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Flora en fauna quickscan Kievitsweg 107-109 te Ridderkerk 
 

Aanleiding 
Er zijn plannen voor een nieuwe invulling van het terrein van het voormalige uitgaanscentrum van 
Jaap van der Graaf in Ridderkerk. Het plangebied bestaat uit de Kievitsweg 107-109. Voor deze 
ruimtelijke ontwikkeling is het nodig om de bestaande gebouwen te verwijderen. Daarbij zal ook een 
deel van de naastgelegen tuin verdwijnen. Het plan is om hier woningbouw te realiseren. 
 
Voor deze ruimtelijke ontwikkeling is een flora en fauna quickscan uitgevoerd naar de aanwezigheid 
van beschermde soorten van de Flora- en faunawet. Op basis van dit verkennende onderzoek wordt 
een indruk verkregen van de aanwezige beschermde soorten. Dit kan mogelijk leiden tot de aanvraag 
van een ontheffing op de Flora- en faunawet en het treffen van beschermingsmaatregelen. 
 

 
Figuur 1. Ligging van het plangebied aan de Kievitsweg in Ridderkerk (©OpenStreetMap-auteurs, 2016). 
 

Methodiek 
De flora en fauna quickscan bestaat uit twee onderdelen. In eerste instantie is op basis van 
verspreidingsgegevens een beeld verkregen van de soorten die in de regio voorkomen. Daarbij is 
onder andere gebruik gemaakt van de Natuurwaardenkaart van Ridderkerk (Elzerman, 2013). 
Vervolgens is op 12 oktober 2016 het plangebied bezocht om te beoordelen of de lokale situatie 
geschikt is. 
De inventarisatie richtte zich op de aanwezigheid of potentie van de locatie voor beschermde flora en 
fauna. De nadruk lag op de soorten waarvoor op basis van art. 75 van de Flora- en faunawet een 
ontheffing nodig is en soorten waarvan de vaste rust- of verblijfplaats jaarrond beschermd is 
(Ministerie van LNV, 2009). Het betreffen zgn. Tabel 2 en 3-soorten die vallen onder de zwaarste 
beschermingsregimes (Ministerie van LNV, 2005). Wanneer werkzaamheden deze soorten (mogelijk) 
treffen dan is een ontheffing verplicht. Voor soorten opgenomen in Tabel 1 geldt bij ruimtelijke 
ontwikkelingen een vrijstelling wanneer men de Zorgplicht in acht neemt. De Zorgplicht (artikel 2 Flora- 
en faunawet) is een algemeen geldende fatsoenseis ten aanzien van de omgang met flora en fauna. 
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De weersomstandigheden waren voldoende gunstig om een gedegen indruk te krijgen van het terrein 
(bewolkingsgraad 8/8, temp. 12oC graden, 2Bft Oost). Het plangebied is voor alle beschermde soorten 
beoordeeld. Aangetroffen beschermde situaties zijn ter plekke ingetekend op een veldkaart en/of 
vastgelegd met GPS. De vrijstaande woning op Kievitsweg 109 blijft staan. Daarom is deze verder 
buiten beschouwing gelaten. 
 

Wet- en regelgeving 
Dit onderzoek richt zich op de beschermde soorten uit de Flora- en faunawet. In beginsel zijn alle in 
Nederland in het wild levende dieren en planten beschermd. De bescherming wordt vormgegeven 
door verbodsbepalingen en een Algemene Zorgplicht. 
Voor bepaalde soorten geldt een vrijstellingsregeling. Uitgangspunt hierbij is dat de werkzaamheden 
geen afbreuk mogen doen aan de duurzame instandhouding van planten- of dierenpopulaties. Voor 
soorten die in bijlage IV van de Europese Habitatrichtlijn (Tabel 3) worden genoemd en voor de per 
Algemene Maatregel van Bestuur (Vrijstellingenbesluit) aangewezen zeldzame en bedreigde soorten 
(Tabel 3) gelden daarnaast verzwaarde eisen. 
De aanvragen voor een ontheffing op de Flora- en faunawet worden ingediend en beoordeeld door de 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het Ministerie van Economische Zaken (Ministerie van 
EZ). Wanneer de wetgeving van de Flora- en faunawet overtreden wordt dan kan een handhaver het 
werk stilleggen, de activiteiten verbieden, beëindigen en/of een proces-verbaal opmaken. Een 
overtreding op de Flora- en faunawet wordt gezien als een economisch delict. Het Openbaar 
Ministerie zal in het geval van een overtreding uiteindelijk het vonnis uitspreken. 
 
