op 16 januari 2013 is door de gemeente Den 
Haag een beschikking hiervoor afgegeven (“Definitieve beschikking melding artikel 39c 
(saneringsverslag)”, kenmerk: 2730033/SB2012/10705). 
 
Dossier AA051801857: Badhuiskade riool 
 

• “Rapport Historisch Onderzoek Gedempte haven Badhuiskade Scheveningen”, Geofox BV, 
kenmerk: Q4930/IBO/rwi, d.d. 7 augustus 2003. 

Op basis van het historisch onderzoek is het gebied verdacht voor verontreiniging met zware metalen 
en PAK als gevolg van demping van de haven. Het historisch onderzoek heeft betrekking op het 
terrein gelegen tussen de Haringkade, Stevinstraat en de Badhuiskade.  

4.23.4 Conclusie deellocatie 23 

Ter plaatse van Havenkade 1A/Gevers Deynootweg 1 is een sanering uitgevoerd waarvoor een 
beschikking op het saneringsverslag is afgegeven. Het is echter niet bekend welke saneringsvariant is 
gehanteerd en of er dus nog sprake is van sterke verontreinigingen in de bodem die ook binnen het 
deelgebied aanwezig (kunnen) zijn. Voorafgaand aan graafwerkzaamheden nabij deze locatie dient dit 
te worden achterhaald. 
 

4.24 Deelgebied 24: Rederserf 

4.24.1 Bedrijfsactiviteiten 

Van dit deelgebied zijn geen relevante bodembedreigende bedrijfsactiviteiten bekend. 

4.24.2 Opslagtanks 

Van dit deelgebied zijn geen relevante tankgegevens bekend. 

4.24.3 Voorgaand bodemonderzoek 

Er zijn geen relevante onderzoeken/dossiers voor dit deelgebied geregistreerd. 

4.24.4 Conclusie deelgebied 24 

De locatie is voldoende onderzocht. Er is geen aanleiding bodemverontreiniging op de locatie te 
verwachten die gerelateerd is aan verdachte deellocaties. 
 



 

Historisch onderzoek Scheveningen-Bad 
Kenmerk: 20150625/rap02, d.d. 13 oktober 2015 

Blz. 25 van 34 
 

 

4.25 Deelgebied 25: Pellenaersstraat 

4.25.1 Bedrijfsactiviteiten 

Van dit deelgebied zijn geen relevante bodembedreigende bedrijfsactiviteiten bekend. 

4.25.2 Opslagtanks 

De volgende tankgegevens zijn van dit deelgebied bekend. 
 
Tabel 11. boven- en ondergrondse opslagtanks 

Adres Type Inhoud (l) Opslag Verwijderd Status 

Jongeneelstraat 1 ondergronds 2.000 HBO 8 augustus 1986 

Tank schoon gemaakt en 
onklaar gemaakt met zand. 
Geen KIWA-certificaat en geen 
onderzoek 

Harteveltstraat 12 ondergronds 2.000 HBO 23 april 1998 
Tank is gesaneerd in 1992, geen 
KIWA-certificaat, geen 
onderzoek 

Gevers Deynootweg 28 ondergronds 3.000 HBO 15 maart 1983 

Geen KIWA-certificaat. Oude 
tank lag in de achtertuin. Tank is 
verwijderd en afgevoerd. Geen 
onderzoek 

4.25.3 Voorgaand bodemonderzoek 

Er zijn geen relevante onderzoeken/dossiers voor dit deelgebied geregistreerd. 

4.25.4 Conclusie deellocatie 25 

Ter plaatse van Jongeneelstraat 1, Harteveltstraat 12 en Gevers Deynootweg 28 zijn HBO-tanks 
verwijderd. Er is echter niet bekend of ter plaatse van deze locatie bodemverontreiniging is 
opgetreden. Indien graafwerkzaamheden nabij de voormalige tankplaatsen plaatsvinden, dient 
middels bodemonderzoek vastgesteld te worden of sprake is van sterke bodemverontreiniging.  
 

4.26 Deelgebied 26: Bezaansmast 

4.26.1 Bedrijfsactiviteiten 

Van dit deelgebied zijn geen relevante bodembedreigende bedrijfsactiviteiten bekend. 

4.26.2 Opslagtanks 

Van dit deelgebied zijn geen relevante tankgegevens bekend. 

4.26.3 Voorgaand bodemonderzoek 

Ter plaatse van dit deelgebied zijn geen relevante bodemdossiers aanwezig. De onderstaande 
bodemdossiers zijn nabij deelgebied 26 gelegen. 
 
Dossier AA051806665: G. Deynootplein 62-668 en 81-187/G. Deynootweg 126b-130a 
 

• “Historisch onderzoek Gevers Deynootplein”, Ingenieursbureau Den Haag (IbDH), kenmerk: 
OM95026, d.d. 9 januari 1996. 

Het historisch onderzoek heeft betrekking op een drietal deellocaties, waarvan twee deellocaties 
grenzen aan deelgebied 20 (Gevers Deynootplein 81-187 en Gevers Deynootweg 126-130a). Op 
basis van het historisch onderzoek is de bodem ter plaatse van de onderzochte deelgebieden 
verdacht voor verontreiniging met lood en PAK. Aanbevolen is om door middel van oriënterend 
onderzoek de kwaliteit van de grond vast te stellen. In het dossier is echter geen verder 
bodemonderzoek aanwezig. 
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4.26.4 Conclusie deellocatie 26 

Er dient een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd te worden indien graafwerkzaamheden nabij 
Gevers Deynootplein 81-187 en 126-130a zijn gepland in verband met de mogelijke aanwezigheid van 
sterke bodemverontreiniging met lood en PAK. 
 

4.27 Deelgebied 27: Renbaanstraat e.o. 

4.27.1 Bedrijfsactiviteiten 

Van dit deelgebied zijn geen relevante bodembedreigende bedrijfsactiviteiten bekend. 

4.27.2 Opslagtanks 

De volgende tankgegevens zijn van dit deelgebied bekend. 
 
Tabel 12. boven- en ondergrondse opslagtanks 

Adres Type Inhoud (l) Opslag Verwijderd Status 

Badhuisweg 41 ondergronds 3.000 HBO 5 oktober 1999 

Tank is gereinigd en verwijderd. 
Een kleine verontreiniging 
aangetroffen. KIWA-certificaat 
aanwezig. Een recent 
bodemonderzoek is beschikbaar 

4.27.3 Voorgaand bodemonderzoek 

Ter plaatse van dit deelgebied zijn geen relevante bodemdossiers aanwezig. De onderstaande 
bodemdossiers zijn nabij deelgebied 27 gelegen. 
 
Dossier AA051811902: Katwijkstraat 77A 
 

• “Oriënterend onderzoek Katwijkstraat 77a te Den Haag”, VanderHelm Milieubeheer B.V., kenmerk: 
DEK81104, d.d. 2 april 2009; 

• “Brief Oriënterend onderzoek Katwijkstraat 77a te Den Haag”, Gemeente Den Haag, kenmerk: 
2710910/SB2010/14563, d.d. 6 oktober 2010. 

Op de locatie is sprake van een werkplaats. Voor het uitvoeren van het bodemonderzoek is door de 
eigenaren geen toestemming verleend. Op basis van de beschikbare bodeminformatie van deze 
locatie heeft de gemeente de status ‘potentieel ernstig, niet spoedeisend’ gehandhaafd. 
 
Dossier AA051811951: Katwijkstraat 123 
 

• “Rapport oriënterend bodemonderzoek Katwijkstraat 123 te Den Haag”, Oranjewoud, kenmerk: 
217644.29, d.d. april 2010. 

De verdachte activiteiten op deze locatie betreffen een werkplaats en het spuiten van auto’s. In de 
grond zijn bijmengingen met puin en baksteen vastgesteld. De bovengrond op de onderzochte locatie 
is sterk verontreinigd met lood, matig verontreinigd met zink en licht verontreinigd met kwik en PAK. In 
het grondwater is een lichte verontreiniging met dichloormethaan vastgesteld. Op basis van de 
onderzoeksresultaten is op deze locatie aanleiding tot een nader bodemonderzoek. Een nader 
onderzoek is niet in het dossier aanwezig. 
 
Dossier AA051815481: Neptunesstraat 94 
 

• “Historisch bodemonderzoek Neptunusstraat 94 te Den Haag”, Buro S/L, kenmerk: 2012015/rap02, 
d.d. 22 maart 2012. 

Op basis van het historisch onderzoek is de onderzochte locatie verdacht voor verontreiniging van de 
grond. De verdachte activiteiten worden niet vermeld. 
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Dossier AA051805739: Renbaanstraat 73-77 (2 deellocaties) 
 

• “Milieutechnisch bodemonderzoek, Renbaanstraat 73-75 te Den Haag”, Tauw, kenmerk: 
B3520013.RO1/MRJ, d.d. 24 september 1996. 

In de grond zijn bijmengingen met kolen en puin waargenomen. De bovengrond is licht verontreinigd 
met lood, zink en PAK, de ondergrond is matig verontreinigd met PAK en licht verontreinigd met lood 
en zink. Het grondwater is niet verontreinigd. Op basis van de onderzoeksresultaten is nader 
onderzoek nodig. 
 

• “Aanvullend nader onderzoek (NO-min protocol), Maaswijkstraat 84-114 Den Haag”, Tauw, 
1208430, d.d. 10 juli 2012 

Op basis van de onderzoeksresultaten is geconcludeerd dat op deze locatie sprake is van een geval 
van ernstige bodemverontreiniging met zink. Het geval is niet spoedeisend. 
 
Dossier AA051805622: Maaswijkstraat 84 
 

• “Basisdocument inventariserend bodemonderzoek verffabriek H. de Vos&Zn B.V. te Den Haag”, 
Geofox B.V., kenmerk: 2710070, d.d. 16 februari 1999; 

•  “Verkennend bodemonderzoek (BOOT) Maaswijkstraat 92-96 Den Haag”, Geofox-Lexmond b.v., 
kenmerk: 20043281/ADEN, d.d. 25 november 2004; 

• “Oriënterend onderzoek Maaswijkstraat 84-114 te Den Haag”, Tauw, kenmerk: 4691672, d.d. 31 
mei 2010; 

• “Nader onderzoek (NO-min protocol) Den Haag, Maaswijkstraat 84-114”, Tauw, R003-
4766265MPO-mya-VO2-NL, d.d. 16 september 2011; 

• “Aanvullend nader onderzoek (NO-min protocol) Den Haag, Maaswijkstraat 84-114”, Tauw, R008-
1208430MPO-per-VO2-NL, d.d. 30 oktober 2012. 

Op deze locatie zijn de verdachte activiteiten (opslag aldehyden, ethers, esters en ketonen, opslag 
van zuren en basen, opslag van verf en drukinkt) onderzocht. Op de locatie is de bovengrond sterk 
verontreinigd met zink. De ondergrond is matig verontreinigd met zink. In het grondwater zijn lichte 
verontreinigingen met naftaleen, vinylchloride, tetrachlooretheen vastgesteld. Opgemerkt wordt dat 
diverse verdachte deellocaties nog niet voldoende zijn onderzocht. 
Op deze locatie sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging met zink. Het geval is niet 
spoedeisend. 
 
Dossier AA051811985: Renbaanstraat 78 
 

• “Oriënterend bodemonderzoek Renbaanstraat 78 te Den Haag”, Kuiper&Burger, kenmerk: 
PB07277-35/D02, d.d. 19 december 2007; 

• “NO-min Locatie Renbaanstraat 78 te Den Haag”, CSO Adviesbureau, kenmerk: 10L036, d.d. 26 
januari 2011. 

De bovengrond op de locatie is sterk verontreinigd met lood en zink en licht verontreinigd met 
cadmium, koper,  kwik en PAK. In de ondergrond en het grondwater zijn geen verontreinigingen 
vastgesteld. Op basis van de uitgevoerde onderzoeken is geconcludeerd dat op de locatie geen 
sprake is van actuele risico’s voor de mens.  
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Dossier AA051814889: Renbaanstraat 114 
 

• “Verkennend en nader bodemonderzoek Renbaanstraat 114 Den Haag”, Mol ingenieursbureau, 
kenmerk: 11272, d.d. 27 april 2009; 

• “Historisch onderzoek Renbaanstraat 114 te Den Haag”, Mol ingenieursbureau, kenmerk: 11272, 
d.d. 25 juni 2009. 

In de grond zijn bijmengingen met puin en kolen vastgesteld. De bovengrond is sterk verontreinigd 
met zink, matig verontreinigd met lood en licht verontreinigd met barium, cadmium, koper, kwik, PAK, 
PCB en minerale olie. In de ondergrond zijn sterke verontreinigingen met lood en zink vastgesteld. 
Verder is de ondergrond licht verontreinigd met barium, cadmium, kobalt, koper, kwik en PAK. Het 
grondwater op de locatie is licht verontreinigd met tetrachlooretheen. Op de locatie is sprake van een 
geval van ernstige bodemverontreiniging. Naar aanleiding van de beoordeling van het verkennend en 
nader bodemonderzoek door de gemeente, is aanvullend een historisch onderzoek uitgevoerd. Op 
basis van het historisch onderzoek is vastgesteld dat de locatie voldoende is onderzocht. 
 
Dossier AA051804997: Stevinstraat 29 
 

• “Historisch onderzoek Stevinstraat 29 te Den Haag”, Kuiper&Burger, kenmerk: PB03272/D01, d.d. 
24 januari 2004; 

• “Oriënterend onderzoek op 12 verschillende locaties in Den Haag”, De Straat Milieu-Adviseurs, 
B00A0341, d.d. 1 december 2000; 

• “Verkennend onderzoek ter plaatse van de Stevinstraat 29 te Scheveningen”, Bodemstaete b.v., 
kenmerk: HYG.D.01,03, d.d. 17 mei 1995; 

• “Aanvullend oriënterend onderzoek Stevinstraat 29 te Den Haag”, Royal Haskoning, kenmerk: 
9P8741/R00057, d.d. 27 februari 2006 

Op de locatie is een wasserij aanwezig. Op basis van het historisch bodemonderzoek was een 
onderzoek naar een VOCl-verontreiniging niet noodzakelijk. In de grond zijn sterke verontreinigingen 
met koper, lood, zink, matige verontreinigingen met cadmium en lichte verontreinigingen met nikkel, 
kwik, PAK en minerale olie vastgesteld. In het grondwater zijn lichte verontreinigingen met zware 
metalen en tetrachlooretheen vastgesteld. 
 
Dossier AA051815541: Wijk 72 Scheveningen Rijslag (ORAC's) 
 

• “Verkennend bodemonderzoek Stadsdeel Scheveningen, wijk Rijslag, wijk 72 te Den Haag”, 
Geofox-Lexmond b.v., kenmerk: 2011238_f1RAP, d.d. 1 oktober 2012; 

• “ORAC buurt 72 Rijslag: Nader onderzoek”, Ingenieursbureau Den Haag, kenmerk: 
271000/SB2012-10757, d.d. 24 januari 2013 

Ter plaatse van ORAC-locatie 72-01 is een sterke verontreiniging met lood in de ondergrond 
vastgesteld. Uit nader onderzoek blijkt dat de sterke verontreiniging slechts een beperkte omvang 
heeft en daarom geen sprake is van een ernstig geval van bodemverontreiniging. Verder zijn ter 
plaatse van de overige ORAC-locaties lichte verontreinigingen met kwik, lood, zink en PAK 
vastgesteld. In het grondwater zijn lichte verontreinigingen met arseen, barium, naftaleen, minerale 
olie en tetrachlooretheen aangetoond. 
 
Dossier AA051807144: 2e Messstraat 33-49f, Neptunusstraat 96-136e, Rotterdamsestraat 70-106 
(even) en 97 t/m 125 (oneven) 
  

• “Verkennend Bodemonderzoek Cluster 2e Messstraat te Den Haag”, Geofox-Lexmond, kenmerk: 
04.26278/JVDW, d.d. 1 juni 2004; 

• “Aanvullend onderzoek Cluster 2e Messstraat”, Geofox-Lexmond, kenmerk: 04.26278/JVDW, d.d. 
5 augustus 2004; 

• “Aanvullend onderzoek Cluster 2e Messstraat (deellocatie A)”, Geofox-Lexmond, kenmerk: 
20043460/JWOU, d.d. 2 februari 2005. 

Op de locatie is sprake van matige bijmengingen met puin en zwakke bijmengingen met houtskool.  
Op de locatie is in totaal sprake van 315 m3 sterk verontreinigde grond met zink, derhalve is sprake 
van een geval van ernstige bodemverontreiniging met zink. Tevens zijn lichte verontreinigingen met 
lood, PAK en minerale olie vastgesteld. Het grondwater is licht verontreinigd met arseen. 
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Dossiers AA051802915: Dirk Hoogenraadstraat 168 
 

• “Rapport verkennend bodemonderzoek D. Hoogenraadstraat 168 te Den Haag”, Oranjewoud, 
kenmerk: 1601-33904, d.d. april 1994; 

• “Grondwaterbemonstering Dirk Hoogenraadstraat 168 te Den Haag”, Joustra Geomet B.V., 
kenmerk: MA-03234, d.d. 10 oktober 1994; 

• “Grond- en grondwaterbemonstering Dirk Hoogenraadstraat 168 te Scheveningen”, Joustra 
Geomet B.V., kenmerk: MA-03234/01, d.d. 28 augustus 1995 

De verdachte deellocaties zijn diverse ondergrondse HBO-tanks en een werkplaats. Tijdens het 
veldwerk zijn bijmengingen met puin en kolen vastgesteld. In de grond is een sterke verontreiniging 
met zink, een matige verontreiniging met PAK en een lichte verontreiniging met lood aangetroffen. In 
het grondwater is een sterke verontreiniging met lood en lichte verontreinigingen met chroom, koper, 
zink, trichloormethaan, trichlooretheen en 1,1,1-trichloorethaan vastgesteld. Door de gemeente is een 
startformulier beschikking opgesteld (Kenmerk: 273-008), d.d. 19 juni 1995), waarin wordt vermeld dat 
de grond sterk verontreinigd is met zink en PAK en het grondwater sterk verontreinigd met lood. 
Documentatie omtrent een sanering ontbreekt, de locatie heeft daarom op het bodemloket de status 
‘Uitvoeren saneringsplan’. 
 
Dossier AA051801166: Nieuwe Parklaan 
 

• “Verkennend en nader bodemonderzoek Nieuwe Parklaan te Den Haag”, Ingenieursbureau Den 
Haag (IbDH), kenmerk: 95015629-2014076, d.d. 26-5-2015. 

Dit onderzoek heeft betrekking op het tramtracé gelegen ter hoogte van de huisnummers 122 t/m 144. 
Opgemerkt dat een deel van de onderzochte locatie buiten onderhavige onderzoekslocatie is gelegen. 
Aanleiding voor het bodemonderzoek is de vervanging van het tramtracé. In de grond zijn sterke 
bijmengingen met puin aanwezig, plaatselijk is sprake van een ondoordringbare puinlaag. De 
bovengrond is sterk verontreinigd met nikkel, matig verontreinigd met koper en zink en licht 
verontreinigd met zware metalen, PAK, PCB en minerale olie. In de ondergrond zijn lichte 
verontreinigingen met kwik, lood, zink, minerale olie en PAK vastgesteld. Het grondwater is licht 
verontreinigd met barium en zink. Op basis van het nader bodemonderzoek is vastgesteld dat ter 
plaatse van het onderzochte tramtracé sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging in 
de grond met koper en nikkel. 
 
Het tramtracé ten westen van deze onderzochte locatie is reeds gesaneerd door middel van een BUS-
procedure (immobiel). 
 
Dossier AA051802815: Nieuwe Parklaan 248 
 

• “Historisch onderzoek Nieuwe Parklaan 248”, Gemeente Den Haag afdeling Milieutechniek, 
kenmerk: 273-007, d.d. 20 maart 1995. 

De locatie is verdacht voor bodemverontreiniging op basis van een (voormalige) 
benzinebewaarplaats. Ter plaatse van de benzinebewaarplaats is een sterke verontreiniging met 
minerale olie in grond en grondwater vastgesteld. 
 
Dossier AA051803476: Circusstraat - Circustheater 
 

• “Rapport betreffende Verkennend Milieutechnisch Bodemonderzoek Circustheater aan de 
Circusstraat te Scheveningen”, Joustra Geomet BV, kenmerk: MB-01934, d.d. 29-4-1996. 

De onderzoekslocatie betreft het Circustheater. De locatie heeft de hypothese ‘verdacht’, maar op de 
locatie is geen sprake van verdachte deellocaties. De bovengrond op de locatie is kolen- en 
sintelhoudend en zwak puinhoudend. De sintelhoudende bovengrond is sterk verontreinigd met lood 
en zink. De ondergrond op deze locatie is niet verontreinigd. De grondwaterkwaliteit op de locatie is 
niet vastgesteld.  Op basis van de onderzoeksresultaten is sprake van een niet-ernstig geval van 
bodemverontreiniging met lood en zink. 
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Dossier AA051803861: Gevers Deynootweg 25 
 

• “Verkennend bodemonderzoek Gevers Deynootweg 25 te Scheveningen”, Chemielinco, kenmerk: 
97245, d.d. 21 mei 1997. 

Op basis van het vooronderzoek is de onderzoeksstrategie ‘onverdacht’ gehanteerd. In de grond zijn 
bijmengingen met puin en kolen vastgesteld. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de bovengrond 
sterk verontreinigd is met lood en zink, matig verontreinigd met PAK en licht verontreinigd met 
cadmium, kwik en minerale olie. Het grondwater op de locatie is niet verontreinigd. Geconcludeerd is 
dat op deze locatie nader bodemonderzoek noodzakelijk is. 
 
Dossier AA051801857: Badhuiskade riool 
 

• “Rapport Historisch Onderzoek Gedempte haven Badhuiskade Scheveningen”, Geofox BV, 
kenmerk: Q4930/IBO/rwi, d.d. 7 augustus 2003. 

Op basis van het historisch onderzoek is het gebied verdacht voor verontreiniging met zware metalen 
en PAK als gevolg van demping van de haven. Het historisch onderzoek heeft betrekking op het 
terrein gelegen tussen de Haringkade, Stevinstraat en de Badhuiskade. 

4.27.4 Conclusie deellocatie 27 

Katwijkstraat 77A heeft de status ‘potentieel ernstig, niet spoedeisend’ toebedeeld gekregen in 
verband met de aanwezigheid van een werkplaats. Er dient bodemonderzoek plaats te vinden indien 
in de omgeving graafwerkzaamheden plaatsvinden. 
 