Algemene Zorgplicht (Art. 2) 
De Flora- en faunawet richt zich op de bescherming van soorten en niet van individuele dieren. Echter, 
de intrinsieke waarde van elk individueel dier en plant wordt wel erkend. Mensen mogen hier dus niet 
onzorgvuldig mee omgaan. Vanuit deze gedachte is de Zorgplicht opgesteld: 
 

 Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren en planten, 
alsmede voor hun directe leefomgeving; 

 De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of 
redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten, nadelige gevolgen voor flora 
of fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten 
voorzover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die 
redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of, 
voorzover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of 
ongedaan te maken. 

 
De Zorgplicht is een algemene fatsoenseis die voor iedereen geldt. 
 

Ontheffing, Soortenstandaard en Ecologisch Werkprotocol 

Wanneer een beschermde plant of dier getroffen dreigt te worden door de werkzaamheden dan 
moeten maatregelen genomen worden om dit te voorkomen. Mitigerende maatregelen worden 
getroffen voordat de werkzaamheden uitgevoerd gaan worden. Op deze manier biedt het de 
mogelijkheid aan beschermde soorten om uit te wijken wanneer de werkzaamheden van start gaan. 
Compensatie gebeurt daarentegen achteraf. Als het project op zijn einde loopt of afgerond is worden 
nieuwe mogelijkheden geboden aan de beschermde soort om zich opnieuw te kunnen vestigen. 
Gedacht kan worden aan het inmetselen van Gierzwaluwdakpannen bij een nieuwbouwproject. 
Voor een aantal soorten worden vaak ontheffingen aangevraagd. Het ministerie heeft voor deze 
soorten ‘Soortenstandaarden’ ontwikkeld. In deze Soortenstandaarden staan de ecologische aspecten 
van de betreffende soort en richtlijnen voor degelijk onderzoek. Daarbij wordt een set van standaard 
mitigerende en compenserende maatregelen beschreven. Een deskundig ecoloog kan beoordelen op 
welke wijze de maatregelen toegepast kunnen worden bij de specifieke situatie. Welke maatregelen 
getroffen moeten worden bij het project worden vastgelegd in een Ecologisch Werkprotocol. Dit 
werkprotocol geeft praktische richtlijnen voor de uitvoering van de maatregelen. Het ecologisch 
werkprotocol is aanwezig op de plaats van uitvoering en bekend bij alle betrokken partijen. 
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Verbodsbepalingen 
De bescherming van planten en dieren is gebaseerd op het ‘Nee, tenzij’-principe. Dit wil zeggen, dat in 
principe werkzaamheden of ruimtelijke ontwikkelingen geen negatief effect mogen hebben op 
beschermde flora en fauna, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan. Hierbij wordt onderscheid gemaakt 
tussen reguliere werkzaamheden en ruimtelijke ontwikkelingen. Wanneer de activiteiten geen negatief 
effect hebben op de flora en fauna dan is er geen ontheffing nodig. In veel gevallen is dat echter 
moeilijk vooraf te bepalen. Daarom is het raadzaam om vooraf het voorkomen van beschermde 
soorten in kaart te laten brengen. Hiermee wordt niet alleen het voorkomen van een soort binnen het 
plangebied bepaald, maar ook de mate van aanwezigheid en daarmee het effect van de activiteiten. 
De volgende verbodsbepalingen zijn in dit kader van belang: 
 

Artikel Verbodsbepaling 

8 het is verboden planten, behorende tot een beschermde inheemse plantensoort, te plukken, te 
verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei 
andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen. 

9 het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, te verwonden, 
te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen. 

10 het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te 
verontrusten. 

11 het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van dieren, 
behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te 
nemen of te verstoren. 

12 het is verboden eieren van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te zoeken, te 
rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen. 

 
Een aantal soorten flora en fauna kent een zwaarder beschermingsregime (Ministerie van LNV, 2005). 
Deze soorten zijn opgenomen in drie tabellen. Het is mogelijk om voor deze soorten een ontheffing 
aan te vragen. Of een ontheffing aangevraagd moet worden hangt af van de zeldzaamheid van de 
soort en impact van de werkzaamheden. 
 