Er dient een nader bodemonderzoek naar de sterke verontreinigingen met lood in de grond ter plaatse 
van Katwijkstraat 123 uitgevoerd te worden indien nabij deze locatie graafwerkzaamheden staan 
gepland. 
 
Indien nabij Neptunusstraat 94 graafwerkzaamheden worden uitgevoerd, dient een bodemonderzoek 
te worden uitgevoerd. 
 
Er is nader bodemonderzoek nodig naar de matige verontreiniging met PAK in de ondergrond ter 
plaatse van Renbaanstraat 73-75 indien nabij deze locatie graafwerkzaamheden worden uitgevoerd. 
 
Ter plaatse van Maaswijkstraat 84-114 is sprake van een niet-spoedeisend geval van ernstige 
bodemverontreiniging met zink. Het is niet bekend of deze verontreiniging ook binnen het deelgebied 
aanwezig is. Dit dient eerst te worden nagegaan indien graafwerkzaamheden kunnen worden 
uitgevoerd.  
 
Ter plaatse van Maaswijksestraat 84 zijn niet alle verdachte deellocaties onderzocht. Er is tevens 
sprake van een niet-spoedeisend geval van ernstige bodemverontreiniging met zink. Voorafgaand aan 
graafwerkzaamheden nabij deze locatie wordt aanbevolen bodemonderzoek uit te voeren om te 
onderzoeken of ter plaatse van de graaflocatie ook sprake is van sterke bodemverontreiniging.  
 
De bovengrond ter plaatse van Renbaanstraat 78 is sterk verontreinigd met lood en zink. Momenteel 
is geen sprake van actuele risico’s voor de mens, maar indien graafwerkzaamheden ter plaatse van 
de sterk verontreinigde grond worden uitgevoerd bestaan er wel risico’s. Voorafgaand aan 
graafwerkzaamheden dient derhalve geverifieerd te worden dat niet in sterk verontreinigde grond 
wordt gegraven. 
 
Ter plaatse van Renbaanstraat 114 is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging met 
lood en zink in de grond. Indien graafwerkzaamheden nabij deze locatie zullen plaatsvinden dient 
eerst vastgesteld te worden of de sterke verontreinigingen ook ter plaatse van de graaflocatie 
aanwezig zijn. 
 
Er zijn sterke verontreiniging met koper, lood en zink vastgesteld in de grond ter plaatse van 
Stevinstraat 29. Deze zijn mogelijk ook binnen het deelgebied aanwezig. Indien nabij deze locatie 
graafwerkzaamheden staan gepland, dient dit te worden onderzocht. 
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In de wijk Rijslag (wijk 72) ligt ORAC 72-01, waar ter plaatse een sterke loodverontreiniging met 
beperkte omvang in de ondergrond is vastgesteld. Indien ter plaatse graafwerkzaamheden worden 
uitgevoerd, dient er rekening mee te worden gehouden dat de sterk verontreinigde grond apart moet 
worden ontgraven. 
 
Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging met zink in de grond ter plaatse van de 
2e Messtraat. Indien nabij deze locatie graafwerkzaamheden zijn gepland, dient voorafgaand 
achterhaald te worden of deze binnen het geval worden uitgevoerd. 
 
Voor de locatie Dirk Hoogenraadstraat 168 staat vermeld dat er een saneringsplan opgesteld moet 
worden in verband met de sterke zink- en PAK-verontreiniging in de grond en sterke 
loodverontreiniging in het grondwater. Indien de sterke verontreinigingen ook aanwezig zijn binnen het 
deelgebied en het voornemen is ter plaatse graafwerkzaamheden te verrichten, dient een 
saneringsplan of BUS-melding te worden opgesteld.  
 
Ter plaatse van het tramtracé ter hoogte van Nieuwe Parklaan 122 t/m 144 is sprake van een geval 
van ernstige bodemverontreiniging in de grond met koper en nikkel. Indien graafwerkzaamheden nabij 
deze locatie zijn gepland, dient voorafgaand achterhaald te worden of de sterke verontreinigingen ook 
ter plaatse van de graaflocatie aanwezig zijn.  
 
In de grond en het grondwater ter plaatse van Nieuwe Parklaan 248 is sprake van een sterke 
verontreiniging met minerale olie. Bij graafwerkzaamheden nabij deze locatie dient eerst te worden 
vastgesteld of de sterke verontreiniging ook ter plaatse aanwezig zijn.  
 
Ter plaatse van het Circustheater zijn sterke verontreinigingen met lood en zink in de bovengrond 
vastgesteld. Er is sprake van een niet-ernstig geval van bodemverontreiniging. Voordat 
graafwerkzaamheden nabij deze locatie plaatsvinden, dient geverifieerd te worden dat de sterke 
verontreinigingen niet ter plaatse aanwezig zijn.  
 
Voordat graafwerkzaamheden nabij Gevers Deynootweg 25 worden uitgevoerd, dient een nader 
bodemonderzoek uitgevoerd te worden naar de matige verontreiniging met PAK en de sterke 
verontreinigingen met lood en zink om vast te stellen of deze ook ter plaatse van de graaflocatie 
aanwezig zijn. 
 
Ter plaatse van de gedempte haven aan de Badhuiskade is de bodem verdacht voor 
verontreinigingen met PAK en zware metalen. Aanbevolen wordt een bodemonderzoek uit te voeren 
indien graafwerkzaamheden nabij deze locatie wordt uitgevoerd. 
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5 ASBEST 

Asbest is grootschalig toepast in de periode vanaf de Tweede Wereldoorlog tot circa 
1995. Aangezien de bebouwing binnen Scheveningen Bad ruim voor deze periode is gerealiseerd, is 
de bodem over het algemeen niet verdacht voor verontreiniging met asbest.  
 
In algemene zin wordt gesteld dat aanwezigheid van puinlagen en/of het grondlagen waarin matige, 
sterke of uiterste bijmenging van puin en/of ander sloopafval voorkomt worden verdacht voor 
verontreinigingen met asbest, tenzij de betreffende lagen zijn toegepast voordat grootschalig met 
asbest werd gewerkt (en dit aantoonbaar kan worden gemaakt) en/of het tegendeel is bewezen (door 
uitgevoerd asbestonderzoek conform de NEN 5707 en/of NEN 5897).  
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6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

6.1 Conclusies 

• Tijdens de locatie-inspectie zijn geen gegevens naar voren gekomen met betrekking tot potentieel 
bodembedreigende activiteiten en/of verdachte deellocaties.  

 

• Op basis van de ligging van het onderzoeksgebied in zone B4 en B7 voor de bovengrond en O2 
voor de ondergrond van de bodemkwaliteitskaart, mag verwacht worden dat in de bovengrond 
over het algemeen lichte verontreinigingen met kwik, lood, zink en PAK aanwezig zijn. In de 
ondergrond worden ten hoogste lichte verontreinigingen verwacht met deze stoffen.  

 

• Het grondwater wordt op een diepte van ten minste 2,5 m-mv verwacht. Het gebied ten noorden 
van de Badhuisweg is gelegen binnen de begrenzing van een grondwaterbeschermingszone. Op 
en nabij de onderzoekslocatie zijn geen begraafplaatsen en/of tankgrachten gelegen. 

 

• Binnen de 27 deelgebieden is weinig bodemonderzoek uitgevoerd. Er zijn wel meerdere 
bodemonderzoeken die nabij de deelgebieden zijn uitgevoerd. Deels geven deze aanleiding om 
sterke bodemverontreiniging binnen de deelgebieden te verwachten.  

 

• De locatie is niet verdacht van verontreiniging met asbest, aangezien de bebouwing voornamelijk 
voor de Tweede Wereldoorlog is gerealiseerd. In het algemeen geldt dat een locatie verdacht is 
voor de aanwezigheid van asbest indien puinlagen of bijmengingen met puin in de grond 
aanwezig zijn. Bodemvreemd materiaal (met name puin en ander sloopafval) kan namelijk duiden 
op aanwezigheid van ophooglagen en asbest. Alleen met een asbestonderzoek conform de NEN 
5707 (grond) en/of NEN 5897 (puin) kan met enige zekerheid de aan- of afwezigheid van asbest 
worden vastgesteld.  

 

6.2 Aanbevelingen 

• Indien uit onderhavig historisch onderzoek blijkt dat op een graaflocatie mogelijk sprake is van 
sterk verontreinigde grond en/of grondwater, dient dit vastgesteld te worden middels het inzien 
van de beschikbare bodemonderzoeken en/of het uitvoeren van een bodemonderzoek.  

 

• Indien op een locatie sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging, dient 
voorafgaand aan de graafwerkzaamheden een BUS-melding of saneringsplan ter beoordeling 
ingediend te worden bij het bevoegd gezag, in deze de Omgevingsdienst Haaglanden. ATKB kan 
dit voor u verzorgen. 

 

• Indien op een locatie sprake is van sterk verontreinigde grond waarbij de omvang minder dan  
25 m3 bedraagt, is het niet noodzakelijk een BUS-melding of saneringsplan op te stellen 
voorafgaand aan de graafwerkzaamheden. Wel dient er rekening mee te worden gehouden dat de 
sterk verontreinigde grond apart ontgraven dient te worden van de in mindere mate verontreinigde 
grond. Indien de sterk verontreinigde grond wordt teruggeplaatst dient dit tevens op dezelfde 
plaats en op dezelfde diepte te geschieden. Aanbevolen wordt een Plan van Aanpak op te stellen 
waarin de te volgen werkwijze wordt beschreven. ATKB kan dit voor u verzorgen.  
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7  BETROUWBAARHEID ONDERZOEK 

ATKB is op generlei wijze gelieerd aan de opdrachtgever en/of de eigenaar van het onderzochte 
terrein.  
 
Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke 
inzichten en methoden. Opgemerkt wordt dat ATKB niet kan instaan voor de juistheid en volledigheid 
van door derden verstrekte informatie en van eventueel door derden uitgevoerd (voor)onderzoek. 
Hierbij wordt er op gewezen dat het uitgevoerde onderzoek een momentopname is. Beïnvloeding van 
bodemkwaliteit zal ook plaats kunnen vinden na uitvoering van dit onderzoek. Naarmate er een 
langere tijd is verlopen na uitvoering van het onderzoek, dient meer voorzichtigheid te worden betracht 
bij het gebruik van de onderzoeksresultaten. 
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AA051801836

AA051802697

AA051802915

AA051804508

AA051802239

AA051805383

AA051805384

AA051805296

AA051805166

AA051805240AA051814437

AA051801170

AA051802215

AA051804173

AA051802346

AA051804745

BOOT 0011870E

BOOT 0011870F

AA051805054

AA051805491

AA051805750 

AA051814656 



Deellocatie voldoende 

onderzocht of gesaneerd

Deellocatie nog verder te 

onderzoeken (matige 

verontreiniging niet afgeperkt, 

of aanvullende strategie nodig) 

onvoldoende onderzocht

Deellocatie met sterke 

verontreinigingen 

aangetoond (inclusief 

gesaneerde locaties met 

restverontreinigingen) 

Bron met enige kans op 

bodemverontreiniging 

(potentieel verontreinigd)

Bron met grote kans op 

bodemverontreiniging 

(potentieel ernstig 

verontreinigd)

BOOT 118711 

BOOT 118712

BOOT 118714

BOOT AN2884

BOOT AN5627
BOOT AO1720

BOOT AO1294

BOOT AN4421

BOOT AO1163

BOOT AN6075

BOOT AN6389

BOOT AN1686

BOOT AK9127

BOOT AO1914

BOOT AN5260

AA051812070

AA051806513 

AA051806681 AA051812041

AA051812042  

AA051812043 

AA051812047 

AA051812067

AA051812077  

AA051812071 

AA051812073 

AA051812082

AA051812083  

AA051812086 



Deellocatie voldoende 

onderzocht of gesaneerd

Deellocatie nog verder te 

onderzoeken (matige 

verontreiniging niet afgeperkt, 

of aanvullende strategie nodig) 

onvoldoende onderzocht

Deellocatie met sterke 

verontreinigingen 

aangetoond (inclusief 

gesaneerde locaties met 

restverontreinigingen) 

Bron met enige kans op 

bodemverontreiniging 

(potentieel verontreinigd)

Bron met grote kans op 

bodemverontreiniging 

(potentieel ernstig 

verontreinigd)

AA051801179
AA051804159

AA051815487

AA051801176

AA051802136

AA051802908

AA051804803

AA051804161

AA051801178

AA051805749

AA05180435

AA051801183
AA051812066 

AA051801165 

BOOT AO1913

BOOT AO0872

BOOT AN7164

0011A151

AN4933

AN1786

BOOT AN4933

BOOT AN1786

AA051801163 

AA051802327 

AA051804362 

AA051811937

AA051811938 

AA051811939 

AA051812078 

AA051812079 

AA051814654 



Deellocatie voldoende 

onderzocht of gesaneerd

Deellocatie nog verder te 

onderzoeken (matige 

verontreiniging niet afgeperkt, 

of aanvullende strategie nodig) 

onvoldoende onderzocht

Deellocatie met sterke 

verontreinigingen 

aangetoond (inclusief 

gesaneerde locaties met 

restverontreinigingen) 

Bron met enige kans op 

bodemverontreiniging 

(potentieel verontreinigd)

Bron met grote kans op 

bodemverontreiniging 

(potentieel ernstig 

verontreinigd)

AA051801166

AA051805248

AA051815613

AA051803476

AA051812036

AA051806504

AA051804934

AA051805140

AA051813968

AA051806756

AA051801153

AA051802051

AA051802052

AA051806960

AA051805514

AA051803016

AA051811949

AA051811902

AA051815481

AA051805546

AA051811951AA051806813

AA051805355

AA051801149

AA051806146

AA051801869

AA051802815

AA051814650

AA051811980

AA051811979

AA051811986

AA051814889

AA051806009

BOOT 00119948

BOOT 00119A3F

BOOT 00119BAC

BOOT AN1114 BOOT AN1995

BOOT AN2000

BOOT AN6535

BOOT AN1580

BOOT AN089

BOOT AZ/13

BOOT AO0494

BOOT AO0495

BOOT AO0550

BOOT AO0551

BOOT AN4895

AA051811967

BOOT AN5425

BOOT CTO0154

BOOT AO1319

BOOT AN1196

BOOT AN1204

BOOT AO0646

BOOT AO1348 

AA051811963 

AA051811971 

AA051811976

AA051811977  

AA051812019 

AA051812046 

AA051812053 

AA051814838 



AA051807144

AA051812052

AA051804409

AA051803861

AA051808602

AA051806868

AA051812049 

AA051803826

AA051811948

AA051811982

AA051805622 AA051811966

AA051811965 

Deellocatie voldoende 

onderzocht of gesaneerd

Deellocatie nog verder te 

onderzoeken (matige 

verontreiniging niet afgeperkt, 

of aanvullende strategie nodig) 

onvoldoende onderzocht

Deellocatie met sterke 

verontreinigingen 

aangetoond (inclusief 

gesaneerde locaties met 

restverontreinigingen) 

Bron met enige kans op 

bodemverontreiniging 

(potentieel verontreinigd)

Bron met grote kans op 

bodemverontreiniging 

(potentieel ernstig 

verontreinigd)

AA051805739

AA051812022 

AA051811985

AA051804990

AA051801151

AA051801169

AA051813952

AA051805089

AA051804357

AA051811900

AA051804997

AA051815541

BOOT  118715

BOOT AO1845 

BOOT 118716 

BOOT 118717

BOOT 118719

BOOT 11871B

BOOT 119949

BOOT 11994B

BOOT 0011994A

BOOT 119780

Tank 13

BOOT AN7388

BOOT 110403629,02

BOOT AN1952

BOOT 0011A139 BOOT AN538

BOOT AK8474

BOOT AO0695

BOOT AN4882

AA051811904

AA051811987 

BOOT AN5697

BOOT 0011B28E

BOOT M92001798 

AA051801167 

AA051801168 

AA051805513

AA051811968

AA051811969

AA051811970 

AA051811974 

AA051811978 

AA051811981

AA051812050 



Deellocatie voldoende 

onderzocht of gesaneerd

Deellocatie nog verder te 

onderzoeken (matige 

verontreiniging niet afgeperkt, 

of aanvullende strategie nodig) 

onvoldoende onderzocht

Deellocatie met sterke 

verontreinigingen 

aangetoond (inclusief 

gesaneerde locaties met 

restverontreinigingen) 

Bron met enige kans op 

bodemverontreiniging 

(potentieel verontreinigd)

Bron met grote kans op 

bodemverontreiniging 

(potentieel ernstig 

verontreinigd)BOOT AN7214

AA051801869 

BOOT AO1487

BOOT 001B298

BOOT AN1678

BOOT  AN2486

BOOT AN2931

BOOT AN6387

BOOT 0011BB82 

BOOT AN7643

BOOT AN6093

BOOT AN1115

BOOT F1659

BOOT AO0899

BOOT 0011AE61 

BOOT 0011AE62 

BOOT AN6426

BOOT 0011AE63 

BOOT AN3959 

BOOT AN3538

BOOT AR/86

BOOT AN3537

BOOTAN1675

BOOT AO1201

BOOT AN2196 

AR/86

AN3537

AN1675

BOOT AY265BOOT 0013D7AC 

AA051803932 

AA051805652

AA051808550 

AA051808601 

AA051811901

AA051811903

AA051811914

AA051811914

AA051811941 

AA051811923 

AA051811924 

AA051811940 

AA051811942 

AA051811944

AA051811945  

AA051811950 

AA051811953 
AA051811955 

AA051811956 

AA051811957

AA051811958

AA051812020

AA051812021    

AA051811959 

AA051811964 

AA051811972 

AA051811973

AA051811975 

AA051812004

AA051812005  

AA051812023 

AA051812024 

AA051812037 

AA051812051 
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Overzicht bodeminformatie Scheveningen-Bad (projectnummer: 20150625)

5000001 1 Titel Auteur Kenmerk Datum Verdachte deellocaties Zintuigelijk Resultaten grond Resultaten grondwater Asbest 

aangetoond

Beschrijving/conclusie

AA051801149 NEPTUNUSSTR Indicatief bodemonderzoek locatie Neptunusstraat 

1 te 's-Gravenhage

BKH BA333003/566

4H/H3

29-06-90 geen puin, kool lood>T EOX, koper, zink>S geen overschrijdingen niet onderzocht geen aanleiding nader onderzoek

NEPTUNUSSTR Bodemkwaliteitsonderzoek De Thuishaven Hoofdafdeling Bodem 

en Water

271-007 13-11-91 geen puin, harde laag lood, kwik, minerale olie, PAK>S niet onderzocht niet onderzocht voldoende onderzocht

AA051801151 ROTTERDAMSESTRAAT Oriënterend onderzoek Rotterdamsestraat (school) afdeling Bodem en 

Water

271-009 31-07-90 huisbrandolietank puin lood>S geen overschrijdingen niet onderzocht nader onderzoek voor karakter lood in grond.

ROTTERDAMSESTRAAT Nader onderzoek fase 1 Rotterdamsestraat (school) afdeling Bodem en 

Water

271-009 26-11-90 geen puin lood>S niet onderzocht niet onderzocht voldoende onderzocht

AA051801153 HARINGSTRAAT E.O. (RIOOL) Bodemkwaliteitsonderzoek Haringstraat (riool) Hoofdafdeling Bodem 

en Water

271-012 1-11-90 1,2,3,4,5,6 puin bovengrond: benzo(a)pyreen, fluorantheen, chryseen, zink>S 

Ondergrond: benzo(a)pyreen, chryseen, kwik, PAK, lood>S

tetrachlooretheen>T niet onderzocht nader onderzoek grondwater.

AA051801157 SHELL BADHUISWEG Evaluatie-rapport bodemsanering 'calamiteit 

vulleiding' Badhuisweg 8f te Den Haag

FMA-Nillesen SA20140014 9-02-15 ter plaatse van vulleiding nvt minerale olie>S geen overschrijdingen niet onderzocht sterke verontreiniging verwijderd. Voldoende gesaneerd.

SHELL BADHUISWEG Certificaat Zand uit dynamische wingebieden KIWA K21513/06 1-07-14 nvt nvt nvt nvt nvt KIWA certificaat

SHELL BADHUISWEG Evaluatie van de sanering van het Shell-

brandstofverkooppunt aan de Badhuisweg 8F te 

Den Haag

Heidemij advies 1544 1-08-95 ter plaatse van 

benzinestation

nvt Bij W18 minerale olie>S rest niet overschreden niet onderzocht niet onderzocht voldoende gesaneerd.

SHELL BADHUISWEG Afperkend bodemonderzoek ter plaatse van het 

Shell verkooppunt aan de Badhuisweg 8 te Den 

Haag

Heidemij advies 633/WA92/G36

3/16652

1-10-92 geen puin en grind boven en ondergrond minerale olie>I niet onderzocht niet onderzocht sterk verontreinigd met minerale olie.

SHELL BADHUISWEG Saneringsplan ter plaatse van het Shell 

verkooppunt aan de Badhuisweg 8f te Den Haag

Heidemij advies 633/EA93/A022

/20224

1-03-93 pompeilanden, voormalige 

mixpomp en 

tankontluchting

nvt nvt nvt nvt saneren door ontgraven grond en vervangen pompen

SHELL BADHUISWEG BSB bodemonderzoek locatie Badhuisweg 8F te 

Den Haag

Grontmij 99008878-LP 7-03-00 werkplaats, olieopslag zwak puin werkplaats geen overschrijding, olieoslag bovengrond PAK>S 

ondergrond geen overschrijdingen

niet onderzocht niet onderzocht voldoende onderzocht

AA051801163 ZWOLSESTRAAT geen onderzoek. Geen statusinformatie

AA051801166 Nieuwe Parklaan zie ook 2740006 Verkennend en nader bodemonderzoek Nieuwe 

Parklaan te Den Haag

Ingenieursbureau Den 

Haag

95015629-

2014076

26-05-15 nieuwe Parklaan 80, Nieuwe 

Parklaan 86

sterk puin. Op 

variërende diepte 

ondoordringbare 

laag.

bovengrond zware metalen minerale olie, PAK, PCB, zink>S koper, 

zink>T nikkel>I. Ondergrond kwik, lood, zink, minerale olie, PAK>S 

. Nder onderzoek grond nikkel, koper>I

barium, zink>S zintuigelijk geen 

asbest

in het tramtracé sterk verontreinigd. Ernstig met nikkel en koper

Nieuwe Parklaan zie ook 2740006 Aanvullend verkennend bodemonderzoek Nieuwe 

Parklaan te Den Haag

Ingenieursbureau Den 

Haag

95015629-

2014115

4-12-14 sporen puin, 

matig baksteen

bovengrond lood, PAK, PCB>S ondergrond PAK, lood>S niet onderzocht zintuigelijk geen 

asbest

voldoende onderzocht

Nieuwe Parklaan zie ook 2740006 Partijkeuring grond conform het Besluit 

Bodemkwaliteit

Hoste Milieutechniek 

BV

14208GEL 3-08-14 geen geen achtergrondwaarde niet onderzocht niet onderzocht toepasbaar

Nieuwe Parklaan zie ook 2740006 Melding besluit bodemkwaliteit Aannemingsmaatscha

ppij Van Gelder

282892 25-02-15 geen geen nvt nvt nvt 100-150 m3 schone grond toegepast in groenstroken

Nieuwe Parklaan zie ook 2740006 Bus immobiel sanering Tramspoor Nieuwe 

Parklaan

Gemeente Den Haag nvt 5-03-15 trambaan nvt sterk nikkel en koper nvt nvt aanleg 420 meter nieuw spoor en 445 meter bomensleuf. 3125 m3 grond 

ontgraven

AA051801167 SEINPOSTDUIN geen onderzoek. Geen statusinformatie

AA051801168 ZEEKANT/SEINPOSTDUIN geen onderzoek. Geen statusinformatie

AA051801169 SCHEVENINGSESLAG Oriënterend onderzoek Scheveningseslag afdeling Bodem en 

Water

273-003 15-06-90 geen puin geen verontreinigingen niet onderzocht niet onderzocht voldoende onderzocht.