In Tabel 1 staan de soorten met het lichtste beschermingsregime. Voor soorten die opgenomen zijn in 
deze tabel geldt een algemene vrijstelling of ontheffing met lichte toetsing. De vrijstelling geldt voor de 
volgende werkzaamheden: 

 Bestendig beheer en onderhoud (ook in landbouw en bosbouw); 

 Bestendig gebruik; 

 Ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. 
Vallen de activiteiten onder één van deze noemers dan is de vrijstellingsregeling van de 
verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet van toepassing. Als geen sprake is van dit type 
werkzaamheden dan is toch een ontheffingsaanvraag nodig. De Algemene Zorgplicht blijft in alle 
gevallen wel van kracht. 
 
Bij Tabel 2 is sprake van een zwaarder beschermingsregime. Hier dient voor de werkzaamheden, 
zoals die genoemd zijn bij Tabel 1, te worden gewerkt volgens een Gedragscode. De door het 
ministerie goedgekeurde gedragscodes hebben een landelijke dekking, maar zijn alleen van 
toepassing binnen een bepaalde sector, zoals de Waterschappen, gemeentewerken of Bouwsector. 
Op de website van het ministerie staat een overzicht van de goedgekeurde gedragscodes. De 
maatregelen uit een gedragscode worden op de specifieke situatie aangepast in de vorm van een 
Ecologisch Werkprotocol. Alleen indien volgens de gedragscode of een ecologisch werkprotocol 
gewerkt wordt is een ontheffing niet nodig. Bij alle overige activiteiten moet een ontheffing worden 
aangevraagd die bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een lichte toets krijgt. 
 
Het zwaarste beschermingsregime kent Tabel 3. In deze tabel staan soorten die op Europees niveau 
onder druk staan. Het zijn soorten, die genoemd zijn in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn en in Bijlage 1 
van de Algemene Maatregel van Bestuur. Voor alle ruimtelijke ontwikkelingen en werkzaamheden is 
het verplicht een ontheffing aan te vragen. Een gedragscode volstaat hier in de meeste gevallen niet. 
 



Quickscan Kievitsweg 107-109 Ridderkerk 

 

Elzerman Ecologisch Advies  5 

Vogels 

In de bovengenoemde tabellen zijn vogels niet opgenomen. Alle in Nederland voorkomende 
vogelsoorten worden in beginsel gelijkwaardig beschermd. Het is in het algemeen verboden om 
vogels te doden, te verontrusten, hun nesten en vaste rust- en verblijfplaatsen te verstoren. Indien de 
werkzaamheden vallen onder in Tabel 1 genoemde activiteiten dan kan worden volstaan met een 
goedgekeurde gedragscode. Voor alle overige activiteiten dient een ontheffing aangevraagd te 
worden. In de praktijk gaat het met name om werkzaamheden gedurende het broedseizoen. 
Buiten het broedseizoen zullen de meeste activiteiten minder problemen geven. Uitzondering hierop 
vormt een selectie aan vogelsoorten die jaarronde bescherming genieten (Ministerie van LNV, 2009). 
De nesten van deze soorten mogen ook buiten het broedseizoen niet verstoord worden. De jaarrond 
beschermde vogelsoorten zijn ingedeeld in vijf categorieën. Voor de soorten uit de vijfde categorie 
geldt alleen onder specifieke omstandigheden een ontheffingsplicht. 
 
Voortplantings-, vaste rust- en verblijfplaatsen 
Naast de dieren zelf worden ook hun voortplantings-, vaste rust- en verblijfplaatsen beschermd. Onder 
een voortplantingsplaats wordt niet alleen een nest van een vogel of kolonieverblijf voor vleermuizen 
verstaan, maar ook de directe omgeving. Sommige faunasoorten zijn zeer kritisch wat betreft hun 
foerageerplek of slaapplaats. Zij stellen specifieke eisen aan het leefmilieu en kunnen ook moeilijk 
overschakelen op een veranderde situatie. Indien werkzaamheden invloed hebben vaste rust- en 
verblijfplaatsen dient een ontheffing te worden aangevraagd. 
 

Nieuwe situatie 
De huidige bebouwing wordt verwijderd. Het terrein krijgt een andere indeling bestaande uit vijf 
levensloopbestendige woningen met volledig woonprogramma op de begane grond. Verder worden 
drie woonblokken van tweekappers gerealiseerd, dus zes halfvrijstaande twee-onder-een-
kapwoningen. De woningen worden voorzien van een tuin. Een weg vanaf de Kievitsweg of het 
Dolfijnpark vormt de toegang tot het projectgebied. Hierover is ten tijde van de quickscan nog geen 
besluit over genomen. Langs de watergang aan de oostrand van het projectgebied komt een 
openbaar wandelpad. De watergang aan de zuidwestrand van het projectgebied wordt mogelijk iets 
verlegd in verband met de herindeling van de kavels. Het gehele terrein wordt groen ingericht met een 
struiken en bomen langs de randen, zodat deze een erfscheiding vormen met de tuinen van 
omringende bestaande woningen. De ruimtelijke opzet van het terrein sluit aan bij de omringende wijk. 
 

Resultaten 
Het plangebied is beschreven aan de hand van de landschappelijke en ecologische kenmerken. 
Vervolgens zijn de aangetroffen en, indien van toepassing, de te verwachten soorten beschreven. 
 
Beschrijving plangebied 
Het plangebied is verdeeld over twee huisadressen. Op het adres Kievitsweg 107 is het voormalige 
zalencentrum gevestigd. Het terrein rondom het gebouw is grotendeels verhard (klinkers en 
terrastegels). Het perceel van Kievitsweg 109 is ingericht met een vrijstaande woning en een tuin. In 
de achtertuin staat een kas, die al enige tijd niet meer in gebruik is. Een derde onderdeel van het 
plangebied grenst aan het Dolfijnpark. Dit is een klein rechthoekig perceel dat gebruikt wordt als 
moestuin. Ten tijde van het veldbezoek werd het gebruikt om bloemen te kweken (Figuur 7). 
 
Het uitgaanscentrum is in de loop der jaren steeds verder uitgebreid. Aan de voorzijde bevindt zich het 
woonhuis met kantoor (Figuur 2). Dit deel is opgebouwd uit bakstenen muren en bestaat uit twee 
woonlagen met een schilddak en donkere dakpannen. Langs de dakranden zijn houten regengoten 
bevestigd. Rondom bevinden zich op beide verdiepingen ramen met houten kozijnen. Op het dak 
staan twee stenen schoorstenen (Figuur 3). 
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Figuur 2. Vooraanzicht van het terrein Kievitsweg 
107. 

 
Figuur 3. Aansluiting van het woonhuis/kantoor op de 
zalen. 

 
 
Het zalencentrum bestaat uit één woonlaag en is maximaal drie meter hoog. Dit deel van het gebouw 
is voorzien van een plat dak (Figuur 4). Het dak ligt op verschillende hoogten, waarbij hoogste plafond 
zich boven de hoofdzaal bevindt. Het gehele platte dak is voorzien van een bitumen dakbedekking 
(zonder kiezels). De dakrand is afgewerkt met trespa gevelplaten. Het gehele gebouw is sterk 
geïsoleerd in verband met het minimaliseren van de geluidsoverlast voor de omgeving. Zo is 
bijvoorbeeld het platte dak van de grote zaal voorzien van circa 50 centimeter isolatiemateriaal. 
 
 

 
Figuur 4. Westzijde van het uitgaanscentrum. 

 
Figuur 5. Achterzijde van het uitgaanscentrum. 

 
 
In de achtertuin van Kievitsweg 109 staat een grote kas. Deze is al jaren buiten gebruik en is 
overwoekerd met braamstruweel en Klimop Hedera helix (Figuur 6). Naast de kas staat een kleine 
houten schuur dat gebruikt wordt als opslagplaats. Verder is de tuin ingericht met veel struiken, enkele 
bomen en een vijver. Aan de achterzijde loopt een smalle watergang (Figuur 7). Dit is een 
doodlopende sloot dat vanuit oostelijke richting langs het Dolfijnpark loopt. 
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Figuur 6. De kas bij Kievitsweg 109 wordt 
overwoekerd met bramen en Klimop. 

 
Figuur 7. De sloot langs de zuidrand van het 
plangebied. De moestuin en kas op de achtergrond 
behoren tot het plangebied. 