SCHEVENINGSESLAG Verkennend milieukundig bodem- en 

asfaltonderzoek aan de Scheveningseslag te Den 

Haag

VanderHelm 

Milieubeheer B.V. 

IDSC110370 12-05-11 terrein, wegen geen bovengrond: PAK>S verder geen verontreiniging niet onderzocht zintuigelijk geen 

asbest

voldoende onderzocht

AA051801170 Harteveltstraat ong. naast 1 (oud: 

Paviljoen von W 

Bodemkwaliteitsonderzoek Paviljoen Von Wied Hoofdafdeling Bodem 

en Water

273-004 27-07-92 geen puin kwik, lood, EOX, PAK, minerale olie, fenantreen, fluoranteen, 

chryseen, benzo(a)pyreen>S

niet onderzocht niet onderzocht voldoende onderzocht

AA051801176 HARSTENHOEKSTR / G D Verkennend bodemonderzoek Gevers 

Deynootstraat/Harstenhoekstraat t 's-Gravenhage

Oranjewoud 87-16255 1-10-85 geen puin, kolengruis, 

teer

geen verontreiniging niet onderzocht niet onderzocht voldoende onderzocht

AA051801177 GEVERS DEYNOOTWEG (PALACE) Startformulier Gemeente Den Haag 2800002/SB200

6-19857

4-09-06 nvt nvt onbekend onbekend nvt geen gegevens bekend over bodemkwaliteit.

AA051801178 ZWOLSESTRAAT (HTM) Oriënterend onderzoek, Zwolsestraat, 

Groningsestraat

bkh 280-3 31-07-86 geen niet onderzocht geen verontreiniging geen overschrijdingen niet onderzocht voldoende onderzocht

ZWOLSESTRAAT (HTM) Rapportage verkennend bodemonderzoek 

Tramremise Zwolsestraat Scheveningen

Tauw WK/RAP-

196/AB/ws

1-03-89 geen grind, puin lood, PAK>S tolueen>S niet onderzocht voldoende onderzocht

ZWOLSESTRAAT (HTM) Oriënterend onderzoek Zwolsestraat/Oostduinpark bkh 280-003/-004 15-06-89 geen niet onderzocht lood, PÄK, zink>S niet onderzocht niet onderzocht aanvullend onderzoek voor geplande parkeergarage nodig.

ZWOLSESTRAAT (HTM) aanvullend oriënterend onderzoek Zwolsestraat te 

's-Gravenhage

bkh B012121/6140

G/G2

13-07-89 geen niet onderzocht geen verontreinigingen geen overschrijdingen niet onderzocht voldoende onderzocht. Nader onderzoek naar 

benzinestation/autowasserette

ZWOLSESTRAAT (HTM) Begeleidingsformulier beschikking Zwolsestraat 

ong.

Gemeente Den Haag 280-

003S96003387

8-02-96 nvt nvt nvt nvt nvt aanvullend bodemonderzoek nodig

ZWOLSESTRAAT (HTM) bodemonderzoek Zwolsestraat/ bouwkavel Wilma Ingenieursbureau Den 

Haag

QM96075 27-08-96 geen niet onderzocht boring 5 PAK>S niet onderzocht niet onderzocht voldoende onderzocht

ZWOLSESTRAAT (HTM) Bodemkwaliteit parkeergarages afdeling 

Milieuteckniek

280-003 20-03-95 geen nvt nvt nvt nvt voldoende onderzocht
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Overzicht bodeminformatie Scheveningen-Bad (projectnummer: 20150625)

5000001 1 Titel Auteur Kenmerk Datum Verdachte deellocaties Zintuigelijk Resultaten grond Resultaten grondwater Asbest 

aangetoond

Beschrijving/conclusie

Zwolsestraat 424 Vooraanmelding Milieu ANWB 

brandstofverkooppunt aan de Zwolsestraat 424 te 

Scheveningen

BQP 1519 brf 06RV 6-02-06 tankstation nvt nvt nvt nvt SHELL wordt ANWB tankstation. LPG installatie is verwijderd

Zwolsestraat 424 Keuring propaantank J.P.E Verschuren 586924 6-08-96 propaantank nvt nvt nvt nvt tank voldoet aan de eisen

Zwolsestraat 424 Natuurmonument "Harstenhoek" 

Vergunningaanvraag ex art. 12 Nb-wet inzake LPG-

tank Harstenhoekweg

Consulentenschap 

Natuur, Milieu, en 

Faunabeheer in de 

provincie Zuid-

Holland

288/924/WH/B

D

6-10-88 LPG-tank nvt nvt nvt nvt verplaatsing LPG tank

Zwolsestraat 424 Nieuwe situatie F.A.G. Jan der 

Meijden

189,1047 9-03-89 tankstation nvt nvt nvt nvt Dieselolietank is nu 12000l, was 4000l. HBO tank vervalt. 20000l LPG tank

Zwolsestraat 424 Verzoek voor een nieuwe, de gehele inrichting 

omvattende, vergunning

P.J.W. vloemans 3115A 27-02-90 tankstation nvt nvt nvt nvt oprichten van tankstation

AA051801179 Enkhuizensestraat 18 - 28, 

Groningsestraat 

Historisch Onderzoek 

Enhuizensestraat/Groningsestraat

afdeling 

Milieuteckniek

280-004 30-08-94 tanks, benzinepomp nvt lood, PAK>S nvt nvt grond kan niet onbeperkt hergebruikt worden, mogelijk verontreiniging 

met min olie. Aanvullend onderzoek uitvoeren

Enkhuizensestraat 18 - 28, 

Groningsestraat 

Oriënterend onderzoek Oostduinpark BKH 280-04 13-10-86 geen geen 

bijmengingen

PAK>S lood>T niet onderzocht heranalyse van lood in grondwater

Enkhuizensestraat 18 - 28, 

Groningsestraat 

Oriënterend onderzoek 

Zwolsestraat/benzinestation te 's-Gravenhage

BKH B0132128/8392

G/G3

5-10-89 benzinestation geen 

bijmengingen

geen verontreiniging geen overschrijdingen niet onderzocht voldoende onderzocht

Enkhuizensestraat 18 - 28, 

Groningsestraat 

Oriënterend onderzoek Enkhuizensestraat te Den 

Haag

Ingenieursbureau Den 

Haag

98-72695 21-10-98 parkeerkelder, voormalige 

woningen

kooltjes, licht puin Bovengrond lood, zink, PAK>S ondergrond trichloormethaan>S tolueen, xylenen>S niet onderzocht voldoende onderzocht

Enkhuizensestraat 18 - 28, 

Groningsestraat 

Oriënterend onderzoek Enkhuizensestraat 30-34 te 

Den Haag

van der Helm 2800004 18-02-11 ondergrondse benzinetank, 

pomp, brandstofleiding, 

vulput, vulleiding, 

smeerolievat,

matig puin geen verontreiniging geen overschrijdingen niet onderzocht voldoende onderzocht

Enkhuizensestraat 18 - 28, 

Groningsestraat 

Nader onderzoek Enkhuizensestraat afdeling 

Milieuteckniek

280-004 13-12-94 HBO tank sporen puin lood, PAK>S chroom>S niet onderzocht voldoende onderzocht

enkhuizensestraat 26 tanksaneringscertificaat Enkhuizensestraat 26 KIWA AO1385 22-01-98 HBO tank (2100l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen

AA051801180 Gevers Deynootplein 11-267, 

Utrechtsestraat 1-41, 

Oriënterend onderzoek locatie Scheveningen-Bad IGN 280-5 28-11-91 tankstation, voormalige 

garage, voormalige 

station/remise, 

parkeerplaats met remise, 

overig terrein, hoek 

Haarlemsestraat en 

Harstenhoekweg

 puin, kolengruis, 

slakken

deellocatie 1bovengrond lood, zink, EOX, olie, PAK, 

benzo(a)pyreen>S ondergrond EOX, zink, olie>S olie, lood, PAK, 

benzo(a)pyreen>T. Deellocatie 2 bovengrond zink koper, EOX, 

olie>S lood, PAK, benzo(a)pyreen>T ondergrond koper, zink, lood, 

olie, EOX, PAK, benzo(a)pyreen>S. metaal-en houtbewerking en 

garage bovengrond EOX, olie>S zink>T lood, koper>I ondergrond 

zink, EOX, olie, PAK, benzo(a)pyreen>S lood>T. Deellocatie 3 lood, 

zink, koper, EOX, olie, PAK, benzo(a)pyreen>S ondergrond PAK, 

benzo(a)pyreen>S. Deellocatie 4 bovengrond EOX, olie, PAK, 

benzo(a)pyreen>S  benzo(a)pyreen>T ondergrond PAK, 

benzo(a)pyreen>S. Deellokatie 5 lood, zink, EOX, olie, PAK, 

benzo(a)pyreen>S lood, PAK, benzo(a)pyreen>T ondergrond geen 

overschrijdingen. Deellocatie 6 bovengrond koper, EOX, olie, PAK, 

benzo(a)pyreen>S lood, zink>T

tankstation: chroom, 

VOCl, PAK>S HTM 

remise: chroom, koper, 

zink, VOCl, PAK>S 

arseen, lood>T. 

politibureau: chroom, 

arseen, koper, EOX, 

VOCl>S lood, benzeen, 

ethylbenzeen>T PAK, 

minerale olie, xylenen>I

niet onderzocht nader onderzoek nodig voor matige en sterke verontreinigingen.

Gevers Deynootplein 11-267, 

Utrechtsestraat 1-41, 

Evaluatie Immobiel Bus sanering Gemeente Den Haag 2800005 30-11-12 ter plaatse van sanering nvt nvt nvt nvt 158 m2 oppervlak wordt voorzien van afdeklaag

Gevers Deynootplein 11-267, 

Utrechtsestraat 1-41, 

Rapport nader bodemonderzoek locatie 

Scheveningen-Bad Deellokaties 1 en 2

IGN 280-005 1-06-92 tankstation, parkeerplaats puinhoudend deellocatie 1 B102 minerale olie>S. lood>I PAK>T. Deellokatie 2 

lood, PAK, benzo(a)pyreen>T. zink, minerale olie>S. B211 PAK, 

benzo(a)pyreen>I. slakken zink>T lood, koper>I

geen overschrijdingen niet onderzocht nader onderzoek uitvoeren, ontgraven slakken op het parkeerterrein.

Gevers Deynootplein 11-267, 

Utrechtsestraat 1-41, 

Rapport nader bodemonderzoek locatie 

Scheveningen-Bad Deellokaties  4 en 5

IGN 280-005 2-06-92 remise Staaats Spoor, 

parkeerplaats met remise, 

blok Utrechtsestraat, 

Haarlemsestraat en 

Harstenhoeklaan, Blok 

Nieuwe Parklaan, 

Badhuisweg en Gevers 

Deynootweg, hoek 

Haarlemsestraat en 

Harstenhoekweg

puin Deellocatie 4 zink>S lood, PAK, benzo(a)pyreen>T. Deellokatie 5 

lood, PAK, benzo(a)pyreen>T

chroom, 

trichloorethaan>S

niet onderzocht nader onderzoek uitvoeren. Inpandig onderzoek ter plaatse van 

politiebureau

Gevers Deynootplein 11-267, 

Utrechtsestraat 1-41, 

Rapport nader grondonderzoek aan de Badhuisweg 

te Scheveningen

IGN 280-005 20-07-93 geen sporen puin, 

sporen koolas

bovengrond zink, lood, PAK, EOX, minerale olie>S lood, zink, PAK, 

benzo(a)pyreen>T ondergrond PAK>S

niet onderzocht niet onderzocht sanering niet noodzakelijk. Voldoende onderzocht

Gevers Deynootplein 11-267, 

Utrechtsestraat 1-41, 

Nader bodemonderzoek t.p.v. de landzijde OMS-

locatie te Scheveningen- Bad

IGN M50.087 1-04-95 boringen waar niet dieper is 

geboord, ondergrondse 

tanks, voormalige wasserij, 

tankstation Zwolsestraat, 

koolgruis en kalk

 puin, koolas, 

slakken, bij Pb318 

licht benzinegeur

boringen waar niet dieper is geboord: zware metalen, PAK>I. 

Ondergrondse tanks: geen overschrijdingen. Tankstation 

Zwolsestraat: minerale olie, xylenen>S zink, lood, koper>I. 

Koolgruis en kalk: nikkel, cadmium, kwik, PAK>S koper, zink, 

lood>I

Ondergrondse tanks: 

BTEX>S. Voormalige 

wasserij: geen 

overschrijdingen. 

Tankstation 

Zwolsestraat: vluchtige 

aromaten, minerale 

olie, naftaleen>I

niet onderzocht sanering noodzakelijk.

Gevers Deynootplein 11-267, 

Utrechtsestraat 1-41, 

beoordeling evaluatie bodemsanering locatie 

"Landzijde OMS-locatie"te Scheveningen Bad

Gemeente Den Haag FK/bh/MH 

95.1714

5-06-96 geen nvt zink, lood, PAK>I xylenen, naftaleen>S verontreinigingen 

geïsoleerd onder bebouwing/bestrating

geen overschrijdingen niet onderzocht doelstelling is gehaald. Door middel van isolerende maatregelen tot 

aanvaardbaar niveau terug brengen.
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Gevers Deynootplein 11-267, 

Utrechtsestraat 1-41, 

beoordeling evaluatierapport Scheveningen Bad 

"Plan-Dam locatie"

Gemeente Den Haag 280-005 15-07-96 geen nvt PAK>I verontreinigde grond geïsoleerd onder toekomstige 

verharding/bebouwing

nvt nvt doelstelling is gehaald. Door middel van isolerende maatregelen tot 

aanvaardbaar niveau terug brengen.

Gevers Deynootplein 11-267, 

Utrechtsestraat 1-41, 

rapport saneringsplan locatie "Landzijde OMS-

Locatie" te Scheveningen-Bad

IGN M50.730 16-06-95 tankstation Zwolsestraat, 

slakkenverharding, 

politiekantoor, voormalig 

post- en koetshuis, 

voormalige wasserij garage 

en metaalbewerking

puin PAK, minerale olie, lood, zink>I vluchtige aromaten, 

minerale olie>I niet 

ernstig

niet onderzocht isolerende maatregelen, tot een aanvaardbaar niveau terug brengen van 

de aanwezige blootstellings en verspreidingsrisico's

Gevers Deynootplein 11-267, 

Utrechtsestraat 1-41, 

Nader onderzoek tweede Fase, 

Saneringsonderzoek en saneringsplan

Ingeineursbureau 

Dienst Stadsbeheer

280-005 17-08-95 A,B nvt A:PAK>I  lood>S B: PAK, minerale olie, EOX>S geen overschrijdingen niet onderzocht isolerende maatregelen, tot een aanvaardbaar niveau terug brengen van 

de aanwezige blootstellings en verspreidingsrisico's

Gevers Deynootplein 11-267, 

Utrechtsestraat 1-41, 

Actualisering van de resultaten van de 

bodemonderzoeken t.p.v. de locatie Scheveningen-

Bad te Den Haag

IGN M50.572 11-07-95 Plan Dam puin PAK, lood>I cadmium, lood>I 

arseen>T

niet onderzocht ernstige verontreiniging.

Gevers Deynootplein 11-267, 

Utrechtsestraat 1-41, 

Evaluatierapport Sanering van verontreinigde 

grond

Ingenieursbureau 

Dienst Stadsbeheer

280-005 1-10-95 geen puin vrijgekomen verontreinigde grond is afgevoerd naar DOP-NOAP. 

Lood, zink, PAK>S

niet onderzocht niet onderzocht voldoende gesaneerd.

Gevers Deynootplein 11-267, 

Utrechtsestraat 1-41, 

Rapport evaluatie bodemsanering locatie 

"Landzijde OMS-Locatie"te Scheveningen Bad

IGN MH95.1714 16-04-96 vuile grond depot, toren A, 

toren B, bodem vak X, 

pompstation 2, bodem 

kelder 1+2, hoog level, 

midden level, schoon depot, 

A3

geen 

bijmengingen

gronddepot: xylenen>I tolueen, ethylbenzeen, naftaleen>S. Toren 

B zink>T. tankstation xylenen>S. hooggelegen vak zink, lood, 

PAK>I minerale olie>S. schone gronddepot PAK>S. A3 minerale 

olie, xylenen, naftaleen>S

geen overschrijdingen niet onderzocht nazorgverplichting

Gevers Deynootplein 11-267, 

Utrechtsestraat 1-41, 

Melding immobiel Bus sanering Gemeente Den Haag 2800005 8-08-12 fietspad Zwolsestraat nvt PAK,lood, zink, minerale olie>I nvt nvt 158 m2 oppervlak wordt voorzien van afdeklaag (asfalt)

AA051801181 ZWOLSESTRAAT startformulier beschikking 

Harstenhoekweg/Zwolsestraat

Gemeente Den Haag 280-006 4-08-94 nvt nvt nvt nvt nvt aanvraag bouwvergunning voor bouwplan Haagsche Tramweg 

Maatschappij.

AA051801183 SHELL ZWOLSESTRAAT Initieel bodemonderzoek Shell-tankinstallatie hoek 

Zwolsestraat/Harstenhoekweg te Scheveningen

Oranjewoud 4602-33020 1-06-93 vulpunten, pompeilanden, 

ontluchtingen, oliebenzine 

afscheider

geen 

bijmengingen

geen verontreiniging vluchtige aromaten>S niet onderzocht voldoende onderzocht

SHELL ZWOLSESTRAAT Rapport aanvullend bodemonderzoek Shell-

tankinstallatie hoek Zwolsestraat/Harstenhoekweg 

te Scheveningen

Oranjewoud 4602-33323 1-01-94 tanks, vulpunten, 

ontluchtingen, olie/benzine-

afscheider, tankvak

geen 

bijmengingen

geen verontreinigingen vluchtige aromaten>S niet onderzocht voldoende onderzocht

SHELL ZWOLSESTRAAT Plaatsing/nulmeting monitoringspeilbuizen object 

000430

Intron bodemtech Hse/Rbe/BU950

18

11-01-95 geen geen 

bijmengingen

niet onderzocht geen overschrijdingen niet onderzocht voldoende onderzocht

AA051801836 HAARLEMSESTR/HARTSEN 

HAARLEMSESTRAAT 6 EN 8 

Oriënterend onderzoek Haarlemsestraat 

Harstenhoekstraat

Hoofdafdeling Bodem 

en Water

280-009 21-06-93 oost, west lichte oliegeur, 

slakken, puin, 

zwarte vlekken

PAK, lood>T minerale olie>S niet onderzocht nader onderzoek ter plaatse van tuin Haarlemsestraat 6-8 en ter plaatse 

van Haarlemsestraat 12-14

HAARLEMSESTR/HARTSEN 

HAARLEMSESTRAAT 6 EN 8 

Nader onderzoek Haarlemsestraat 6-8 afdeling 

Milieuteckniek

280-009 14-10-94 sintelverontreiniging, 

loodverontreiniging

sintels lood>T monster 17.1 benzo(a)pyreen>T Monster 05.1 PAK>S niet onderzocht niet onderzocht Geen beperkingen voor werkzaamheden.

AA051801857 BADHUISKADE RIOOL Rapport Historisch Onderzoek Gedempte haven 

Badhuiskade Scheveningen

Geofox Q4930/IBO/rwi 7-08-03 Badhuiskade 5, bovengrond 

voormalige kades, 

ophogingen na demping

nvt nvt nvt nvt Verdacht voor zware metalen en PAK.

AA051801868 GEVERS DEYNOOTWEG 83 Resultaten historisch onderzoek Hoofdafdeling Bodem 

en Water

280-010 onbekend parkeren auto's, stort van 

grof vuil, ondergrondse 

tanks

nvt nvt nvt nvt mogelijk is locatie nadeling beïnvloed door parkeren van auto's, stort van 

(grof)vuil en ondergrondse lekkage van olieproducten uit (voormalige) 

tanks

GEVERS DEYNOOTWEG 83 Gevers Deijnootweg 75-81 Gemeente Den Haag 280-011 23-09-93 geen nvt benzo(a)pyreen>T nvt nvt locatie voldoende onderzocht, geen saneringsnoodzaak.

AA051801869 Nieuwe Parklaan 169 Historisch onderzoek Nieuwe Parklaan 169 Hoofdafdeling Bodem 

en Water

271-019 10-03-93 huisbrandolietank, stort 

puin of koolas

nvt nvt nvt nvt oriënterend onderzoek doen naar kwaliteit grond.

Nieuwe Parklaan 169 Oriënterend onderzoek Nieuwe Parklaan 169 Hoofdafdeling Bodem 

en Water

271-019 28-07-93 huisbrandolietank, stort 

puin of koolas

puin bovengrond: lood, zink, PAK, minerale olie>S minerale olie>T niet onderzocht nader onderzoek nodig voor minerale olie

Nieuwe Parklaan 169 Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van een 

locatie aan de Nieuwe Parklaan 169 te Den Haag

Arnicon C11-048-O/16-

07-12

16-07-12 geen puin bovengrond: zware metalen, PAK>S Ondergrond: lood>S tetrachlooretheen, 

naftaleen>S

zintuigelijk geen 

asbest

voldoende onderzocht.

AA051802051 BADHUISWEG 2 Historisch Onderzoek Badhuisweg 2 HBE 280-012 25-11-93 tank Huisbrandolie puin bijmenging diffuse verontreiniging met lood enPAK niet onderzocht niet onderzocht Reële kans op verontreiniging met lood en Pak. Nader onderzoek voor 

lokale PAK verontreiniging nodig.

AA051802052 HAARLEMSESTR 20 Historisch onderzoek afdeling Beheer 

Onroerend Goed

280-013 31-11-1993 lokaal nvt nvt nvt nvt mogelijk lokaal verontreinigd met lood en PAK.

AA051802136 Harstenhoekweg 87II Historisch onderzoek afdeling Beheer 

Onroerend Goed

271-023 28-03-94 geen nvt nvt nvt nvt kans op verontreiniging met lood en PAK, lokale verontreiniging van 

aangrenzende (bedrijfs-) activiteiten zijn en worden gesaneerd.

AA051802215 STRANDWEG 13 Kuur Thermen Vitalizee te Den Haag Verkennend 

bodemonderzoek

DHV Milieu & 

Infrastructuur

MT-DE960284 26-04-96 geen puin PAK>S niet onderzocht niet onderzocht voldoende onderzocht

AA051802239 UTRECHTSESTRAAT 2-8 Nader onderzoek Tweede Fase, Utrechtsestraat 2-8 

Haarlemsestraat 5

afdeling 

Milieuteckniek

280-015 14-10-94 ter plaatse van 

verontreiniging

puin, schelpen, 

kolengruis

lood>T PAK>I niet onderzocht niet onderzocht locatie licht diffuus verontreinigd met lood en PAK. Geen 

saneringsmaatregelen.

AA051802316 ZWOLSESTR/WATERSCH ontvangstbevestiging Hoogheemraadschap 

van Delfland

WVO/AR05 20-04-95 nvt nvt nvt nvt nvt brief aanslag verontreinigingsheffing

AA051802327 HARSTENHOEKWEG 87 II geen onderzoek. Geen statusinformatie

AA051802346 STRANDWEG 31A EN 33 Startformulier beschikking Strandweg 31a/33 Gemeente Den Haag 280-017 

S94011381

4-05-94 nvt nvt nvt nvt nvt geen aanleiding voor eisen bodemonderzoek

AA051802510 GEVERS DEYNOOTWG 1338 Historisch onderzoek afdeling Beheer 

Onroerend Goed

280018 1-09-94 nvt nvt nvt nvt nvt Geen aanwijzingen voor verontreiniging

AA051802513 BOULEVARD SCHEVENING geen onderzoek. Voldoende onderzocht

AA051802697 HAARLEMSESTRAAT 12 Historisch onderzoek naar bodemkwaliteit Oranjewoud 9454-30370 1-11-02 nvt nvt nvt nvt nvt locatie is onverdacht. Tank is onvoldoende onderzocht
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Haarlemsestraat 12-14 tanksaneringscertificaat zijtuin Haarlemsestraat 12 KIWA AN 7269 16-09-02 HBO tank (4000l) nvt nvt nvt nvt kleine verontreiniging aangetroffen, de verontreiniging is afgevoerd. Tank 

is gereinigd en verwijderd. Onvoldoende onderzocht

AA051802815 NIEUWE PARKLAAN 248 Historisch onderzoek Nieuwe Parklaan 248 afdeling 

Milieuteckniek

273-007 20-03-95 benzinebewaarplaats nvt minerale olie>I minerale olie>I niet onderzocht ter plaatse van benzinebewaarplaats is een sterke verontreiniging met 

minerale olie in grond en grondwater

AA051802908 HARSTENHOEKWEG 281 Historisch onderzoek afdeling Beheer 

Onroerend Goed

271-027 13-02-95 voormalige spoorweg nvt nvt nvt nvt locatie is verdacht  voor verontreiniging

AA051802915 DIRK HOOGENRAADSTRAAT 168 Rapport verkennend bodemonderzoek D. 

Hoogenraadstraat 168 te Den Haag

Oranjewoud 1601-33904 1-04-94 oude HBO-tanks, 

opslagruimte achter het 

gebouw, werkplaats

puin, kool mm1: lood>S zink, PAK>T mm2: zink,lood>S PAK>T 1,1,1-trichloorethaan>S niet onderzocht voldoende onderzocht.

DIRK HOOGENRAADSTRAAT Grondwaterbemonstering Dirk Hoogenraadstraat 

168 te Den Haag

Joustra Geomet B.V. MA-03234 10-10-94 geen niet onderzocht niet onderzocht chroom, koper, zink, 

thrichloormethaan, 

thrichlooretheen>S 

lood>I

niet onderzocht geen saneringsmaatregelen

DIRK HOOGENRAADSTRAAT Grond- en grondwaterbemonstering Dirk 

Hoogenraadstraat 168 te Scheveningen

Joustra Geomet B.V. MB-03234/01 28-08-95 geen puin, kool M4 zink>I. M9 PAK, zink>S geen overschrijdingen niet onderzocht geen saneringsmaatregelen (in bodemloket staat opstellen SP)

DIRK HOOGENRAADSTRAAT 168 

0210150105175_1105_map1_000F

FAC4

Startformulier beschikking Dirk Hoogenraadstraat 

168

Gemeente Den Haag 273-008 19-06-95 geen nvt PAK,zink>I lood>I nvt onvoldoende uitsluitsel. 

AA051803016 IJMUIDENSTRAAT 33 Startformulier beschikking Ijmuidenstraat 33 Gemeente Den Haag S95008742 24-03-95 nvt nvt nvt nvt nvt geen gegevens bekend over bodemkwaliteit.

AA051803172 Bezaansmast 9 Eventuele bodemverontreiniging DMS Derks Star 

Busmann

10450565/ecr 11-03-04 nvt nvt nvt nvt nvt verzoek te laten weten of bij gemeente bekend is of er sprake is van 

bodemverontreiniging.

AA051803335 ZEEKANT 105 Opzet verkennend bodemonderzoek Zeekant 105 

te Den Haag

Mol ingenieursbureau 10182 7-04-08 geen nvt nvt nvt nvt pre-onderzoek

 ZEEKANT 105 Ontbreken bodemonderzoek conform NEN 5740 

Zeekant 105

Gemeente Den Haag 2800022/SB201

3-2364

14-03-13 nvt nvt geen verontreiniging niet onderzocht asbest 

aangetroffen in 

puin

ontbreken bodemonderzoek conform NEN5740

ZEEKANT 105 tanksaneringscertificaat Zeekant 105 KIWA AN7052 11-04-01 HBO tank (4000l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. er is geen verontreiniging aangetroffen. 

Geen onderzoek ter plaatse van tank

AA051803666 GEVERS DEYNOOTWEG 75-87 Verkennend bodemonderzoek aan de Gevers 

Deynootweg 75 t/m 81 te Den Haag

IGN M31.596 24-09-93 geen matig grind, matig 

plantenresten

bovengrond: benzo(a)pyreen>T zink, lood, PAK, EOX, minerale 

olie>S. Ondergrond: EOX>S

Chroom>S niet onderzocht geen aanleiding voor nader onderzoek.

GEVERS DEYNOOTWEG 75-87 Verkennend bodemonderzoek aan de Gevers 

Deynootweg 83-87 Scheveningen (gem. 

s'Gravenhage)

Grondvitaal 95247 18-05-95 geen grind, puin Bovengrond:  lood, zink, PAK>I  cadmium>S. Ondergrond 

benzeen, 1,2-dichloorethaan>I lood, zink, tolueen>S

niet onderzocht niet onderzocht bovengrond is verontreinigd.

GEVERS DEYNOOTWEG 75-87 beoordeling bodemonderzoek t.b.v. bouwaanvraag 

Gevers Deynootweg te Den Haag

Gemeente Den Haag 273-011 4-06-96 nvt nvt PAK>I  nvt nvt nader onderzoek nodig naar mate en omvang van geval.

GEVERS DEYNOOTWEG 75-87 beoordeling bodemonderzoek t.b.v. bouwaanvraag 

Gevers Deynootweg te Den Haag

Gemeente Den Haag 273-011 2-07-96 geen nvt PAK>S omvang van sterke verontreiniging zeer beperkt. 

Ondergrond benzeen, 1,2-dichloorethaan>I

nvt nvt PAK ernstige verontreiniging zeer beperkt. Niet ernstig. Nader onderzoek 

voor ondergrond en grondwater

GEVERS DEYNOOTWEG 75-87 beoordeling bodemonderzoek t.b.v. bouwaanvraag 

Gevers Deynootweg te Den Haag

Gemeente Den Haag 273-011 12-08-96 geen nvt nvt nvt nvt nader onderzoek is onvoldoende. Grondwater niet onderzocht, verificatie 

van verontreiniging is niet goed uitgevoerd

GEVERS DEYNOOTWEG 75-87 beoordeling bodemonderzoek t.b.v. bouwaanvraag 

Gevers Deynootweg te Den Haag

Gemeente Den Haag 273-011 23-09-96 geen geen 

verontreinigingen

geen verontreiniging xylenen, naftaleen>S niet onderzocht voldoende onderzocht.

GEVERS DEYNOOTWEG 75-87 Bodemonderzoek Gevers Deijnootweg 83-87, 

Scheveningen

Joustra Geomet B.V. MB-3733 17-06-96 geen niet onderzocht PAK>I niet onderzocht niet onderzocht 2 tot 3 m3 sterk verontreinigde grond op de locatie. Tank moet worden 

gereinigd en afgevoerd

GEVERS DEYNOOTWEG 75-87 Rapport betreffende aanvullend verkennend 

milieutechnisch bodemonderzoek aan de Gevers 

Deynootweg 83-87 te Scheveningen 

(s'Gravenhage)

Joustra Geomet B.V. MA-03733 30-06-95 geen puin bovengrond: lood, zink, PAK>S. Ter plaatse van B10 PAK>I 

Ondergrond: niet onderzocht

niet onderzocht niet onderzocht Geen beperkingen ten aanzien van gebruik locatie.

GEVERS DEYNOOTWEG 75-87 Nader onderzoek mogelijke benzeen en 1,2-

dichloorethaan verontreiniging ter plaatse van G. 

Deynootweg te Den Haag

Joustra Geomet B.V. MD-03733 16-09-96 geen niet onderzocht niet onderzocht naftaleen>S niet onderzocht grondwater aan achterzijde niet onderzocht. Geen ernstig geval.

GEVERS DEYNOOTWEG 75-87 Nader onderzoek mogelijke benzeen en 1,2-

dichloorethaan verontreiniging ter plaatse van G. 

Deynootweg te Den Haag

Joustra Geomet B.V. MC-03733 30-07-96 geen niet onderzocht geen verontreiniging niet onderzocht niet onderzocht geen ernstige bodemverontreiniging

AA051803826 HAVENKADE 8 - 9 Startformulier beschikking Havenkade 8-9 Gemeente Den Haag 2,73013E+14 10-10-96 nvt nvt nvt nvt nvt geen gegevens bekend over bodemkwaliteit.

AA051803861 GEVERS DEYNOOTWEG 25 Verkennend bodemonderzoek Gevers Deynootweg 

25 te Scheveningen

Chemielinco 97245 21-05-97 geen puin, kool Bovengrond: zink, lood>I PAK>T minerale olie, cadmium, 

kwik>S.monsters 3-1 en 5-1 lood, zink>I 

geen overschrijdingen niet onderzocht nader onderzoek nodig.

AA051803926 BADHUISWEG 4 Startformulier beschikking Badhuisweg 4 Gemeente Den Haag 280-024 9-01-97 nvt nvt nvt nvt nvt Geen bodemonderzoek bekend, bodem niet geschikt voor beoogde 

bestemming.

AA051803932 Jurriaan Kokstraat 40 - 50, 

Gondelstraat 12 - 52

geen onderzoek, uitvoeren historisch onderzoek

AA051804159 GEVERS DEYNOOTSTRAAT 72-94 Indicatief bodemonderzoek Gevers Deynootstraat 

84 te Den Haag

Ingenieursbedrijf 

Grabowsky&Poort BV

4045 27-04-95 geen puin bovengrond: lood, zink>S PAK>I ondergrond: lood>S niet onderzocht niet onderzocht geen risico's voor volksgezondheid en milieu. Geen aanleiding tot 

maatregelen.

GEVERS DEYNOOTSTRAAT 72-94 Oriënterend bodemonderzoek G. Deynootstraat 84-

92 te Den Haag

Tauw R3606724.R01 25-03-98 E, F, G puin geen verontreiniging niet onderzocht niet onderzocht deellocaties E, F, G voldoende onderzocht
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GEVERS DEYNOOTSTRAAT 72-94 Oriënterend bodemonderzoek Gevers 

Deynootstraat 72-116 te Den Haag

CSO Adviesbureau 09L170-

2800025

31-12-09 ondergrondse benzinetank, 

vulput, vul- en 

ventilatieleiding, pomp, 

ontluchtingspunt, 

bergplaats+garage 

kolenkelder expeditie en 

onderhoudsafdeling 

wagenpark, werkput, 

werkplaats, benzinepomp 

en leidingen, expeditie, 

open terrein, wasserij 

service-afdeling 

autoschokbrekers en 

verfspuitinrichting, 

kolenkast en verfkast, 

verfberging, droogkamer, 

spuitafdeling, 

schuurafdeling, lasafdeling 

gas en zuurstof, werkplaats 

en showroom 

herstelinrichting voor 

motorvoertuigen, verfkluis, 

fabricage, open terrein 

opslagketel met kookketel, 

spoelmachine, 

ondergrondse HBO tank, 

ondergrondse afgewerkte 

olietank, cokes- en 

zwak baksteen, 

sporen puin

PCB, kwik, lood>S arseen, molybdeen, 

tetrachlooretheen, 

xylenen, naftaleen>S

niet onderzocht niet alle UBI's zijn in voldoende mate onderzocht. Oriënterend onderzoek 

voor andere UBI's noodzakelijk

AA051804160 GEVERS DEYNOOTWEG 1158-1172 Oriënterend bodemonderzoek G. Deynootweg 

1162 te Den Haag

Tauw R3606732,R01 26-01-98 A,B,C,D puin, kool geen verontreiniging niet onderzocht niet onderzocht voldoende onderzocht

AA051804161 GRONINGSESTR. 36 Oriënterend bodemonderzoek Groningsestraat 36 

te Den Haag

Tauw DH280-027 26-01-98 a,b slakken, puin locatie B bovengrond: minerale olie>S locatie A niet verontreinigd niet onderzocht niet onderzocht voldoende onderzocht

AA051804173 STRANDWEG 21 - 29 begeleidingsformulier A-Plan Strandweg 21-29 Gemeente Den Haag 273-

015S97024198

19-08-97 nvt nvt nvt nvt nvt geen gegevens bekend over bodemkwaliteit.

AA051804350 ZWOLSESTRAAT 195 saneringscertificaat KIWA Zwolsestraat 195 KIWA 225-82 5-01-83 HBO tank (20000l) nvt nvt nvt nvt tank verwijderd en afgevoerd, vervangen door nieuwe tank

AA051804357 STEVINSTRAAT 15-23 Oriënterend bodemonderzoek Stevinstraat 15-23 

te Den Haag

Gemeente Den Haag 2710052/SB200

2-21337

30-08-02 geen nvt geen verontreiniging chroom, arseen, kwik, 

lood, zink, 

tetrachlooretheen>S

nvt voldoende onderzocht

AA051804362 HARSTENHOEKWEG 139 geen onderzoek, uitvoeren historisch onderzoek

AA051804373 GEVERS DEYNOOTWEG 139 geen onderzoek, uitvoeren historisch onderzoek

AA051804409 Gevers Deynootweg 19a - 21 Milieutechnisch bodemonderzoek Gevers 

Deynootweg 21 te Scheveningen

Geo-Logic 66-662 1-11-93 geen geen 

bijmengingen

geen verontreiniging niet onderzocht niet onderzocht voldoende onderzocht.

Gevers Deynootweg 19a - 21 Verkennend milieukundig bodemonderzoek Gevers 

Deynootweg 21 te Scheveningen

Fugro Milieu Consult 

B.V.

87990128 23-04-99 geen puin bovengrond: kwik, zink, PAK>S lood>T ondergrond: lood, zink, 

PAK>S. Separaat analyse lood>I

arseen>T niet onderzocht nader onderzoek nodig

Gevers Deynootweg 19a - 21 Milieukundig bodemonderzoek Gevers 

Deynootweg 21 te Scheveningen

fugro Milieu Consult 

B.V.

87990362 1-12-99 ter plaatse van 

verontreiniging

puin lood>I geen ernstige veronteiniging geen overschrijdingen niet onderzocht geen ernstige bodemverontreiniging. Voldoende afgeperkt

Gevers Deynootweg 19a - 21 Actualiserend bodemonderzoek Gevers 

Deynootweg 19-21 te Den Haag

Ingenieursbureau Den 

Haag

79519 29-01-07 geen puin, 

asbestverdacht 

materiaal

Bovengrond: lood, zink, PAK, minerale olie>S. Ondergrond kwik, 

lood, zink, minerale olie>S

chroom>S stukje koord 

betreft chrysotiel 

asbest

voldoende onderzocht. 20 m3 sterk verontreinigde grond aanwezig op 

locatie.

Gevers Deynootweg 19a - 21 Beoordeling bodemonderzoek van Gevers 

Deynootweg 19-21

Gemeente Den Haag 2730016/SB200

7-2818

19-02-07 geen nvt nvt nvt aangetroffen door aantreffen asbest is locatie asbestverdacht. Asbestonderzoek nodig

Gevers Deynootweg 19a - 21 Rapportage Nader en Verkennend onderzoek naar 

asbest in de bodem op het terrein van de Gevers 

Deynootweg 21 te Scheveningen

Jabor Advies B.V. 702017 1-03-07 A,B,C 20 stukjes 

asbestverdacht 

(662,86 mg/kg 

d.s.

nvt nvt ter hoogte van 

kabelgoot 662,86 

mg/kg d.s.

betonnen goot aangetroffen vol met asbesthoudend koord. Zandgrond tot 

0,5m naast de goot dient als asbesthoudend te worden afgevoerd. Verder 

visueel schoon zand.

Gevers Deynootweg 19a - 21 Verzoek om advies  Gemeente Den Haag 2730016/SB200

6-8790

23-04-06 geen nvt nvt nvt aangetroffen sterk verontreinigde grond apart afvoeren. Verwijderen asbestkoord 

volgens Asbestverwijderingsbesluit.

AA051804432 STRANDWEG 183/187 Startformulier beschikking Strandweg 183/187 Gemeente Den Haag 280-032 

S98007970

9-03-98 geen nvt nvt nvt nvt geen gegevens bekend over bodemkwaliteit.

AA051804508 HAARLEMSESTRAAT 16 Afperkend bodemonderzoek Haarlemsestraat 16 

Den Haag

Geofox Q2390/IBO/Pho 8-11-02 ter plaatse van 

tankinstallatie

puin geen verontreiniging niet onderzocht niet onderzocht ter plaatse van voormalige tank voldoende onderzocht

HAARLEMSESTRAAT 16 tanksaneringscertificaat achtertuin 

Haarlemsestraat 16

KIWA AN4929 26-05-98 HBO tank (3000l) nvt nvt nvt nvt verontreiniging aangetroffen, tank is gereinigd en verwijderd. Onderzoek 

uitgevoerd

AA051804582 ZEEKANT 105A/107 Verkennend bodemonderzoek Zeekant 106-110 

Den Haag

Mol ingenieursbureau A0148 12-03-15 ondergrondse olietank zwak baksteen, 

zwak puin, matig 

metselpuin

bovengrond minerale olie>S ondergrond geen overschrijding niet onderzocht niet onderzocht Geen bezwaar voor verwijderen HBO tank. Ter plaatse van tank (Zeekant 

108) geen verontreiniging.

ZEEKANT 105A/107 Meldingsformulier tanksanering Van Der Hoeven 

Milieu Service BV

150301361.01 26-03-15 ter plaatse van tank nvt nvt nvt nvt 3000 liter HBO/water tank gereinigd en afgevoerd

ZEEKANT 105A/107 Verzoek om advies verzoek Startformulier Zeekant 

106-108 te Den Haag

Gemeente Den Haag 2800034/SB200

2/9224

4-04-02 nvt nvt nvt nvt nvt geen gegevens bekend over bodemkwaliteit.

Zeekant 106 tanksaneringscertificaat Voortuin Zeekant 106 KIWA 7093 30-05-01 HBO tank Zeekant 106 

(3000 l)

nvt nvt nvt nvt KIWA certificaat, tank inwendig schoongemaakt, verwijderd en afgevoerd. 

Bodemverontreiniging verwijderd
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Zeekant 107 tanksaneringscertificaat Zeekant 107 KIWA 7094 30-03-01 HBO tank Zeekant 107 

(3000l)

nvt nvt nvt nvt KIWA certificaat, tank inwendig schoongemaakt, verwijderd en afgevoerd. 

AA051804726 GEVERS DEYNOOTWEG 205 Verkennend bodemonderzoek Gevers Deynootweg 

205 Scheveningen

BMA Milieu NVN.98213 15-09-98 geen puin Bovengrond: PAK, minerale olie, EOX>S. Ondergrond: EOX>S niet onderzocht niet onderzocht voldoende onderzocht

GEVERS DEYNOOTWEG 205 Verkennend bodemonderzoek Gevers Deynootweg 

205 te Den Haag

Tauw 4755252 4-03-11 asfalt, overig geen 

bijmengingen

Bovengrond: geen verontreinigingen Ondergrond: kobalt>S niet onderzocht zintuigelijk geen 

asbest

voldoende onderzocht 

GEVERS DEYNOOTWEG 205 Geen ernstige bodemverontreiniging Gemeente Den Haag 2800035/SB201

1-11965

5-01-12 nvt nvt geen sprake van verontreiniging nvt nvt onderzoek conform NEN. Goedgekeurd

AA051804745 STRANDWEG ONG. Begeleidingsformulier A-plan Strandweg ong. 

Paviljoen 32

Gemeente Den Haag 273-017 

S99002023

20-01-99 nvt nvt nvt nvt nvt geen gegevens bekend over bodemkwaliteit.