 
Aangetroffen (beschermde) soorten 
 
Vogels 
Het veldbezoek is uitgevoerd buiten de broedtijd, dus er is gezocht naar sporen die wijzen op het 
gebiedsgebruik van jaarrond beschermde soorten, zoals nesten en braakballen (van uilen). Verder is 
de geschiktheid van het plangebied ingeschat op basis van het biotoop. 
In de omgeving van het plangebied komen twee soorten voor die op gebouwen nestelen. Dit zijn de 
Gierzwaluw Apus apus en Huismus Passer domesticus (Elzerman, 2013). De Gierzwaluw broedt in 
besloten ruimtes, zoals onder dakpannen, waarbij de toegang tot het nest op genoeg hoogte bevindt 
dat de vogel met een vrije val het nest kan verlaten. Een vrije aanvliegroute is dan ook een 
voorwaarde. De hoge delen van het gebouw voldoen hier aan. Er zijn echter geen openingen waar 
een Gierzwaluw in kan kruipen om in een binnenruimte te komen. De regengoot sluit aan op de muren 
en de dakpannen op het dak sluiten over het algemeen ook goed op elkaar aan (Figuur 8). De 
nokpannen zijn bevestigd met cement, waardoor hieronder geen ruimte is voor een vogel. 
De Huismus broedt bij voorkeur onder dakpannen, maar ook andere gaten of holen in een gebouw 
kunnen gebruikt worden als nestplaats (SOVON, 2002). Deze plekken moeten wel groot genoeg zijn. 
Het dak is nader onderzocht op de mogelijkheden voor deze soort. De onderste rij dakpannen is met 
houten latten dichtgemaakt (Figuur 9). Hierdoor kunnen Huismussen niet vanaf de regengoot onder 
de dakpannen kruipen. De dakpannen sluiten op elkaar aan zonder ruimte waar een Huismus tussen 
kan komen. Het gebouw biedt dus geen nestmogelijkheden voor de jaarrond beschermde Gierzwaluw 
en Huismus. 
 
Het groen in de tuin biedt broedgelegenheid voor vogels. Een beperkt aantal jaarrond beschermde 
soorten wordt wel eens aangetroffen in tuinen. Het gaat hierbij in Ridderkerk om Sperwer Accipiter 
nisus en Ransuil Asio otus (Elzerman, 2013). 
De Sperwer broedt in bomen met voldoende dekking door de takken of omringende struiken. Ze 
hebben ook genoeg rust nodig om te kunnen broeden. De bomen in het plangebied zijn over het 
algemeen te klein om geschikt te zijn. Alleen de coniferenhaag langs de zuidrand van het plangebied 
heeft voldoende hoogte (Figuur 5). De takkenstructuur is echter zo compact dat een Sperwer hier niet 
snel gebruikt van maakt. Daarbij komt dat het dagelijks gebruik van de omringende tuinen door de 
bewoners zorgt voor enige verstoring. Deze combinatie van factoren maakt het plangebied 
onaantrekkelijk voor de Sperwer. 
Ransuilen kennen twee typen vaste rust- en verblijfplaats. Dit betreffen het nest en een roestplaats. 
Op een roestplaats verzamelen Ransuilen zich uit de omgeving om ’s winters te rusten. Beide typen 
verblijfplaatsen kunnen zich in coniferen bevinden. Indien de haag voor dit doel gebruikt wordt dan zijn 
braakballen onder de coniferen te verwachten. Deze lagen er niet. Verder zijn ook geen geschikte 
nesten aangetroffen in de bomen. 
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Buiten de jaarrond beschermde soorten kunnen wel andere vogels bij de plangebied broeden. De 
struiken en bomen bieden nestgelegenheid voor algemene stadsvogels als Turkse Tortel Streptopelia 
decaocto, Merel Turdus merula, Winterkoning Troglodytes troglodytes, Heggenmus Prunella 
modularis en Tjiftjaf Phylloscopus collybita. Tijdens het veldbezoek werd in één van de struiken van 
een zangvogel gevonden. Alle inheemse vogelsoorten en hun nesten zijn gedurende de broedtijd 
beschermd. 
 

 
Figuur 8. Overzicht van het dakvlak van de 
woning/kantoor. 

 
Figuur 9. De toegang onder de eerste rij dakpannen is 
geblokkeerd. 