AA051804803 HARSTENHOEK.PARKEER incident rapportage Olielekkage Kruising 

Harstenhoekweg-Hasseltsestraat te Scheveningen, 

gemeente Den Haag

Ecoloss 272-039 11-03-99 ter plaatse van incident nvt geen verontreiniging niet onderzocht nvt incident met hydrauliekolie is weg. Grond is niet verontreinigd.

AA051804934 GEVERS DEYNOOTWEG 17-19 Startformulier parkeergarage&appartementen Gemeente Den Haag 273-018 16-04-99 geen nvt nvt nvt nvt bodemonderzoek vereist, niet uitgevoerd.

AA051804961 GEVERS DEYNOOTWEG 1192 geen onderzoek. Voldoende onderzocht

AA051804990 RENBAANSTRAAT 83 Actie Tankslag '98 Gemeente Den Haag 2710065/SB200

3-17621

21-07-03 ter plaatse van tank puin geen verontreiniging geen overschrijdingen niet onderzocht tank is gevuld met zand en puin. Onder keuken. Kwaliteit van grondwater 

dient jaarlijks te worden gecontroleerd.

RENBAANSTRAAT 83 Periodieke grondwaterbemonstering 

Renbaanstraat 83 te Den Haag

Tebodin 3315001 25-08-04 ter plaatse van tank nvt niet onderzocht geen overschrijdingen niet onderzocht Geen aanvullend onderzoek nodig. Brief van gemeente dat er vijfjaarlijks 

moet worden gemonitord.

AA051804997 Stevinstraat 29 Historisch onderzoek Stevinstraat 29 te Den Haag Kuiper&Burger PB03272/D01 24-01-04 geen nvt minerale olie, PAK, zware metalen>S tetrachlooretheen, 

zware metalen, VOCl>S

bij bouw gebruik 

gemaakt van 

asbesthoudend 

materiaal

verschillende bedreigende activiteiten bekend. Geen onderzoek naar VOCl 

nodig.

Stevinstraat 29 Oriënterend onderzoek op 12 verschillende locaties 

in Den Haag

De Straat Milieu-

Adviseurs

B00A0341 1-12-00 wasserij baksteen, puin niet onderzocht tetrachlooretheen>S niet onderzocht nader onderzoek voor verontreiniging.

Stevinstraat 29 Verkennend onderzoek ter plaatse van de 

Stevinstraat 29 te Scheveningen

Bodemstaete b.v. HYG.D.01,03 17-05-95 geen puin mengmonster 2: koper, zink, lood>I cadmium>T nikkel, kwik, PAK, 

minerale olie>S 

niet onderzocht niet onderzocht kans op verspreiding nihil. 

Stevinstraat 29 Aanvullend oriënterend onderzoek Stevinstraat 29 

te Den Haag

Royal Haskoning 9P8741/R00057 27-02-06 ter plaatse van 

verontreiniging

niet onderzocht niet onderzocht niet onderzocht niet onderzocht geen toestemming verkregen, onderzoeksplan kon niet worden 

uitgevoerd

AA051805054 SCHEVENINGSESLAG ONG geen onderzoek, uitvoeren historisch onderzoek

AA051805089 SEINPOSTDUIN 27-28 startformulier beschikking Seinpostduin 27/28 Gemeente Den Haag 273-

021S99017701

27-05-99 nvt nvt nvt nvt nvt geen gegevens bekend over bodemkwaliteit.

AA051805140 GEVERS DEYNOOTWEG 23 Begeleidingsformulier verzoek Beginseluitspraak-A Gemeente Den Haag 273-022 27-07-99 nvt nvt nvt nvt nvt geen gegevens bekend over bodemkwaliteit.

AA051805166 Harteveltstraat 1 / Pellenaerstraat 4 

MUSEUM BEELD 

Rapport verkennend milieukundig 

bodemonderzoek Harteveldtstraat 1 te 

Scheveningen

Fugro Milieu Consult 

B.V.

82990286 19-08-99 geen grind geen verontreiniging niet onderzocht niet onderzocht voldoende onderzocht

Harteveltstraat 1 / Pellenaerstraat 4 

MUSEUM BEELD 

Verkennend bodemonderzoek "Museum Beelden 

aan Zee", Harteveldtstraat 1 Scheveningen

Geofox B.V. P9840/DVG/ph

o

14-06-01 geen geen 

bijmengingen

geen verontreiniging niet onderzocht niet onderzocht voldoende onderzocht

Harteveltstraat 1 / Pellenaerstraat 4 

MUSEUM BEELD 

Verkennend bodemonderzoek Pellenaerstraat 4 te 

Scheveningen

Kuiper&Burger 20090041/Rap0

1

3-02-09 geen puin kwik, lood>S niet onderzocht zintuigelijk geen 

asbest

voldoende onderzocht

AA051805240 PALACEPLEIN ONG. Verkennend bodemonderzoek Palaceplein te Den 

Haag

Kuiper&Burger PB3185/D02 30-07-03 geen puin koper, lood, zink, minerale olie>S niet onderzocht zintuigelijk geen 

asbest

voldoende onderzocht

PALACEPLEIN ONG. Melding bouwstoffenbesluit Riooltracé Palaceplein Gemeente Den Haag 2800037/SB200

4/18801

16-08-04 geen nvt nvt nvt nvt onvoldoende gegevens.

AA051805248 MAASWIJKSTRAAT 10,12,.. Den 

Haag 

Verzoek om advies verzoek bouwaanvraag A Dienst Stedelijke 

Ontwikkeling Directie 

Bouwen en 

Monumentenzorg

9913032 1-12-99 inpandig en uitpandig nvt nvt nvt nvt Ondergrondse HBO tank verwiderd en geen olieverontreiniging. Inpandige 

verbouwing. Geen bodemkwaliteit van onverdachte deel.

MAASWIJKSTRAAT 10,12,.. Den 

Haag 

Tanksaneringscertificaat BRL-K 902 'Tanksanering 

HBO/diesel'

KIWA 991092 1-12-99 ter plaatse van tank nvt geen verontreiniging niet onderzocht nvt tank is inwendig gereinigd en daarna verwijderd.

MAASWIJKSTRAAT 10,12,.. Den 

Haag 

Rapport verkennend bodemonderzoek 

Maaswijkstraat 12 Den Haag

Geofox P2240/AVD/rwi 13-10-99 ter plaatse van tank geen 

bijmengingen

geen verontreiniging geen overschrijdingen niet onderzocht voldoende onderzocht

AA051805296 HARSTENHOEKWEG 18-42 Verkennend bodemonderzoek Binnenterrein 

Harstenhoekstraat te Den Haag (Scheveningen

Kuiper&Burger PB99278/D2 17-01-00 geen puin, sintels Bovengrond: cadmium, lood, zink, PAK>I zware metalen, minerale 

olie, EOX>S Ondergrond: lood, zink>T zware metalen, PAK, 

minerale olie, EOX>S

niet onderzocht niet onderzocht sterke verontreiniging isoleren. Voldoende onderzocht

AA051805355 KONINGIN EMMASCHOOL Verkennend bodemonderzoek Koningin 

Emmaschool aan de Stevinstraat 65a te 

Scheveningen

Adverbo 01.10.0498.398 1-03-01 voormalige kolenkelder puin bovengrond: kwik, zink>S ondergrond: kwik, PAK>S geen overschrijdingen niet onderzocht voldoende onderzocht

AA051805383 Haarlemsestraat 10 Historisch onderzoek naar bodemkwaliteit Oranjewoud 280.040 31-05-96 geen nvt nvt nvt nvt locatie is verdacht  voor verontreiniging

Haarlemsestraat 10 Rapport oriënterend bodemonderzoek 

Haarlemsestraat 10 te Den Haag

Oranjewoud 9929-94067 1-12-96 olietank geen 

bijmengingen

Bovengrond: koper, lood, PAK>S zink>T geen overschrijdingen niet onderzocht grond verontreinigd. Tank niet specifiek onderzocht

Haarlemsestraat 10 saneringscertificaat Bouwlokatie achter 

Haarlemsestraat 10

KIWA AY170 5-09-96 HBO tank (3000l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. 

Onderzoek onvoldoende afgebakend rondom tank

AA051805384 HARSTENHOEKWEG 14-16 Historisch onderzoek naar bodemkwaliteit Oranjewoud 280.041 1-12-96 geen nvt nvt nvt nvt locatie is verdacht  voor verontreiniging

AA051805491 GEVERS DEYNOOTWEG 128 geen onderzoek, uitvoeren historisch onderzoek

AA051805497 GEVERS DEYNOOTWEG 175 NABY geen onderzoek, uitvoeren historisch onderzoek

AA051805513 HAVENKADE 19 geen onderzoek, uitvoeren historisch onderzoek

AA051805514 HAVENKADE 2-3 Bodemonderzoek Havenkade 2-3 Gemeente Den Haag 273028/SB2003

/10882

22-04-03 nvt nvt nvt nvt moet orienterend onderzoek uitgevoerd worden.
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AA051805546 KATWIJKSTRAAT 141 Startformulier Katwijkstraat 141 Gemeente Den Haag 2730029/SB200

2-7790

20-03-02 timmerwerkplaats nvt nvt nvt nvt bodemkwaliteit onbekend.

AA051805622 Maaswijkstraat 94 Verkennend bodemonderzoek (BOOT) 

Maaswijkstraat 92-96 Den Haag

Geofox-Lexmond b.v. 20043281/ADE

N

25-11-04 tank puin xylenen, minerale olie>S geen overschrijdingen niet onderzocht voldoende onderzocht

Maaswijkstraat 94 Oriënterend onderzoek Maaswijkstraat 84-114 te 

Den Haag

Tauw 4691672 31-05-10 opslag aldehyden ethers 

esters en ketonen, opslag 

van zuren en basen, opslag 

van verf en drukinkt

puin, metaal, 

witte substantie

bovengrond: zink>I naftaleen, 

vinylchloride>S

zintuigelijk geen 

asbest

deellocaties 18 en 27 voldoende onderzocht. 1-3 5-13 15 16 19-24 en 32-

47 zijn niet onderzocht. Nader onderzoek nodig voor zinkverontreiniging.

Maaswijkstraat 94 Basisdocument inventariserend bodemonderzoek 

verffabriek H. de Vos&Zn B.V. te Den Haag

Geofox B.V. 2710070 16-02-99 nvt nvt nvt nvt nvt onderzoeksstrategie volgens NEN

Maaswijkstraat 94 Aanvullend nader onderzoek (NO-min protocol) 

Den Haag, Maaswijkstraat 84-114

Tauw R008-

1208430MPO-

per-VO2-NL

30-10-12 ter plaatse van 

verontreiniging

geen 

waarnemingen

niet onderzocht tetrachlooretheen>S niet onderzocht ernstige bodemverontreiniging, niet spoedeisend

Maaswijkstraat 94 Nader onderzoek (NO-min protocol) Den Haag, 

Maaswijkstraat 84-114

Tauw R003-

4766265MPO-

mya-VO2-NL

16-09-11 ter plaatse van 

verontreiniging

geen 

waarnemingen

bovengornd: zink>I Ondergrond: zink>T niet onderzocht niet onderzocht ernstige bodemverontreiniging, niet spoedeisend

AA051805652 NOORDWIJKSTRAAT 85 geen onderzoek. Voldoende onderzocht

AA051805696 BADHUISWEG 11 aanvullend HO Badhuisweg 11 Scheveningen Mos 

Grondmechaninca

1200397 24-04-12 nvt nvt nvt nvt nvt aanvullende informatie voor Historisch onderzoek

BADHUISWEG 11 Beoordeling verkennend bodemonderzoek Gemeente Den Haag 2720042/SB201

2-2653

5-04-12 geen nvt nvt nvt nvt Onderzoek is niet conform NEN 5725 en onvoldoende. Aanvullend 

onderzoek noodzakelijk

AA051805739 Renbaanstraat 73 - 77 Milieutechnisch bodemonderzoek, Renbaanstraat 

73-75 te Den Haag

Tauw B3520013.RO1/

MRJ

24-09-96 geen puin, kool bovengrond: lood, zink, PAK>S Ondergrond: lood, zink>S PAK>T geen overschrijdingen niet onderzocht nader onderzoek naar PAK

Renbaanstraat 73 - 77 Den Haag, Maaswijkstraat 84-114 Aanvullend 

nader onderzoek (NO-min protocol)

Tauw 1208430 10-07-12 geen geen 

waarnemingen

niet onderzocht geen overschrijdingen niet onderzocht ernstig verontreinigd met zink in bodem, niet spoedeisend

AA051805749 ZWOLSESTR. 195-197 Verkennend bodemonderzoek i.h.k.v. het BOOT 

VvE Zwolsestraat 195

Geofox-Lexmond b.v. Q3790/MER/av

d

17-01-03 geen geen 

bijmengingen

geen verontreiniging geen overschrijdingen niet onderzocht voldoende onderzocht

ZWOLSESTR. 195-197 Besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland provincie Zuid 

Holland

DWM/92294 9-02-95 HBO tank (20000l) nvt nvt nvt nvt ontheffing voor tank

ZWOLSESTR. 195-197 installatie certificaat KIWA TQ99301 23-09-99 HBO tank (20000l) nvt nvt nvt nvt Na inspectie aanpassen van de tank door middel van montage 

overvulbeveiliging, vernieuwen leidingwerk en plaatsen vloeistofdicht 

ZWOLSESTR. 195-197 Wet milieubeheer, Besluit woon- en 

verblijfsgebouwen milieubeheer.

Gemeente Den Haag S99028920 22-09-99 HBO tank (20000l) nvt nvt nvt nvt tank voldoet niet aan voorschriften AVB-polis en verkennend 

bodemonderzoek nodig.

ZWOLSESTR. 195-197 Verkennend bodemonderzoek (BOOT) Zwolsestraat 

195

Geofox Q3790/MER/av

d

3-01-03 HBO tank geen 

bijmengingen

geen verontreinigingen geen overschrijdingen niet onderzocht Ter plaatse van tank is geen verontreiniging aangetroffen. Voldoende 

onderzocht

AA051805750 ZWOLSESTRAAT 2-4 geen onderzoek, uitvoeren historisch onderzoek

AA051806009 STEVINSTRAAT 31-31A Verkennend bodemonderzoek aan de Stevinstraat 

31A te Den Haag

Kuiper&Burger PB00293/D2 13-02-01 geen kool, puin, 

slakken

bovengrond: minerale olie, PAK>S Ondergrond: lood, kwik>S Bij 

fietsenstalling: PAK>I minerale olie, zink>S 

chroom, koper, zink,  

xylenen>S

niet onderzocht Waarschijnlijk geen geval ernstige bodemverontreiniging, nader 

onderzoek voor PAK verontreiniging.

STEVINSTRAAT 31-31A Nader bodemonderzoek Haringstraat/Stevinstraat 

te Den Haag

Kuiper&Burger PB04124/D02 23-06-04 fietsenstalling, tank, tank baksteen, hout bij boring 104: PAK> xylenen>S zintuigelijk geen 

asbest

voldoende onderzocht

AA051806087 Alkmaarsestraat 4 Verkennend Milieukundig bodemonderzoek aan de 

Alkmaarsestraat 4 te Scheveningen

Fugro Milieu Consult 

B.V.

87010339 18-09-01 geen licht puin lood>S niet onderzocht niet onderzocht voldoende onderzocht. Tank niet onderzocht

Alkmaarsestraat 4 tanksaneringscertificaat achtertruin 

Alkmaarsestraat 4

KIWA AN4857 16-04-98 HBO tank (3000l) nvt nvt nvt nvt tank gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging. Geen onderzoek

AA051806146 Nieuwe Parklaan 144 en 

Berkenbosch Blokstraat 2 

Verwijderen tank G. Reehorst 

Dordrecht B.V.

SB2001-31861 14-12-01 nvt nvt nvt nvt nvt tank wordt verwijderd

Nieuwe Parklaan 144 en 

Berkenbosch Blokstraat 2 

Tanksanering Nieuwe Parklaan 114 Gemeente Den Haag 271076SB2001-

31861

2-01-02 geen nvt minerale olie>S geen overschrijdingen niet onderzocht tank mag verwijderd worden. Geen saneringsmaatregelen

AA051806206 Badhuisweg 1 Verkennend Bodemonderzoek Badhuisweg 1 Den 

Haag

Mol ingenieursbureau 4671 24-05-02 geen puin zink, PAK, minerale olie>S ondergrond PAK>S niet onderzocht niet onderzocht voldoende onderzocht (in Bodemloket staat uitvoeren aanvullend NO)

Badhuisweg 1 Aanvullend Bodemonderzoek Badhuisweg 1 Den 

Haag

Mol ingenieursbureau 04671B 15-10-02 geen licht puin bovengrond kwik>S EOX>trigger ondergrond geen 

overschrijdingen

niet onderzocht niet onderzocht voldoende onderzocht

AA051806384 Alkmaarsestraat 18, 20 en 22 Verkennend milieukundig bodemonderzoek 

Alkmaarsestraat 20 te Den Haag

Fugro Milieu Consult 

B.V.

87020433 17-01-03 geen matig puin bovengrond PAK, minerale olie, zink>S ondergrond geen 

overschrijdingen

niet onderzocht niet onderzocht voldoende onderzocht

AA051806504 Dirk Hoogenraadstraat 170 Verkennend Bodemonderzoek Dirk 

Hoogenraadstraat 170 Scheveningen

Mol ingenieursbureau 5813 9-07-04 brandstoftank puin en kool bovengrond zink, PAK>S ondergrond lood, zink, PAK>S tank niet 

verontreinigd

niet onderzocht niet onderzocht voldoende onderzocht.

AA051806513 Nieuwe Parklaan 250 (oud: Gevers 

Deynootplein ong. )

geen onderzoek. Uitvoeren NO

AA051806649 Zeekant 90 - 91 Verzoek om advies Zeekant 90-91 te Den Haag Gemeente Den Haag 2800050/SB200

3-18293

28-07-03 nvt nvt nvt nvt nvt geen gegevens bekend over bodemkwaliteit.

AA051806665 G. Deynootpl 62-668 81-187/G. 

Deynootweg 126b-130a 

Historisch onderzoek Gevers Deynootplein ingenieursbureau, 

Dienst Stadsbeheer

OM95026 9-01-96 geen nvt nvt nvt nvt oriënterend onderzoek doen naar kwaliteit grond.

AA051806681 Harstenhoekstraat 31-35 geen onderzoek. Uitvoeren OO

AA051806813 Maaswijkstraat 78 Lichte bouwvergunning Maaswijkstraat 78 Gemeente Den Haag 200300468/11 14-03-03 nvt nvt nvt nvt nvt mag verbouwd worden. Onderzoek bodem nodig

AA051806868 Havenkade 1A, Gevers Deynootweg 

1 

Rapport Gevers Deynootweg 1-Havenkade 1a te 's-

Gravenhage

v.d. Zalm bv 11000/3901 1-07-03 geen niet onderzocht minerale olie>I geen overschrijdingen niet onderzocht sterke verontreiniging terugbrengen naar streefwaarde

Havenkade 1A, Gevers Deynootweg 

1 

Bodemonderzoek Havenkade 1A Gemeente Den Haag 2730033/SB200

3-16326

9-07-03 ter plaatse van tanksanering minerale olie minerale olie>I geen overschrijdingen niet onderzocht rapport van 1-7-2003 onvoldoende uitgevoerd.
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Havenkade 1A, Gevers Deynootweg 

1 

Rapport Gevers Deynootweg 1-Havenkade 1a te 's-

Gravenhage

v.d. Zalm bv 11000/3940 16-09-03 ter plaatse van tanksanering niet onderzocht boring 3.1B minerale olie>S. 3.3A minerale olie>S. 3.3C minerale 

olie>I. 3.4B minerale olie>S 3.4C minerale olie>I 3.5A minerale 

olie>S 3.5B minerale olie>I 3.5C minerale olie>I 3.6C minerale 

olie>I Rest niet verontreinigd

3.1 minerale olie>S 3.3 

minerale olie>I 3.4 

xylenen>S minerale 

olie>I 3.5 benzeen, 

tolueen, 

ethylbenzeen>S 

xylenen, naftaleen, 

minerale olie>I 3.6 

benzeen>S xylenen, 

naftaleen>T minerale 

olie>I 3.7 minerale 

olie>S 3.8 minerale olie, 

xylenen>S

niet onderzocht oppervlakte verontreinigingen kan niet voldoende worden vastgesteld. 

Nader onderzoek nodig

Havenkade 1A, Gevers Deynootweg 

1 

Aanvullend bodemonderzoek en saneringsplan 

Gevers Deynootweg 1/Havenkade 1a 's-

Gravenhage

Mol ingenieursbureau 5460 9-10-03 ter plaatse van 

verontreiniging

oliegeur, 

oliereactie

M1: xylenen>S M2: niet verontreinigd M3: minerale olie>I 

tolueen, ethylbenzeen, xylenen>S M4: niet verontreinigd

101: xylenen>S 102: 

niet verontreinigd 103: 

xylenen, minerale 

olie>S 2,7: minerale 

olie>I naftaleen>S

niet onderzocht 110 m3 matig tot sterk verontreinigde grond73 m3 grondwater sterk 

verontreinigd. Ernstig geval.

Havenkade 1A, Gevers Deynootweg 

1

Monitoring grondwater G. Deynootweg 

1/Havenkade 1a te Den Haag

Mol ingenieursbureau 05460D 5-07-07 ter plaatse van 

verontreiniging

oliereactie niet onderzocht 3.3 minerale olie, 

naftaleen>S 3.4 

minerale olie>I

niet onderzocht verder monitoren 

Havenkade 1A, Gevers Deynootweg 

1

Monitoring grondwater G. Deynootweg 

1/Havenkade 1a te Den Haag

Mol ingenieursbureau 05460B 12-07-06 ter plaatse van 

verontreiniging

geen 

bijmengingen

niet onderzocht 3.4 minerale olie>I 

xylenen>S 101: 

xylenen>S

niet onderzocht verder monitoren. Gemeente vindt resultaat onvoldoende.

Havenkade 1A, Gevers Deynootweg 

1

Beoordeling resultaten monitoring grondwater G. 

Deynootweg 1/Havenkade 1A te Den Haag

Gemeente Den Haag 2730033/SB200

7/18920

20-08-07 ter plaatse van 

verontreiniging

nvt minerale olie>I minerale olie>I nvt in-situ sanering dient te worden opgestart

Havenkade 1A, Gevers Deynootweg 

1

Bodemsanering Havenkade 1a Gemeente Den Haag 2730033/SB200

9/10058

3-06-09 ter plaatse van 

verontreiniging

nvt minerale olie>I minerale olie>I nvt dwangsom voor niet opstarten in-situ sanering

Havenkade 1A, Gevers Deynootweg 

1

Monitoring grondwater Havenkade 1a te Den Haag Oranjewoud 202017 15-09-09 ter plaatse van 

verontreiniging

nvt niet onderzocht minerale olie>I 

xylenen>S

nvt in situ sanering noodzakelijk

Havenkade 1A, Gevers Deynootweg 

1

Resultaten onderzoek en macro-biologische 

parameters, Havenkade 1a te Den Haag

Oranjewoud 203542 9-04-10 ter plaatse van 

verontreiniging

nvt niet onderzocht benzeen>S nvt concentraties voldoen aan terugsaneerwaarden

Havenkade 1A, Gevers Deynootweg 

1

Resultaten monitoring Havenkade 1a te Den Haag Oranjewoud 238060 24-11-10 ter plaatse van 

verontreiniging

nvt niet onderzocht minerale olie>S nvt concentraties voldoen aan terugsaneerwaarden. Kan worden gestopt met 

monitoren

Havenkade 1A, Gevers Deynootweg 

1

Resultaten monitoring Havenkade 1a Januari 2011 Oranjewoud 238060 31-01-11 ter plaatse van 

verontreiniging

nvt niet onderzocht geen overschrijdingen nvt onder terugsaneerwaarden

Havenkade 1A, Gevers Deynootweg 

1

Rapport saneringsverslag Havenkade 1A Den Haag Mol ingenieursbureau 247814 1-09-12 ter plaatse voormalige 

verontreiniging

nvt niet onderzocht geen overschrijdingen nvt saneringsdoelstelling is behaald

Havenkade 1A, Gevers Deynootweg 

1

Definitieve beschikking melding artikel 39c 

(saneringsverslag)

Gemeente Den Haag 2730033/SB201

2/10705

16-01-13 nvt nvt nvt nvt nvt sanering is afgerond

AA051806960 Harstenhoekweg 18 Historisch onderzoek naar bodemkwaliteit Oranjewoud 9254-30370 1-09-03 geen nvt nvt nvt nvt locatie is niet verdacht op verontreiniging

AA051807144 2e Messstraat 33-49f, 

Neptunusstraat 96-136e, Rott 

Verkennend Bodemonderzoek Cluster 2e 

Messstraat te Den Haag

Geofox-Lexmond b.v. 04.26278/JVD

W

1-06-04 geen matig puin, zwak 

houtskool

bovengrond lood zink, PAK, min olie>S zink >I EOX>Trigger, 

ondergrond lood, zink,PAK>S

arseen>S zintuigelijk geen 

asbest

Bij monster 12, 13, 15 is in de bovengrond zink boven interventiewaarde 

aangetoond. Nader onderzoek nodig voor zink

2e Messstraat 33-49f, 

Neptunusstraat 96-136e, Rott 

Aanvullend onderzoek Cluster 2e Messstraat Geofox-Lexmond b.v. 04.26278/JVD

W

5-08-04 ter plaatse van eerder 

aangetoonde 

verontreiniging

matig puin bovengrond zink>S Ondergrond zink>T niet onderzocht zintuigelijk geen 

asbest

Bij monster 106 zink boven tussenwaarde aangetoond. 315 m3 sterk 

verontreinigde grond. Ernstige bodemverontreiniging

2e Messstraat 33-49f, 

Neptunusstraat 96-136e, Rott 

Aanvullend onderzoek Cluster 2e Messstraat 

(deellocatie A)

Geofox-Lexmond b.v. 20043460/JWO

U

2-02-05 noordelijk blok achtertuinen matig puin bovengrond cadmium, koper, kwik, lood, PAK>S zink>I. 

ondergrond zink, PAK>S lood>T

niet onderzocht niet onderzocht Bij monster 104 en 106 is zink boven interventiewaarde aangetoond en bij 

monster 102 en 103 is lood boven tussenwaarde aangetoond. Voldoende 

AA051807229 Gevers Deynootweg 155 Verzoek om advies bouwvergunning Gemeente Den Haag 2800053/SB200

4-26067

25-11-04 nvt nvt nvt nvt nvt HBO tank verwijderd. Verkennend onderzoek nodig

AA051808550 BADHUISKADE 11 geen onderzoek. Voldoende onderzocht

AA051808601 GONDELSTRAAT -1669 geen onderzoek. Voldoende onderzocht

AA051811900 Stevinstraat 29B - 31 Oriënterend onderzoek Stevinstraat 29b-32 te Den 

Haag

ATKB 2710908-Rap01 4-04-11 bankwerkerij, ramen- 

deuren- en kozijnenfabriek, 

metaalconstructie, 

weegwerktuigen en 

machinefabriek, opslag van 

verf/drukinkt, 

verpakkingsmachinefabriek, 

dieselpomp installatie, 

wasbenzinepomp 

installatie, stookolietank

baksteen, puin zware metalen, PAK>S tetrachlooretheen, 

cresol>S

zintuigelijk geen 

asbest

voldoende onderzocht

AA051811901 KATWIJKSTRAAT 37A geen onderzoek. Voldoende onderzocht

AA051811902 Katwijkstraat 77A Oriënterend onderzoek Katwijkstraat 77a te Den 

Haag

VanderHelm 

Milieubeheer B.V. 

DEK81104 2-04-09 werkplaats niet onderzocht niet onderzocht niet onderzocht niet onderzocht Geen toestemming voor onderzoek binnen de perceelgrenzen. Onderzoek 

nodig. Potentieel ernstig, niet spoedeisend

Katwijkstraat 77A Oriënterend onderzoek Katwijkstraat 77a te Den 

Haag

Gemeente Den Haag 2710910/SB201

0/14563

6-10-10 werkplaats nvt nvt nvt nvt locatie blijft geregistreerd staan als verdacht

AA051811903 NEPTUNUSSTRAAT 10A geen onderzoek. Voldoende onderzocht

AA051811904 Neptunusstraat 66 - 66A tanksaneringscertificaat Neptunusstraat 66 KIWA onbekend 22-02-05 HBO tank (2000l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. Geen 

AA051811914 BERKENBOSCH BLOKSTRAAT 19 geen onderzoek. Voldoende onderzocht

AA051811915 BERKENBOSCH BLOKSTRAAT 12 tanksaneringscertificaat Berkenbosch Blokstraat 12 KIWA F1814 27-10-93 HBO tank (3000l) nvt nvt nvt nvt tank is gevuld met zand. Geen verontreiniging aangetroffen. Geen 

onderzoek

AA051811922 DIRK HOOGENRAADSTRAAT 19 geen onderzoek. Voldoende onderzocht

AA051811923 DIRK HOOGENRAADSTRAAT 45 geen onderzoek, uitvoeren historisch onderzoek
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AA051811924 DIRK HOOGENRAADSTRAAT 77 geen onderzoek, uitvoeren historisch onderzoek

AA051811937 HARSTENHOEKWEG 67 geen onderzoek, uitvoeren historisch onderzoek

AA051811938 HARSTENHOEKWEG 193 geen onderzoek, uitvoeren historisch onderzoek

AA051811939 HARSTENHOEKWEG 233 geen onderzoek. Voldoende onderzocht

AA051811940 HAVENKADE 53 geen onderzoek, uitvoeren historisch onderzoek

AA051811941 IJMUIDENSTRAAT 1 geen onderzoek. Voldoende onderzocht

AA051811942 IJMUIDENSTRAAT 26 geen onderzoek. Voldoende onderzocht

AA051811943 IJMUIDENSTRAAT 64 geen onderzoek, uitvoeren historisch onderzoek

AA051811944 IJMUIDENSTRAAT 126 geen onderzoek. Voldoende onderzocht

AA051811945 IJMUIDENSTRAAT 136 geen onderzoek. Voldoende onderzocht

AA051811948 KATWIJKSTRAAT 47 Aanvullend historisch onderzoek Katwijkstraat 47 

te Scheveningen

Klijn 

Bodemonderzoek

812098AO 9-06-08 timmerwerkplaats nvt nvt nvt nvt aanvulling op verkennend onderzoek 812098

KATWIJKSTRAAT 47 Rapport verkennend bodemonderzoek 

Katwijkstraat 47 te Den Haag

Klijn 

Bodemonderzoek

812098 16-04-08 geen geen 

bijmengingen

bovengrond:lood, zink, PAK>S Ondergrond: niet verontreinigd geen overschrijdingen zintuigelijk geen 

asbest

voldoende onderzocht

AA051811949 Katwijkstraat 51 - 53 Bodemonderzoek Katwijkstraat 51-53 Gemeente Den Haag 2710957/SB200

7-23559

10-10-07 nvt nvt nvt nvt nvt toestemming verzoek voor uitvoeren bodemonderzoek

Katwijkstraat 51 - 53 Oriënterend bodemonderzoek Katwijkstraat 51-53 

te Den Haag

Kuiper&Burger PB07277-

34/D01

20-12-07 geen puin bovengrond: zink,PAK>S ondergrond: niet verontreinigd zink>S zintuigelijk geen 

asbest

voldoende onderzocht. Peilbuis 2 bemonsteren

Katwijkstraat 51 - 53 Oriënterend bodemonderzoek Katwijkstraat 51-53 

te Den Haag

Gemeente Den Haag 2710957/SB120

08/8132

17-04-08 geen nvt nvt nvt nvt locatie blijft geregistreerd staan als verdacht

Katwijkstraat 51 - 53 LDB, aanvullend onderzoek Katwijkstraat 51-53 Ingenieursbureau Den 

Haag

SB/2012/6156 27-06-12 textielververij, wasserij niet onderzocht geen verontreiniging>T geen overschrijdingen niet onderzocht geen humane of verspreidingsrisico's

AA051811950 KATWIJKSTRAAT 93 geen onderzoek. Voldoende onderzocht

AA051811951 Katwijkstraat 123 Rapport oriënterend bodemonderzoek 

Katwijkstraat 123 te Den Haag

Oranjewoud 217644.29 1-04-10 werkplaats, spuiten van 

auto's

puin, baksteen bovengrond: lood>I zink>T kwik, PAK>S dichloormethaan>S zintuigelijk geen 

asbest

sterk verontreinigd, nader onderzoek nodig

AA051811953 KATWIJKSTRAAT 76 geen onderzoek. Voldoende onderzocht

AA051811955 Maaswijkstraat 57 geen onderzoek. Voldoende onderzocht

AA051811956 MAASWIJKSTRAAT 75 geen onderzoek. Voldoende onderzocht

AA051811957 MAASWIJKSTRAAT 52 geen onderzoek. Voldoende onderzocht

AA051811958 MAASWIJKSTRAAT 72 geen onderzoek. Voldoende onderzocht

AA051811959 MAASWIJKSTRAAT 124 geen onderzoek. Voldoende onderzocht

AA051811962 NEPTUNUSSTRAAT 31 niet gevonden

AA051811963 NEPTUNUSSTRAAT 14 geen onderzoek. Voldoende onderzocht

AA051811964 NEPTUNUSSTRAAT 62 geen onderzoek. Voldoende onderzocht

AA051811965 NEPTUNUSSTRAAT 72 geen onderzoek. Voldoende onderzocht

AA051811966 Neptunusstraat 86 - 88 Oriënterend onderzoek Neptunusstraat 86-88 te 

Den Haag

ATKB 2710974/Rap01 16-11-09 chemische wasserij puin, baksteen niet onderzocht geen overschrijdingen zintuigelijk geen 

asbest

voldoende onderzocht

AA051811968 NOORDWIJKSTRAAT 7 geen onderzoek. Voldoende onderzocht

AA051811969 NOORDWIJKSTRAAT 19 geen onderzoek. Voldoende onderzocht

AA051811970 NOORDWIJKSTRAAT 29 geen onderzoek. Voldoende onderzocht

AA051811971 Noordwijkstraat 28 - 30 geen onderzoek. Voldoende onderzocht

AA051811972 NOORDWIJKSTRAAT 50 geen onderzoek, uitvoeren historisch onderzoek

AA051811973 RENBAANSTRAAT 1 geen onderzoek. Voldoende onderzocht

AA051811974 RENBAANSTRAAT 7 geen onderzoek, uitvoeren historisch onderzoek

AA051811975 RENBAANSTRAAT 11 geen onderzoek. Voldoende onderzocht

AA051811976 RENBAANSTRAAT 15 geen onderzoek. Voldoende onderzocht

AA051811977 RENBAANSTRAAT 31 geen onderzoek. Voldoende onderzocht

AA051811978 RENBAANSTRAAT 65 geen onderzoek. Voldoende onderzocht

AA051811979 RENBAANSTRAAT 81 geen onderzoek. Voldoende onderzocht

AA051811980 Renbaanstraat 87 - 89 Oriënterend onderzoek Renbaanstraat 87-89 te 

Den Haag

Tauw R001-

4617948DVP-

nno-VO2-NL

26-04-09 wasserij, drukkerij puin, baksteen bovengrond: kwik, lood, zink>S  ondergrond geen verontreiniging geen overschrijdingen zintuigelijk geen 

asbest

voldoende onderzocht.

AA051811981 Renbaanstraat 111 geen onderzoek. Uitvoeren OO

AA051811982 RENBAANSTRAAT 115 geen onderzoek. Voldoende onderzocht

AA051811985 Renbaanstraat 78 Oriënterend bodemonderzoek Renbaanstraat 78 te 

Den Haag

Kuiper&Burger PB07277-

35/D02

19-12-07 geen puin, baksteen bovengrond: zink>I koper, lood, kwik, PAK>S Ondergrond niet 

verontreinigd

geen overschrijdingen zintuigelijk geen 

asbest

nader onderzoek voor zinkverontreiniging

Renbaanstraat 78 Bodemonderzoek op de Renbaanstraat 78 te Den 

Haag

Gemeente Den Haag 2710993/SB201

0-18002

13-12-10 geen nvt nvt nvt nvt nader onderzoek laten uitvoeren

Renbaanstraat 78 NO-min Locatie Renbaanstraat 78 te Den Haag CSO Adviesbureau 10L036 26-01-11 ter plaatse van 

verontreiniging

grind bovengrond: lood, zink>I  kwik, cadmium, koper>S Ondergrond 

niet onderzocht

niet onderzocht niet onderzocht geen actuele risico's voor de mens

AA051811986 Renbaanstraat 100 Oriënterend onderzoek Renbaanstraat 100 te Den 

Haag

Tauw R003-

4691672PDL-

pda-VO2-NL

18-05-10 magazijn, zoutvat, wasserij, 

stookruimte, drycleaner

puin, kooldeeltjes niet onderzocht tetrachlooretheen, 

vinylchloride>S

zintuigelijk geen 

asbest

voldoende onderzocht. 

Renbaanstraat 100 tanksaneringscertificaat Renbaanstraat 100 KIWA AN6012 10-05-99 HBO tank (3000l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Er is geen verontreiniging aangetroffen. 

Ter plaatse van tank is alleen grondwater onderzocht.

AA051811987 RENBAANSTRAAT 104 geen onderzoek, uitvoeren historisch onderzoek

AA051812004 STEVINSTRAAT 25 geen onderzoek. Voldoende onderzocht

AA051812005 STEVINSTRAAT 31 geen onderzoek. Voldoende onderzocht

AA051812019 VAN TUYLLSTRAAT 4 geen onderzoek. Voldoende onderzocht

AA051812020 ZANDVOORTSTRAAT 3 geen onderzoek. Voldoende onderzocht

AA051812021 ZANDVOORTSTRAAT 19 geen onderzoek. Voldoende onderzocht

AA051812022 ZANDVOORTSTRAAT 59 geen onderzoek, uitvoeren historisch onderzoek

AA051812023 ZANDVOORTSTRAAT 2 geen onderzoek. Voldoende onderzocht

AA051812024 ZANDVOORTSTRAAT 10 geen onderzoek, uitvoeren historisch onderzoek

AA051812036 Dirk Hoogenraadstraat 2C - 2D Oriënterend Bodemonderzoek Dirk 

Hoogenraadstraat 2C-2D te Den Haag

Kuiper&Burger PB07277-

19/D01

20-12-07 geen resten puin, 

coatingresten

geen verontreiniging zink>S zintuigelijk geen 

asbest

inpandig niet onderzocht. Aanbevolen om inpandig te boren en 

analyseren.

Dirk Hoogenraadstraat 2C - 2D Nader bodemonderzoek voor bepaling humane 

risico's Den Haag, Dirk Hoogenraadstraat 2D-2D

Tauw 2730034 29-12-10 galvaniseerinrichting puin en kool geen verontreiniging geen overschrijdingen niet onderzocht geen humaan risico. Voldoende onderzocht

AA051812037 ROTTERDAMSESTRAAT 4A geen onderzoek. Voldoende onderzocht

AA051812041 BEZAANSMAST 1 geen onderzoek. Voldoende onderzocht

Pagina 9 van 15



Overzicht bodeminformatie Scheveningen-Bad (projectnummer: 20150625)

5000001 1 Titel Auteur Kenmerk Datum Verdachte deellocaties Zintuigelijk Resultaten grond Resultaten grondwater Asbest 

aangetoond

Beschrijving/conclusie

AA051812042 BEZAANSMAST 5 geen onderzoek. Voldoende onderzocht

AA051812043 DIRK HOOGENRAADSTRAAT 172 geen onderzoek. Voldoende onderzocht

AA051812044 GEVERS DEYNOOTWEG -1961 niet gevonden

AA051812045 GEVERS DEYNOOTWEG -1661 niet gevonden

AA051812046 Gevers Deynootweg 27 geen onderzoek. Voldoende onderzocht

AA051812047 GEVERS DEYNOOTWEG 71 geen onderzoek. Voldoende onderzocht

AA051812048 GEVERS DEYNOOTWEG -1874 niet gevonden

AA051812049 HAVENKADE 1 geen onderzoek. Voldoende onderzocht

AA051812050 MAASWIJKSTRAAT 15 geen onderzoek. Voldoende onderzocht

AA051812051 Maaswijkstraat 21 - 23 geen onderzoek. Geen statusinformatie

AA051812052 Maaswijkstraat 18 - 28 Oriënterend Bodemonderzoek Maaswijkstraat 18-

28 te Den Haag

Kuiper&Burger PB07277-

20/D02

31-12-07 benzinepompinstallatie, 

kolenopslag, melkinrichting 

en opslag van alifatische 

koolwaterstoffen

niet onderzocht niet onderzocht niet onderzocht niet onderzocht verkennend onderzoek nodig. (staat 2 keer in map)

Maaswijkstraat 18 - 28 Locatie aan de Maaswijkstraat 18 te Den Haag 

Verkennend NEN-bodemonderzoek

Inpijn-Blokpoel 14P001456 16-06-15 geen zwak baksteen, 

sporen puin

bovengrond lood, zink>S ondergrond kwik, lood, zink>S geen overschrijdingen zintuigelijk geen 

asbest

voldoende onderzocht

AA051812053 Rederserf 2 - 300 geen onderzoek. Voldoende onderzocht

AA051812067 Harstenhoekstraat 21 - 29 geen onderzoek. Uitvoeren OO

AA051812068 Alkmaarsestraat 10 tanksaneringscertificaat Alkmaarsestraat 10 KIWA AO1393 27-01-98 HBO tank (2000l) nvt nvt nvt nvt tank gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging. Geen onderzoek

AA051812069 GEVERS DEYNOOTPLEIN -1875 niet gevonden

AA051812070 Gevers Deynootweg ong. Oriënterend onderzoek Gevers Deynootweg te Den 

Haag

ATKB 2800058/Rap01 15-07-09 wasserij, stomerij, ververij puin niet onderzocht xylenen, 

dichloorethenen>S

zintuigelijk geen 

asbest

voldoende onderzocht

AA051812071 GEVERS DEYNOOTSTRAAT 25 geen onderzoek, uitvoeren historisch onderzoek

AA051812073 GEVERS DEYNOOTSTRAAT 22 geen onderzoek, uitvoeren historisch onderzoek

AA051812076 Gevers Deynootweg 684 - 99065 Oriënterend onderzoek Gevers Deynootweg 684-

99065 te Den Haag

VanderHelm 

Milieubeheer B.V. 

DEGE101140 18-02-11 ondergrondse tank, 

handpomp, werkkuil, 

werkplaats chauffeurs

niet onderzocht niet onderzocht niet onderzocht niet onderzocht Geen toestemming voor onderzoek binnen de perceelgrenzen. Onderzoek 

nodig. Potentieel ernstig en spoedeisend

AA051812077 HARSTENHOEKSTRAAT 25 geen onderzoek, uitvoeren historisch onderzoek

AA051812078 Harstenhoekweg 44 geen onderzoek. Voldoende onderzocht

AA051812079 HARSTENHOEKWEG 80 geen onderzoek. Voldoende onderzocht

AA051812082 UTRECHTSESTRAAT 11 geen onderzoek, uitvoeren historisch onderzoek

AA051812083 Utrechtsestraat 31 - 41 geen onderzoek. Uitvoeren OO

AA051812085 ZEEKANT 100 Oriënterend onderzoek Zeekant 92-100L te Den 

Haag

VanderHelm 

Milieubeheer B.V. 

DEZ81094 2-04-09 HBO tank (15000l) geen 

bijmengingen

geen verontreiniging niet onderzocht zintuigelijk geen 

asbest

ondergrondse tank niet aangetroffen. Geen KIWA certificaat. 

ZEEKANT 100 Oude tank Zeekant 100 Regionale 

Milieudienst Centrum 

Randstad

AZ/13 7-07-88 HBO tank (15000l) nvt nvt nvt nvt tank verwijderd. Geen verontreiniging. Geen KIWA certificaat.

AA051812086 ZWOLSESTRAAT 3 geen onderzoek, uitvoeren historisch onderzoek

AA051813968 Gevers Deynootweg 59 Historisch onderzoek Gevers Deynootweg 59 te 

Den Haag

Kuiper&Burger PB05225/D01 24-08-05 B4, HBO tank nvt nvt nvt nvt locatie verdacht van diffuse bodemverontreiniging met zware metalen, 

PAK en mogelijk minerale olie en BTEXN

Gevers Deynootweg 59 Verkennend en aanvullend bodemonderzoek 

Gevers Deynootweg 59 te Den Haag

Kuiper&Burger PB05244/D02 7-11-05 geen puin, baksteen bovengrond: PAK>I lood, zink, minerale olie>S Ondergrond: lood, 

zink, kwik, PAK>S. 

niet onderzocht zintuigelijk geen 

asbest

geen ernstige verontreiniging.