 
 
Zoogdieren 
Bij het veldbezoek zijn geen zoogdieren waargenomen. Op basis van de Natuurwaardenkaart en het 
biotoop kunnen verschillende soorten uit Tabel 1 van de Flora- en faunawet gebruikmaken van het 
plangebied. De tuin is rijk begroeid en kent veel beschutte plekken, waar mensen niet snel komen 
zoals het braamstruweel achter de kas (Figuur 6). Kleine zoogdieren als Egel Erinaceus europeus, 
Bunzing Mustela putorius of muizen kunnen hier verblijven. Het plangebied ligt in een groene wijk, 
waarbij de tuin slechts een beperkte bijdrage levert aan de hoeveelheid groen. Bovendien wordt in de 
nieuwe situatie een deel van het plangebied weer ingericht als tuin. Bij de uitvoering van de 
werkzaamheden moet wel rekening gehouden worden met de mogelijke aanwezigheid van deze 
Tabel 1-soorten. 
Gebouwen kunnen gebruikt worden door enkele soorten zoogdieren die strikt beschermd zijn. Het 
gaat in Ridderkerk vooral om vleermuizen, maar de kans op een Steenmarter Martes foina neemt ook 
toe (Elzerman, 2015). De soort is nog niet in de directe omgeving van het plangebied waargenomen, 
maar het aantal meldingen in de regio neemt de laatste jaren toe. De Steenmarter staat vermeld in 
Tabel 2 van de Flora- en faunawet. In het uitgaanscentrum zijn geen sporen gevonden die wijzen op 
zijn aanwezigheid. 
Alle in Nederland voorkomende vleermuizen staan vermeld in Tabel 3. De Flora- en faunawet 
beschermd niet alleen de soorten, maar ook de gebiedsfuncties van verblijfplaats, vaste vliegroute en 
essentieel foerageergebied. Afhankelijk van de soort vleermuis kan het een boom of gebouw 
gebruiken als verblijfplaats (Limpens et al., 1997). In de directe omgeving komen Gewone 
Dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus, Ruige Dwergvleermuis Pipistrellus nathusii en Laatvlieger 
Eptesicus serotinus voor (Broekhuizen et al., 2016). Onderzocht is of het gebouw kan dienen als vaste 
rust- en verblijfplaats. De bomen zijn ongeschikt om te dienen als verblijfplaats. 
De toegang tot een verblijfplaats moet voor vleermuizen op voldoende hoogte zijn. Ze verlaten met 
een vrije val hun verblijf en hebben een vrije aanvliegroute nodig. Het grootste deel van het 
zalencentrum heeft een hoogte van maximaal drie meter. Dit ligt rond de kritisch ondergrens qua 
hoogte (Limpens et al., 1997). Zoals eerder beschreven zijn de muren sterk geïsoleerd tegen 
geluidsoverlast. Hierdoor ontbreekt een open spouwruimte. De woning met kantoorruimte heeft aan de 
noord- en westzijde van het gebouw voldoende hoogte. De andere zijden grenzen aan de danszaal, 
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waardoor hier een beperkt hoogteverschil is tussen beide dakvlakken (Figuur 3). In de muren 
ontbreken open stootvoegen of scheuren. De regengoot sluit naadloos aan op de muur en ook de 
dakpannen liggen strak tegen elkaar. De nokpannen liggen vast met cement, waardoor ook op het dak 
geen geschikte spleten zijn voor vleermuizen. 
De tuin kan gebruikt worden door vleermuizen om te foerageren. In de directe omgeving zijn 
voldoende alternatieve mogelijkheden om het verlies aan foerageergebied op te vangen. Het 
bosperceel aan de overkant van de weg staat in verbinding met de Donckse Velden en het landgoed 
bij Huys ten Donck ten noordwesten van het plangebied. Dit aaneengesloten groengebied vormt een 
belangrijk foerageergebied voor vleermuizen uit de wijk Slikkerveer (Elzerman, 2013). 
Vleermuizen maken vaak gebruik van lijnvormige landschapselementen om zich te verplaatsen tussen 
verblijfplaats en foerageerplek. De coniferenhaag vormt het enige lijnvormig element binnen het 
plangebied. Het ligt ingeklemd tussen de tuinen en vrijstaande woningen van het Dolfijnpark en de 
Kievitsweg. Bovendien leidt het, vanwege de beperkte lengte, niet van een verblijfplaats tot een 
foerageergebied. Het verwijderen van de coniferenhaag heeft daarom geen of verwaarloosbare 
invloed op de mogelijkheid van een vaste vliegroute langs de zuidrand van het plangebied. 
 