Gevers Deynootweg 59 Evaluatie bodemsanering Gevers Deynootweg 59 

te Den Haag

Kuiper&Burger 20080367/sv01 4-12-08 ter plaatse van 

verontreiniging

baksteen, puin putbodem geen overschrijding, putwant Z en W PAK>S niet onderzocht zintuigelijk geen 

asbest

voldoende gesaneerd.

AA051814230 Riooltracé Alkmaarsestraat - 

Groningsestraat 

Historisch onderzoek Alkmaarsestraat te Den Haag Ingenieursbureau Den 

Haag

79689 10-10-06 geen nvt nvt nvt nvt niet verdacht

AA051814230 Riooltracé Alkmaarsestraat - 

Groningsestraat 

geen onderzoek. Geen statusinformatie

AA051814435 Gevers Deynootweg 1302 - 1314 Verzoek om advies Gemeente Den Haag 2800080/SB200

7-28045

19-12-07 nvt nvt onbekend nvt nvt bodemkwaliteit onbekend.

AA051814437 Palacestraat 18 - 30 Verzoek om advies Palacestraat 18-30 Gemeente Den Haag 2800079/Sb200

7-10995

14-05-07 nvt nvt nvt nvt nvt geen gegevens bekend over bodemkwaliteit.

AA051814447 Circusplein 4 - 10 Oriënterend bodemonderzoek Circusplein 4-10 te 

Den Haag

Kuiper&Burger PB07277-

16/D02

4-12-07 benzinebewaarinrichting brokken 

baksteen, matig 

puin

geen verontreiniging niet onderzocht zintuigelijk geen 

asbest

voldoende onderzocht

AA051814649 Gevers Deynootplein 30 Oriënterend onderzoek Gevers Deynootplein 30 te 

Den Haag

van der Helm 2730076 30-12-08 stookolietank, dieseltank geen 

bijmengingen

geen verontreiniging niet onderzocht zintuigelijk geen 

asbest

niet alle UBI's konden worden onderzocht. Voor de andere UBI's 

voldoende onderzocht

AA051814650 Nieuwe Parklaan 250 Rapportage oriënterend bodemonderzoek Nieuwe 

Parklaan 250 te Den Haag

UDM 08-05-

1007.RO1

29-12-08 ondergrondse tanks, 

leidingwerk, vulpunt, 

pompen afleveringspunten 

zuigleidingen

puin geen verontreiniging niet onderzocht zintuigelijk geen 

asbest

voldoende onderzocht. Gemeente vind dat OO naar BTEXN in grondwater 

moet worden uitgevoerd

Nieuwe Parklaan 250 Rapport aanvullend onderzoek Nieuwe Parklaan 

250 te Den Haag

Oranjewoud 244605 1-11-11 benzine service station geen 

bijmengingen

niet onderzocht geen overschrijdingen niet onderzocht geen sprake van risico's voor volksgezondheid. 

AA051814654 Groningsestraat 80 geen onderzoek. Voldoende onderzocht

AA051814655 Zwolsestraat 2 - 4 Oriënterend bodemonderzoek Zwolsestraat 2-4 te 

's-Gravenhage

UDM 08-05-1010.R01 29-12-08 tank, vulpunt, 

brandstofleiding, 

ontluchting, overig terrein, 

diverse tanks, ondergrondse 

tank, vulpunt

puin, slakken, 

kolen

geen verontreiniging niet onderzocht zintuigelijk geen 

asbest

voldoende onderzocht

Zwolsestraat 2 - 4 Resultaten aanvullend oriënteren 

bodemonderzoek

Tauw L008-

4814612MPO-

per-VO1-NL

1-12-11 stookolietank, werkplaats, 

diverse tanks, ondergrondse 

tank

niet onderzocht niet onderzocht geen overschrijdingen niet onderzocht voldoende onderzocht

AA051814656 Harstenhoekweg ong. geen onderzoek. Uitvoeren OO

AA051814838 Neptunusstraat 132 - 136 geen onderzoek. Voldoende onderzocht
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AA051814889 Renbaanstraat 114 Historisch onderzoek Renbaanstraat 114 te Den 

Haag

Mol ingenieursbureau 11272 25-06-09 geen nvt nvt nvt nvt voldoende onderzocht.

Renbaanstraat 114 Verkennend en nader bodemonderzoek 

Renbaanstraat 114 Den Haag

Mol ingenieursbureau 11272 27-04-09 geen puin, houtskool bovengrond: zware metalen, PAK>S bij M02 zink>I lood>T barium, 

cadmium, koper, kwik, PAK, PCB, minerale olie>S Ondergrond: 

lood, zink>I barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, PAK>S. Bij 

nader onderzoek lood, zink>I

tetrachlooretheen>S niet onderzocht ernstige bodemverontreiniging. Niet hele omvang in kaart gebracht. 

Gemeente vindt dat locatie niet voldoende is onderzocht. Nader 

bodemonderzoek nodig. 

Renbaanstraat 114 Evaluatie sanering Renbaanstraat 114 Den Haag Brinkstaete Beheer BV SB/2011,3627 6-04-11 geen nvt nvt nvt nvt duurzame afdeklaag aangebracht met schoon zand

AA051815481 Neptunusstraat 94 Historisch bodemonderzoek Neptunusstraat 94 te 

Den Haag

BuroS/L 2012015/RAP0

2

22-03-12 geen niet onderzocht niet onderzocht niet onderzocht niet onderzocht locatie is verdacht  voor verontreiniging

AA051815487 Harstenhoekstraat e.o. (Dunea) Verkennend bodemonderzoek Harstenhoekstraat 

e.o. te Scheveningen

Geofox-Lexmond b.v. 20120311 1-04-12 geen baksteen, puin bovengrond: lood, zink>S PAK>I ondergrond: lood, PAK, minerale 

olie>S Ondergrond: lood, zink, PAK>S

niet onderzocht zintuigelijk geen 

asbest

voldoende onderzocht

AA051815514 Zwarte Pad (HTM keerlus) t.h.v. 

Enkhuizensestraat 

Indicatief spoorballastonderzoek Zwarte Pad te 

Den Haag

BK bodem 126748 11-01-13 A en B geen 

bijmengingen

locatie A kobalt, molybdeen, zink, minerale olie>S chroom, koper, 

nikkel>I locatie B cadmium, kobalt, molybdeen, zink, minerale 

olie>S chroom, koper, nikkel>I

niet onderzocht zintuigelijk geen 

asbest

sterk verontreinigd met zware metalen. Resultaten worden als indicatief 

beschouwd.

Zwarte Pad (HTM keerlus) t.h.v. 

Enkhuizensestraat 

Historisch onderzoek ter plaatse van het (keerlus) 

Zwarte Pas te Den Haag

VanderHelm 

Milieubeheer B.V. 

IDZW 120577 3-07-12 geen nvt nvt nvt nvt verscheidene verdachte bedrijfsactiviteiten en ondergrondse opslagtanks 

aanwezig (geweest)

AA051815541 Wijk 72 Scheveningen Rijslag 

(ORAC's) 

Verkennend bodemonderzoek Stadsdeel 

Scheveningen, wijk Rijslag, wijk 72 te Den Haag

Geofox-Lexmond b.v. 2011238_f1RAP 1-10-12 geen puin, baksteen ter plaatse van locatie 7201 lood>T. Overig lood, zink, kwik, 

PAK>S

arseen, barium, 

naftaleen, minerale 

olie, 

tetrachlooretheen>S

niet onderzocht bij 7201 nader onderzoek nodig

Wijk 72 Scheveningen Rijslag 

(ORAC's) 

ORAC buurt 72 Rijslag: Nader onderzoek Ingenieursbureau Den 

Haag

271000/SB2012-

10757

24-01-13 ter plaatse van locatie 72-01 puin, beton ondergrond ter plaatse van 1A lood>I overige boringen lood>T 

Ondergrond (1,3-1,8 m-mv) lood>S

niet onderzocht niet onderzocht geen ernstige verontreiniging. Voldoende onderzocht.

AA051815613 Nieuwe Parklaan ter hoogte van 

Circusstraat

Verkennend bodemonderzoek parkeergarage 

Circusplein te Scheveningen

BAM infra SWA/BB140563

.3350741

7-04-14 ter plaatse van potentiële 

bronnen verdacht, overig 

onverdacht

matig baksteen, 

sporen kolen

bovengrond lood, PAK>S Ondergrond geen overschrijdingen Naftaleen, barium>S zintuigelijk geen 

asbest

voldoende onderzocht

Nieuwe Parklaan ter hoogte van 

Circusstraat

Verkennend bodemonderzoek parkeergarage 

Circusplein te Scheveningen

BAM infra SWA/BB140563

.3350741

8-08-14 ter plaatse van potentiële 

bronnen verdacht, overig 

onverdacht

matig baksteen, 

sporen kolen

bovengrond lood, PAK>S Ondergrond geen overschrijdingen Naftaleen, barium>S zintuigelijk geen 

asbest

voldoende onderzocht

Nieuwe Parklaan ter hoogte van 

Circusstraat

Oriënterend onderzoek Boulevard Scheveningen Dienst Stadsbeheer 280019 6-01-95 geen geen 

bijmengingen

geen verontreiniging geen overschrijdingen niet onderzocht voldoende onderzocht

AA051815671 ORAC buurt 03 Scheveningen-

Badplaats te Den Haag

Keuring in het kader van het besluit 

bodemkwaliteit

Mol ingenieursbureau 15317 6-02-14 geen baksteen, 

schelpen

lood, PAK>S niet onderzocht niet onderzocht voldoende onderzocht

ORAC buurt 03 Scheveningen-

Badplaats te Den Haag

Melding besluit bodemkwaliteit Verboon Transport & 

Handel

279988.0 26-01-15 nvt nvt nvt nvt nvt voldoende onderzocht

AA051815804 Nieuwe Parklaan 181 Verkennend bodemonderzoek Nieuwe Parklaan 

181 te Den Haag

BK bodem 134431 6-12-13 geen brokken puin en 

glas, brokken 

baksteen

geen verontreiniging niet onderzocht zintuigelijk geen 

asbest

voldoende onderzocht

AA051803476 Circusstraat - Circustheater Rapport betreffende Verkennend Milieutechnisch 

Bodemonderzoek Circustheater aan de Circusstraat 

te Scheveningen

Joustra Geomet B.V. MA-01934 12-04-96 geen zwak puin bovengrond lood, zink, PAK, EOX>S ondergrond geen 

verontreiniging

niet onderzocht niet onderzocht bij beoordeling verzoekt gemeente om B04A1 separaat te analyseren

Circusstraat - Circustheater Rapport betreffende Verkennend Milieutechnisch 

Bodemonderzoek Circustheater aan de Circusstraat 

te Scheveningen

Joustra Geomet B.V. MB-01934 29-04-96 geen bovengrond 

kolensintelhoude

nd, zwak puin

bovengrond sintelhoudend lood, zink>I PAK>T niet onderzocht niet onderzocht sterke verontreiniging met zink en lood, niet ernstig

Circusstraat - Circustheater (Beperkt) verkennend bodemonderzoek 

Circusstraat 4 te Scheveningen

Gronslag 8488 11-12-03 geen sporen schelpen bovengrond PAK>S niet onderzocht niet onderzocht voldoende onderzocht

AA051808602 Gondelstraat 29 Oriënterend onderzoek Gondelstraat 29 te Den 

Haag

ATKB 0600236/Rap01 18-05-11 garage, verfspuiterij, 

verfkast

baksteen, hout bovengrond: kwik, lood, zink, PAK, kobalt>S nikkel>I. Ondergrond 

geen verontreiniging

geen overschrijdingen zintuigelijk geen 

asbest

nader onderzoek naar nikkel

AA051806756 Gondelstraat 31 Verkennend onderzoek Gondelstraat 31 te Den 

Haag

Schutter GWW Milieu 20230 1-03-02 geen puin bovengrond: lood, zink, PAK>S Ondergrond: niet verontreinigd arseen>S niet onderzocht voldoende onderzocht

Harstenhoekweg Nulwaarde onderzoek Iwaco Jhu/Ehe=10364

50/RVW930306

41

24-03-93 geen geen 

bijmengingen

geen verontreiniging geen overschrijdingen niet onderzocht voldoende onderzocht

Harstenhoekweg Bodemonderzoek Infiltratieput afdeling Bodem en 

Water

500-001 4-11-89 depot geen 

bijmengingen

geen verontreiniging niet onderzocht niet onderzocht voldoende onderzocht

AA051813952 Seinpostduin 4 Verkennend bodemonderzoek Seinpostduin 4 

Scheveningen

Almad Eco B.V. 60707 18-08-06 geen grind, puin bovengrond lood, zink, minerale olie>S PAK>T Ondergrond geen 

verontreinigingen

niet onderzocht zintuigelijk geen 

asbest

nader onderzoek voor PAK

Seinpostduin 4 Aanvullend chemisch onderzoek Seinpostduin 4 

Scheveningen

Almad Eco B.V. 61031 31-10-06 ter plaatse van PAK 

verontreiniging

niet onderzocht uitsplitsing PAK>S niet onderzocht niet onderzocht voldoende onderzocht

Seinpostduin 4 tanksaneringscertificaat Seinpostduin 4 KIWA AO 1725 29-04-99 HBO tank (5000l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. Bij 

AA051815459 Zeekant, Vuurtorenweg Verkennend bodemonderzoek Zeekant en 

Vuurtorenweg te Den Haag

Ingenieursbureau Den 

Haag

95014764-

2012001

12-01-12 geen geen 

bijmengingen

bovengrond: PAK, lood>S Ondergrond: barium>I zink, PAK>S niet onderzocht niet onderzocht geen sprake ernstige bodemverontreiniging

AA051812066 Harstenhoekplein 9A Verkennend onderzoek HTM-tramremise 

Harstenhoekplein 9 te Den Haag

Oranjewoud 1601-35272 1-09-95 parkeerterrein, opslagplaats 

chemicaliën, tramwissels, 

wasplaats en riolering 

voormalige tank en olie-

afscheider, pekelremise en 

overig onderverdacht 

terrrein, werkplaats en 

herstelinrichting, afbakenig 

loodverontreiniging.

puin, kolengruis werkplaats en herstelinrichting: lood, arseen, kwik>I koper, zink, 

kwik, PAK>AW. Afbakening loodverontreiniging: lood>I kwik>AW. 

Pekelremise en overig onverdacht terrein: chroom>T nikkel, 

koper, kwik, lood>AW. Wasplaats en riolering voormalige tank en 

olie-afscheider: nikkel, koper, chroom, kwik, lood, PAK>AW. 

tramwissels: chroom, nikkel, koper, PAK, minerale olie>AW. 

opslagplaats chemicaliën: PAK, koper>AW. parkeerterrein: PAK, 

minerale olie, lood, zink>AW

chroom,nikkel, tolueen, 

xylenen, alifatische 

koolwaterstoffen>S

niet onderzocht ernstig, niet urgent. Verontreiniging met lood moet worden afgebakend. 

(geen plaatje met boorpunten)
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Harstenhoekplein 9A Nader bodemonderzoek tramremise 

Harstenhoekplein 9 te Den Haag

Oranjewoud 1601-93017 1-04-96 loodverontreiniging puin, kolengruis lood>I niet onderzocht niet onderzocht ernstig niet urgent. Belemmeringen herbruikbaarheid grond (tank niet 

onderzocht)

Harstenhoekplein 9A Wet milieubeheer: toezicht naleving milieuwetten 

van een tramremise, Harstenhoekplein 9a te Den 

Haag

Gemeente Den Haag S2001-18948 20-07-01 tanks nvt nvt nvt nvt ondergrondse tanks zijn op 22 juni 1993 verwijderd. Geen 

verontreinigingen gesignaleerd.  Gemeente vind onderzoek Oranjewoud 

in goede orde

Harstenhoekplein 9A Aanschrijving eerste controle Wet milieubeheer 

van een tramremise aan de Harstenhoekplein 9a te 

Den Haag

Gemeente Den Haag x x bodembedreigende stoffen nvt nvt nvt nvt tijdens controle is geconstateerd dat wetgeving wordt overtreden. 

Vloeibare bodembedreigende stoffen (schoonmaakmiddelen) moeten 

worden opgeslagen in of boven een vloeistofdichte lekbak. 

Harstenhoekplein 9A aanvraag hinderwetvergunning HTM x x tanks nvt nvt nvt nvt een olietank (12000 l) uit 1959, vervangen door 2 tanks (5000 l) voor 

motorolie en A0. Geplaatst op 23-05-1978

AA051801165 Zwolsestraat 443 Checklist LP tankstations x TS94,003 23-02-95 tankstation nvt nvt nvt nvt grond is gesaneerd, restverontreiniging achtergebleven en wordt met 

grondwatersanering verwijderd. Geen KIWA certificaat.

Zwolsestraat 443 Verzoek vergunning ex artikel 12 

Natuurbeschermingswet; beschermd 

natuurmonument "Harstenhoek"

Ministerie van 

Landbouw, 

Natuurbeheer en 

Visserij

NBLF-92-7487 20-07-92 ondergrondse LPG tank 

(20000 l) 

nvt nvt nvt nvt er wordt geen vergunning verleend

Zwolsestraat 443 Monitoring tankstation Zwolsestraat 424 te 's-

Gravenhage

IWACO 1094140,294 11-11-99 tankstation nvt niet onderzocht tolueen>S niet onderzocht geen minerale olie of vluchtige anorganische koolwaterstoffen 

verontreiniging. Gemeente concludeerd dat, restverontreiniging ter hoogt 

van noordelijk pompeiland daargelaten, grondsanering is voldaan aan de 

Zwolsestraat 443 Bemalingsadvies Essa benzine station 

Zwolsestraat/Stevinstraat in Den Haag

Grontmij 164362-01 6-04-04 tankstation nvt nvt nvt nvt in totaal worden 4 tanks verwijderd en 2 nieuwe tanks geplaatst.

Zwolsestraat 443 Verwey, Esso station, Zwolsestraat te Scheveningen KIWA 107175/KB/389

,912,237/HJP/m

u

21-07-83 tankstation nvt nvt nvt nvt advies om kathodische bescherming uit te voeren

Zwolsestraat 443 Definitievf evaluatierapport grondsanering Essao-

benzinestation Zwolsestraat te Den Haag

Gemeente Den Haag 272-

007/S94006283

17-03-94 tankstation nvt nvt nvt nvt desondanks restverontreiniging bij noordelijk pompeiland, wordt aan 

eisen voldaan van Milieumaatregelen bij tankstations Restverontreiniging 

sanering wordt samen met grondwatersanering uitgevoerd

Zwolsestraat 443 bodemonderzoek en advies ten behoeve van 

kathodische bescherming van vier tanks bij het 

Service Station Verwey

KIWA 90010/KB/389,

922,304/PEV/a

mb

30-06-82 tankstation nvt nvt nvt nvt Kathodische bescherming van uitwendige tanks nodig

Zwolsestraat 443 Melding werkzaamheden Esso tankstation 

Zwolsestraat 443

IOB 04175F08 5-10-04 tankstation nvt nvt nvt nvt Esso heeft besloten om in plaats van de tanks te verwijderen, ze te laten 

inspecteren.

x Berkenbosch blokstraat 7 saneringscertificaat KIWA achtertuin Berkenbos 

Blokstraat 7

KIWA AN512 1-04-93 HBO tank (2000l) nvt nvt nvt nvt tank gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging. Geen onderzoek

x Alkmaarsestraat 1 Tanksaneringscertificaat Alkmaarsestraat 1 KIWA AN5966 27-04-99 HBO tank (3000l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. Geen 

x Alkmaarsestraat 5 Tanksaneringscertificaat Almaarsestraat 5 KIWA AN5427 22-10-98 HBO tank (3000l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. Geen 

x Alkmaarsestraat 6 tanksaneringscertificaat Alkmaarsestraat 6b KIWA AN5428 22-10-98 HBO tank (3000l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. Geen 

x Alkmaarsestraat 9 tanksaneringscertificaat voortuin Alkmaarsestraat 

9

KIWA AN1324 23-02-95 HBO tank (3000l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. Geen 

onderzoek.

x Alkmaarsestraat 16 A tanksaneringscertificaat achtertuin 

Alkmaarsestraat 16A

KIWA AN4955 4-05-98 HBO tank (3000l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. Geen 

onderzoek.

x Alkmaarsestraat 19 tanksaneringscertificaat Alkmaarsestraat 19 KIWA AO1470 2-04-98 HBO tank (3100l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. Geen 

x Alkmaarsestraat 27 tanksaneringscertificaat voortuin alkmaarsestraat 

27

KIWA an3825 3-06-97 HBO tank (3000l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. Geen 

onderzoek.

x Ankerstraat 21 tanksaneringscertificaat Ankerstraat 21 KIWA AW552 1-04-98 HBO tank (6000l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. Geen 

x Badhuiskade 1-5 tanksaneringscertificaat slooplocatie Knijnenburg 

BV Badhuiskade 1/5

KIWA AY427 4-04-02 benzinetank (6000l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. Geen 

onderzoek.

x Badhuisweg 14 tanksaneringscertificaat voortuin Badhuisweg 14 KIWA  - 5-02-03 HBO tank (4000l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. Geen 

onderzoek.

x Badhuisweg 19 tanksaneringscertificaat Badhuisweg 19 KIWA 0-000 076 26-11-93 HBO tank (3000l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. Geen 

x Badhuisweg 26 tanksaneringscertificaat achtertuin Badhuisweg 26 KIWA onleesbaar 20-09-00 HBO tank (3000l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. Geen 

onderzoek.

x Badhuisweg 27 tanksaneringscertificaat voortuin Badhuisweg 27 KIWA AN7279 29-10-02 HBO tank (3000l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. Geen 

onderzoek.

x Badhuisweg 30 tanksaneringscertificaat voortuin Badhuisweg 30 KIWA AN5210 20-08-98 HBO tank (2000l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. Geen 

onderzoek.

x Badhuisweg 41 tanksaneringscertificaat voortuin Badhuisweg 41 KIWA AN6439 5-10-99 HBO tank (3000l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Een kleine verontreiniging aangetroffen. 

Een recent bodemonderzoek is beschikbaar

x Badhuisweg 42 tanksaneringscertificaat voortuin Badhuisweg 42 KIWA AN1455 1-04-93 HBO tank (3500l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. Geen 

onderzoek.

x Badhuisweg 46 tanksaneringscertificaat voortuin Badhuisweg 46 KIWA AN5439 28-10-98 HBO tank (2000l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. Geen 

onderzoek.

x Badhuisweg 48 tanksaneringscertificaat achtertuin Badhuisweg 48 KIWA AN6452 27-10-99 HBO tank (3000l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. Geen 

onderzoek.

x Badhuisweg 50 tanksaneringscertificaat achtertuin Badhuisweg 50 KIWA AN5856 26-02-99 HBO tank (2000l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. Geen 

onderzoek.

x Berkenbosch Blokstraat 15 tanksaneringscertificaat voortuin Berkenbosch 

Blokstraat 18

KIWA AN5995 4-05-99 HBO tank (3000l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. Geen 

onderzoek.

x Berkenbosch Blokstraat 18 tanksaneringscertificaat achtertuin Berkenbosch 

Blokstraat 16

KIWA AN6381 1-09-99 HBO tank (2000l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. Geen 

onderzoek.

x Dirk Hoogenraadstraat 216 A tanksaneringscertificaat achtertuin D. 

Hogenraadstraat 216 a

KIWA AN 2884 17-10-96 HBO tank (3000l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. Geen 

onderzoek.

x Enkhuizensestraat 11 tanksaneringscertificaat Enhuizensestraat 11 KIWA AO0503 20-12-94 HBO tank (2000l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. Geen 

x Gevers Deynootweg 28 Oude tank Gevers Deynootweg 28 Regionale 

Milieudienst Centrum 

Randstad

13 15-03-83 HBO tank (3000l) nvt nvt nvt nvt Geen KIWA certificaat. Oude tank lag in de achtertuin. Tank is verwijderd 

en afgevoerd. Geen onderzoek

x Gevers Deynootweg 39 tanksaneringscertificaat voortuin Gevers 

Deynootweg 39

KIWA AN7388 30-06-03 HBO tank (3000l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. Geen 

onderzoek.

x Gevers Deynootweg 41 tanksaneringscertificaat Gevers Deynootweg 41 Van Der Hoeven 

Milieu Service BV

110403629 3-05-11 HBO tank (2000l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. Geen 

onderzoek.
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x Gevers Deynootweg 53 tanksaneringscertificaat voortuin Gevers 

Deynootweg 53

KIWA AN1952 24-10-95 HBO tank (3000l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. Geen 

onderzoek.

x Gevers Deynootweg 56 tanksaneringscertificaat voortuin Gevers 

Deynootweg 56

KIWA AN1114 6-12-94 HBO tank (3000l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. Geen 

onderzoek.

x Gevers Deynootweg 57D tanksaneringscertificaat onder garagevloer 57D KIWA AN1995 20-11-95 HBO tank (3000l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. Geen 

onderzoek.

x Gevers Deynootweg 70 tanksaneringscertificaat voortuin Gevers 

Deynootweg 70

KIWA AN2000 20-11-95 HBO tank (3000l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Verontreiniging aangetroffen en nader 

onderzoek aanbevolen. Geen onderzoek.

x Gevers Deynootweg 72 tanksaneringscertificaat voortuin Gevers 

Deynootweg 72

KIWA AN6535 7-12-99 HBO tank (3000l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. Geen 

onderzoek.

x Gevers Deynootweg 109 tanksaneringscertificaat oprit Gevers Deynootweg 

109

KIWA AN6051 25-06-99 HBO tank (3000l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. Geen 

onderzoek.

x Gevers Deynootweg 117 tanksaneringscertificaat voortuin Gevers 

Deynootweg 117

KIWA AN5627 9-12-98 HBO tank (3000l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. Geen 

onderzoek.

x Gevers Deynootweg 123 tanksaneringscertificaat Gevers Deynootweg 123 KIWA AO1720 22-04-99 HBO tank (2000l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. Geen 

onderzoek.

x Gevers Deynootweg 127 tanksaneringscertificaat Gevers Deynootweg 127 KIWA AO1294 27-10-97 HBO tank (3700l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. Geen 

onderzoek.

x Gevers Deynootweg 129 tanksaneringscertificaat voortuin Gevers 

Deynootweg 129

KIWA AN4421 9-12-97 HBO tank (2000l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. Geen 

onderzoek.

x Gevers Deynootweg 133 tanksaneringscertificaat voortuin Gevers 

Deynootweg 133

KIWA AN2728 12-08-96 HBO tank (2000l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. Geen 

onderzoek.

x Gevers Deynootweg 135 tanksaneringscertificaat Gevers Deynootweg 135 KIWA AO1533 24-06-98 HBO tank (2700l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. Geen 

onderzoek.

x Gevers Deynootweg 137 tanksaneringscertificaat Gevers Deynootweg 137 KIWA AN4439 9-12-97 HBO tank (3000l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. Geen 

onderzoek.

x Gevers Deynootweg 141 tanksaneringscertificaat Gevers Deynootweg 141 KIWA AO1501 11-05-98 HBO tank (2400l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. Geen 

onderzoek.

x Gevers Deynootweg 143 tanksaneringscertificaat Gevers Deynootweg 143 KIWA AO1806 25-02-00 HBO tank (2400l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. Geen 

onderzoek.

x Gevers Deynootweg 145 tanksaneringscertificaat Gevers Deynootweg 145 KIWA AN646 15-04-94 HBO tank (2000l) nvt nvt nvt nvt tank is gevuld met zand, geen verontreiniging aangetroffen, geen 

onderzoek.

x Gevers Deynootweg 147 tanksaneringscertificaat Gevers Deynootweg 147 KIWA AO1558 24-08-98 HBO tank (2000l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. Geen 

onderzoek.

x Gevers Deynootweg 153 tanksaneringscertificaat Gevers Deynootweg 153 KIWA AO1512 29-05-98 HBO tank (3100l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. Geen 

onderzoek.

x Gevers Deynootweg 1332 tanksaneringscertificaat Gevers Deynootweg 1332 KIWA AN6050 26-05-99 HBO tank (3000l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. Geen 

onderzoek.

x Groningsestraat 2 tanksaneringscertificaat Groningsestraat 2 KIWA AO1554 21-08-98 HBO tank (2000l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. Geen 

x Groningsestraat 4 tanksaneringscertificaat Groningsestraat 6 KIWA AO1222 19-08-97 HBO tank (3000l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. Geen 

x Groningsestraat 6 tanksaneringscertificaat Groningsestraat 5 KIWA AO1185 16-06-97 HBO tank (3000l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. Geen 

x Groningsestraat 8 tanksaneringcertificaat Groningsestraat 8 KIWA AN7190 13-02-02 HBO tank (3000l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. Geen 

x Groningsestraat 10 tanksaneringscertificaat Groningsestraat 10 KIWA AN1915 10-10-95 HBO tank (4000l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. Geen 

x Groningsestraat 11 tanksaneringscertificaat Groningsestraat 11 KIWA AO1163 28-05-97 HBO tank (3100l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. Geen 

x Groningsestraat 12 tanksaneringscertificaat Groningsestraat 12 KIWA AN2731 12-08-96 HBO tank (3000l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. Geen 

x Groningsestraat 13 tanksaneringscertificaat Groningsestraat 13 KIWA AN6075 1-06-99 HBO tank (3000l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en gevuld met zand, geen verontreiniging aangetroffen. 

x Groningsestraat 14 tanksaneringscertificaat Groningsestraat 14 KIWA AN3957 3-07-97 HBO tank (3000l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. Geen 

x Groningsestraat 15 tanksaneringscertificaat Groningsestraat 15 KIWA AN6389 15-09-99 HBO tank (2000l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. Geen 

x Groningsestraat 16 tanksaneringscertificaat Groningsestraat 16 KIWA AN3956 3-07-97 HBO tank (3000l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. Geen 

x Groningsestraat 17 tanksaneringscertificaat Groningsestraat 17 KIWA AN1686 1-06-95 HBO tank (3000l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. Geen 

x Groningsestraat 19 Oude tank Groningsestraat 19 Regionale 

Milieudienst Centrum 

Randstad

AZ/13 28-06-89 HBO tank (3000l) nvt nvt nvt nvt tank verwijderd en vervangen door nieuwe tank (3000l) geen KIWA 

certificaat

x Groningsestraat 28 tanksaneringscertificaat Groningsestraat 28 KIWA AN5212 20-08-98 HBO tank (2000l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. Geen 

x Haarlemsestraat 18 tanksaneringscertificaat Haarlemsestraat 18 KIWA AK9127 10-05-00 HBO tank (3000l) nvt nvt nvt nvt tank in voldoende mate opgevuld, geen verontreiniging aangetroffen. 

x Harstenhoekplein 1 Ondergrondse tank, locatie Harstenhoekplein 1 Gemeente Den Haag 970128/SB2005-

5570

3-03-05 tank nvt nvt nvt nvt Geen tank aangetroffen.

x Harstenhoekweg 4 tanksaneringscertificaat Harstenhoekweg 4 KIWA AO1914 14-06-02 HBO tank (3000l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. Geen 

x Harstenhoekweg 5 tanksaneringscertificaat Harstenhoekweg 5 KIWA AN5260 13-09-98 HBO tank (3000l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd, kleine verontreiniging aangetroffen en 

verontreinigde grond is afgevoerd.

x Harstenhoekweg 43, 43a en 45 tanksaneringscertificaat Harstenhoekweg 43a KIWA AO1913 17-06-02 HBO tank (2000l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. Geen 

onderzoek.

x Harstenhoekweg 47-49 tanksaneringscertificaat Harstenhoekweg 47-49 KIWA AO0872 12-04-96 HBO tank (2100l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. Geen 

onderzoek.

x Harstenhoekweg 169 tanksaneringscertificaat Harstenhoekwg 169 KIWA AN7164 4-12-01 HBO tank (1500l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. Geen 

x Harstenhoekweg 189 Actie Tankslag '98 Gemeente Den Haag S99006256 22-02-99 tank nvt nvt nvt nvt geen certificaat, geen onderzoek

x Harteveltstraat 8 tanksaneringscertificaat Harteveltstraat 8 KIWA AN1580 24-05-95 HBO tank (3000l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. Geen 

x Harteveltstraat 10 tanksaneringscertificaat Harteveltstraat 10 KIWA AN089 23-06-93 HBO tank (3000l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. Geen 

x Harteveltstraat 12 Actie Tankslag '98 Gemeente Den Haag S98013483 23-04-98 HBO tank (2000l) nvt nvt nvt nvt tank is gesaneerd in 1992, geen KIWA certificaat, geen onderzoek

x Harteveltstraat 24 tanksaneringscertificaat Harteveltstraat 24 KIWA AN538 17-02-94 HBO tank (2000l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en gevuld met zand, geen verontreiniging aangetroffen. 

x Havenkade 29 tanksaneringscertificaat Havenkade 29 KIWA AK8474 10-12-99 HBO tank (2000l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en gevuld met zand, geen verontreiniging aangetroffen. 

x Jongeneelstraat 1 oude tank Jongeneelstraat 1 Regionale 

Milieudienst Centrum 

Randstad

AZ/13 8-08-86 HBO tank (2000l) nvt nvt nvt nvt tank schoon gemaakt en onklaar gemaakt met zand. Geen KIWA certificaat 

en geen onderzoek

x Jongeneelstraat 5 tanksaneringscertificaat Jongeneelstraat 5 KIWA AO0494 30-11-94 HBO tank (2600l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en gevuld met zand, geen verontreiniging aangetroffen. 

x Jongeneelstraat 7 tanksaneringscertificaat Jongeneelstraat 7 KIWA AO0495 2-12-94 HBO tank (3300l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en gevuld met zand, geen verontreiniging aangetroffen. 

x Jongeneelstraat 15 tanksaneringscertificaat Jongeneelstraat 15 KIWA AO0550 7-02-95 HBO tank (2000l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en gevuld met zand, geen verontreiniging aangetroffen. 

x Jongeneelstraat 17 tanksaneringscertificaat Jongeneelstraat 17 KIWA AO0551 6-02-95 HBO tank (2800l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. Geen 

x Jongeneelstraat 19 tanksaneringscertificaat Jongeneelstraat 19 KIWA AO0695 21-07-95 HBO tank (2100l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. Geen 
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x Neptunusstraat 20 tanksaneringscertificaat Neptunusstraat 20 KIWA AN4882 22-04-98 HBO tank (3000l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en gevuld met zand, geen verontreiniging aangetroffen. 

x Nieuwe Parklaan 116 tanksaneringscertificaat Nieuwe Parklaan 116 KIWA AN4895 22-04-98 HBO tank (2000l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en gevuld met zand, geen verontreiniging aangetroffen. 

Geen onderzoek

AA051811967 Nieuwe Parklaan 118 tanksaneringscertificaat Nieuwe Parklaan 118 KIWA AN437 17-02-94 HBO tank (2000l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. Geen 

onderzoek.

x Nieuwe Parklaan 120 tanksaneringscertificaat Nieuwe Parklaan 120 KIWA AN5425 22-10-98 HBO tank (3000l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. Geen 

onderzoek.

x Nieuwe Parklaan 122 tanksaneringscertificaat Nieuwe Parklaan 122 KIWA AN5697 6-01-99 HBO tank (2000l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. Geen 

onderzoek.

x Nieuwe Parklaan 129 tanksaneringscertificaat Nieuwe Parklaan 129 KIWA CTO154 3-12-97 HBO tank (3000l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en gevuld met zand, geen verontreiniging aangetroffen. 

Geen onderzoek

x Nieuwe Parklaan 135 tanksaneringscertificaat Nieuwe Parklaan 135 KIWA AO1845 31-10-00 HBO tank (2900l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. Geen 

onderzoek.

x Nieuwe Parklaan 140 oude tank Nieuwe Parklaan 140 Regionale 

Milieudienst Centrum 

Randstad

AZ/13 29-01-93 HBO tank (2000l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging. Geen KIWA 

certificaat. Geen onderzoek

x Nieuwe Parklaan 142 toezenden kennisgevingsformulier tankcontrole 1 Van Gent M92001798 1-01-92 HBO tank (3000l) nvt nvt nvt nvt Geen bodemverontreiniging opgetreden,tank is leeggezogenen 

schoongemaakt en onklaar gemaakt. Geen onderzoek en geen KIWA 

x Nieuwe Parklaan 147 tanksaneringscertificaat Nieuwe Parklaan 147 KIWA AO 1319 21-11-97 HBO tank (3000l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. Geen 

onderzoek.

x Nieuwe Parklaan 161 tanksaneringscertificaat Nieuwe Parklaan 161 KIWA AN1196 12-12-94 HBO tank (3000l) nvt nvt nvt nvt tank is inwendig gereinigd en daarna gevuld met zand. Geen 

verontreiniging aangetroffen. Geen onderzoek

x Nieuwe Parklaan 163 tanksaneringscertificaat Nieuwe Parklaan 163 KIWA AN1204 3-01-95 HBO tank (5000l) nvt nvt nvt nvt tank is inwendig gereinigd en daarna gevuld met zand. Geen 

verontreiniging aangetroffen. Geen onderzoek

x Nieuwe Parklaan 165 tanksaneringscertificaat Nieuwe Parklaan 165 KIWA AO0646 19-05-95 HBO tank (3100l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. Geen 

onderzoek.

x Nieuwe Parklaan 165A tanksaneringscertificaat Nieuwe Parklaan 165A KIWA AO1348 11-12-97 HBO tank (1900l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. Geen 

onderzoek.

x Nieuwe Parklaan 167 tanksaneringscertificaat Nieuwe Parklaan 167 KIWA AN 7214 12-04-02 HBO tank (3000l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. Geen 

onderzoek.

AA051801869 Nieuwe Parklaan 171 tanksaneringscertificaat Nieuwe Parklaan 171 KIWA E00296 12-05-93 HBO tank (3000l) nvt nvt nvt nvt tank is inwendig gereinigd en daarna gevuld met zand. Geen 

verontreiniging aangetroffen. 

Nieuwe Parklaan 171 Sanering olietank Gemeente Den Haag S99018479 10-06-99 HBO tank nvt nvt verontreinigd met olie nvt in juli 1993 en juli 1998 zijn verontreinigingen aangetroffen in het 

grondwater. Aanvullend onderzoek nodig.

Nieuwe Parklaan 171 Rapport nader bodemonderzoek Nieuwe Parklaan 

169

Oranjewoud 9929-69122 30-07-98 ter plaatse van 

verontreiniging

puin niet onderzocht minerale olie>I niet onderzocht geen ernstig geval. Aanvullend onderzoek nodig.

x Nieuwe Parklaan 173 tanksaneringscertificaat Nieuwe parklaan 173 KIWA AO1487 27-04-98 HBO tank (3100l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. Geen 

onderzoek.

x Nieuwe Parklaan 175 oude tank Nieuwe Parklaan 175 Regionale 

Milieudienst Centrum 

Randstad

1 19-05-88 HBO tank (3000l) nvt nvt nvt nvt geen bodemverontreiniging, tank onklaar gemaakt met zand. Geen KIWA 

certificaat, geen onderzoek.

x Nieuwe Parklaan 177A tanksaneringscertificaat Nieuwe parklaan 177A KIWA AN1678 16-06-95 HBO tank (3000l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. Geen 

onderzoek.

x Nieuwe Parklaan 193 tanksaneringscertificaat Nieuwe parklaan 193 KIWA AN2486 10-06-99 HBO tank (5000l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. Geen 

onderzoek.

x Pellenaersteraat 5 tanksaneringscertificaat Pellenaerstraat 5 KIWA AN2931 7-11-96 HBO tank (3000l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. Geen 

x Pellenaersteraat 9 tansaneringscertificaat Pellenaerstraat 9 KIWA AN6387 15-09-99 HBO tank (3000l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. Geen 

x Pellenaersteraat 11 Oude tank Pellenaerstraat 11 Regionale 

Milieudienst Centrum 

Randstad

AZ/13 27-04-92 HBO tank (3000l) nvt nvt nvt nvt tank onklaar gemaakt met zand en geen verontreiniging. Geen KIWA 

certificaat. Geen onderzoek.

x Pellenaersteraat 15 Grondonderzoek Van Der Hoeven 

Milieu Service BV

200655 23-10-00 HBO tank (3000l) geen 

verontreinigingen

tank zit 1,5 m-mv grondwaterstand zit 1 

m-mv

niet onderzocht waarschijnlijk geen verontreiniging van HBO. Tank bevat restant 

HBO/water en de tank dient te worden verwijdert.

x Pellenaersteraat 15 tanksaneringscertificaat Pellenaerstraat 15 KIWA AN7643 21-12-04 HBO tank (3000l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. 

x Pellenaerstraat 23 tanksaneringscertificaat Pellenaerstraat 23 KIWA AN6093 14-06-99 HBO tank (2000l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. Geen 

x Pellenaerstraat 25 tanksaneringscertificaat Pellenaerstraat 25 KIWA AN 1115 6-12-94 HBO tank (3000l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. Geen 

x Scheveningseslag 109 tanksaneringscertificaat Scheveningseslag 109 KIWA F1659 30-08-93 HBO tank (3000l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en gevuld met zand, geen verontreiniging aangetroffen. 

Geen onderzoek

x Scheveningseslag 111 tanksaneringscertificaat Scheveningseslag 111 KIWA AO0899 24-05-96 HBO tank (3000l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en gevuld met zand, geen verontreiniging aangetroffen. 

Geen onderzoek

x Seinpostduin 21-21a Seinpostduin 21a v.d.Zalm bv 11000/4491 13-04-06 tuin geen kenmerken 

tank

nvt nvt nvt geen tank aangetroffen. In 1980 is de tank leeggezogen en afgekeurd. 

Geen KIWA certificaat, geen onderzoek.

x Seinpostduin 25 Actie Tankslag '98 Seinpost 

Adviesbureau bv

PvS\EK,B184 12-05-98 olietank nvt nvt nvt nvt tank begin jaren 80 verwijderd. Geen KIWA certificaat, geen onderzoek

x Seinpostduin 26 tanksaneringscertificaat Seinpostduin 26 KIWA AN6426 5-10-99 HBO tank (2500l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. Geen 

x Seinpostduin 29 oude tank Seinpostduin 29 Regionale 

Milieudienst Centrum 

Randstad

AZ/13 25-02-87 HBO tank (4000l) nvt nvt nvt nvt tank met leidingwerk verwijderd. Geen verontreiniging. Geen KIWA 

certificaat, geen onderzoek. In bodemloket voldoende onderzocht.

x Stevinstraat 33 tanksaneringscertificaat Stevinstraat 33 KIWA AN3959 3-07-97 HBO tank (2000l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. Geen 

x Stevinstraat 79 tanksaneringscertificaat Stevinstraat 79 KIWA AN3538 25-03-97 HBO tank (2000l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. Geen 

x Stevinstraat 81 tanksaneringscertificaat Stevinstraat 81 KIWA AR/86 30-09-93 HBO tank (3000l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. Geen 

x Stevinstraat 83 tanksaneringscertificaat Stevinstraat 83 KIWA AN3537 25-03-97 HBO tank (3000l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en gevuld met zand, geen verontreiniging aangetroffen. 

x Stevinstraat 89 tanksaneringscertificaat Stevinstraat 89 KIWA AN1675 16-06-95 HBO tank (3000l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. Geen 

x Stevinstraat 91 tanksaneringscertificaat Stevinstraat 91 KIWA AO1201 4-07-97 HBO tank (3100l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. Geen 

x Stevinstraat 95 tanksaneringscertificaat Stevinstraat 95 KIWA AN2196 6-02-96 HBO tank (2500l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. Geen 

x Stevinstraat 97 tanksaneringscertificaat Stevinstraat 97 KIWA AY265 25-03-98 HBO tank (4000l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. Geen 

x Stevinstraat 175 tanksaneringscertificaat Stevinstraat 175 KIWA AN4933 26-05-98 HBO tank (3000l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. Geen 

x Stevinstraat 179 tanksaneringscertificaat Stevinstraat 179 KIWA AN1786 26-07-95 HBO tank (2000l) nvt nvt nvt nvt tank was reeds gevuld met een geaccepteerd vulmiddel, geen 

verontreiniging. Geen onderzoek Bij bodemloket voldoende onderzocht
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x Wassenaarseweg 145 tanksaneringscertificaat Wassenaarseweg 145 KIWA AO1525 15-06-98 HBO tank (2100l) nvt nvt nvt nvt tank is gereinigd en verwijderd. Geen verontreiniging aangetroffen. Geen 

onderzoek.

x Zeekant 68-76 oude tank Zeekant 68 t/m 76 Regionale 

Milieudienst Centrum 

Randstad

AZ/13 9-10-92 HBO tank (12000l) nvt nvt nvt nvt tank is verwijderd. Geen verontreiniging. Geen KIWA certificaat, geen 

onderzoek.

Totaal 499
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