Planten 
Op historische gebouwen en muren kunnen beschermde muurplanten voorkomen. Daar is bij het 
plangebied geen sprake van. De tuin is grotendeels ingericht met gecultiveerde planten (Figuur 10). 
Het is een rijk begroeide tuin met diverse struiken, zoals Sneeuwbes Symphoricarpos albus, 
dwergmispel Cotoneaster spec. en liguster Ligustrum spec. De boomsoorten bestaan uit berk Betula 
spec., Ginkgo Ginkgo biloba en Prunus spec. De kas is geheel begroeid met braam Rubus spec. en 
Klimop. In de kas is een groot deel al verdord. Aan de achterzijde is een groot complex aan 
braamstruweel dat een deel van de kas overwoekerd. Wilde, inheemse soorten kunnen zich spontaan 
gevestigd hebben, maar de omstandigheden zijn niet geschikt voor beschermde planten. 
Het terrein van Kievitsweg 107 is geheel verhard. Tussen de tegels zijn enkele ruigtekruiden 
opgekomen, maar hier zaten geen beschermde soorten bij. 
 
 

 
Figuur 10. Overzicht van de achtertuin Kievitsweg 
109. 

 
Figuur 11. De watergang langs de zuidrand van het 
plangebied. 

 
 
Overige soortgroepen 
In de achtertuin van Kievitsweg 109 is een vijver aangelegd. Hier kunnen algemeen voorkomende 
amfibieën als Bruine Kikker Rana temporaria en Kleine Watersalamander Triturus vulgaris gebruik van 
maken. De watergang langs de zuidrand van de tuinen is marginaal geschikt. Een groot deel van de 
watergang ligt vrijwel de hele dag in de schaduw van de omringende begroeiing (Figuur 11). 
Bovendien vallen bladeren en naalden uit de bomen in het water. Hierdoor zijn de condities 
ongeschikt voor beschermde vissen en amfibieën. Soorten uit Tabel 1 van de Flora- en faunawet zijn 
niet geheel uitgesloten. Voor het dempen van de vijver en de sloot moet voor deze soorten de 
Zorgplicht in acht genomen worden. 
Voor de andere soortgroepen wordt de plangebied op basis van het veldbezoek en de 
literatuurgegevens niet geschikt geacht voor beschermde soorten. 
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Conclusie en aanbevelingen 
Het voormalige uitgaanscentrum aan de Kievitsweg 107 is buiten gebruik. Er zijn plannen om hier 
woningen te bouwen. Bij de herinrichting wordt ook de tuin van de naastgelegen Kievitsweg 109 
betrokken. In het projectgebied worden zes twee-onder-een-kapwoningen en vijf levensbestendige 
woningen gerealiseerd. De flora en fauna quickscan moet inzicht geven of in het plangebied 
beschermde soorten van de Flora- en faunawet aanwezig zijn. 
 
In de omgeving van het plangebied komen een aantal beschermde soorten voor. Het plangebied is 
met behulp van een veldbezoek nader onderzocht op de lokale geschiktheid. Het uitgaanscentrum 
bestaat uit een woning met kantoorruimte en danszalen. De woning is op basis van de bouwstijl 
geschikt voor beschermde soorten Huismus, Gierzwaluw en vleermuizen. Uit het veldbezoek is echter 
gebleken dat er geen geschikte toegang is tot een binnenruimte. Het gehele gebouw is sterk 
geïsoleerd om geluidsoverlast te voorkomen. Hierdoor ontbreken open spouwruimtes. De regengoot 
sluit aan op de muren, de dakpannen vertonen geen gebreken, de nokpannen zijn vastgemaakt met 
cement en de toegang onder de onderste rij dakpannen is geblokkeerd. 
 
Het aanwezige groen biedt schuilplaatsen voor kleine zoogdieren als Egels, en nestgelegenheid voor 
vogels. Voor jaarrond beschermde vogels zijn geen aanwijzingen gevonden. Bij het bouwrijp maken 
van het terrein moet rekening gehouden worden met soorten uit Tabel 1 van de Flora- en faunawet. 
Voor deze soorten geldt de Algemene Zorgplicht (art. 2). Aangeraden wordt om struiken en bomen 
buiten de broedtijd te verwijderen. De broedtijd loopt globaal van maart tot en met juli, maar is 
soortspecifiek en deels afhankelijk van weersomstandigheden. Indien het werk rondom deze periode 
gestart wordt dan is het verstandig om vooraf te (laten) controleren op de aanwezigheid van nesten. 
Met name de herfst heeft voor dit werk de voorkeur, omdat het broedseizoen dan voorbij is en kleine 
zoogdieren, zoals Egels, nog niet in winterrust zijn. Deze dieren kunnen zich onder de struiken 
verstoppen om te rusten, waardoor ze kwetsbaar zijn voor werkzaamheden in de winter. 
Hetzelfde geldt voor het dempen van de tuinvijver en watergang langs de zuidrand van het 
plangebied. Het dempen vindt bij voorkeur in de nazomer plaats, voordat de amfibieën in winterrust 
gaan. Voor de start van de werkzaamheden worden de amfibieën en vissen verplaatst naar geschikte 
watergangen in de nabije omgeving. 
 
De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden conform de Gedragscode Flora- en faunawet van de 
gemeente Ridderkerk (Boom, 2013). Mogelijk is voor het kappen van de bomen een kapvergunning 
nodig. Informeer hiernaar bij de gemeente Ridderkerk. 
De nieuwbouw biedt mogelijkheden om het plangebied in de toekomst aantrekkelijk te maken voor 
stadsnatuur. Door in een vroeg stadium bij de wijkontwikkeling rekening te houden met flora en fauna 
kunnen niet alleen de beschermde soorten, maar ook andere planten en dieren profiteren. Een 
integrale benadering van het groen en bebouwing in de ontwerpfase zorgt voor een prettige 
leefomgeving voor mens en dier (Kooijmans, 2009). 
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1. INLEIDING 

 

 

In opdracht van PDS Exploitatie BV heeft Inventerra Comon Services bv (Inventerra) in november en 

december 2016 een verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740 verricht op de locatie aan de 

Kievitsweg 107 - 109 te Ridderkerk. 

 

De aanleiding van het verkennend bodemonderzoek zijn de voorgenomen bestemmingswijziging en 

nieuwbouwplannen op de locatie. Doel van het verkennend bodemonderzoek is het vaststellen van de 

huidige bodemkwaliteit en of deze bodemkwaliteit geen belemmering vormt voor het huidige en 

toekomstige gebruik. 

 

Onderhavig onderzoek is uitgevoerd conform de werkwijze volgens NEN 5725 (Strategie voor het 

uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek) en de NEN 5740 (Strategie voor het 

uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek). 

 

Inventerra Comon Services bv is gecertificeerd voor SIKB protocollen 2001, 2002 en 2018 behorende 

bij Beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat ‘Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek’ (BRL 

SIKB 2000). Inventerra is gecertificeerd volgens de algemene kwaliteitsnorm NEN-EN-ISO 9001:2008. 

 

De beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 2000 is onderdeel van een certificatiesysteem voor: 

• het veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek, dat verricht wordt bij een verkennend 

bodemonderzoek opgezet volgens NEN 5740, een oriënterend onderzoek, een nader onderzoek, 

een monitoringsonderzoek, waterbodemonderzoek volgens NVN 5720, onderzoek naar asbest in de 

bodem volgens NEN 5707 en andere vergelijkbare onderzoeken; 

• het gehele proces van het hierboven genoemde veldwerk, inclusief alle secundaire processen, dat 

begint bij de acceptatie van het veldwerk en dat eindigt bij de overdracht van veldgegevens en 

monsters, inclusief de daarbij horende veldwerkrapportage, aan de opdrachtgever. 

 

De beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 2000 is niet van toepassing op: 

• de processen vóór het veldwerk, zoals vraagstelling, gegevens verzamelen en onderzoeksvoorstel; 

• de processen ná het veldwerk, zoals laboratoriumanalyses, interpretatie van analyse- en 

veldwerkresultaten en advies; 

• veldwerk anders dan middels de technieken boringen, steken en graven van sleuven, inclusief alle 

veldwerk dat volgt op deze technieken zoals plaatsen van peilbuizen of bemonsteren van 

peilbuizen; 

• de monsterneming in het kader van het Besluit bodemkwaliteit. 

 

Inventerra verklaart hierbij geen organisatorische, financiële of juridische binding te hebben met de 

opdrachtgever en/of de onderhavige onderzoekslocatie en verklaart daarmee te voldoen aan de 

vereisten zoals gesteld in Kwalibo (Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer). 

 

In onderhavig rapport wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de resultaten van het vooronderzoek. 

Hoofdstuk 3 behandelt de opzet van het onderzoek. In hoofdstuk 4 worden de uitvoering en resultaten 

van het veldwerk beschreven en worden de resultaten van het chemisch-analytisch onderzoek getoetst 

aan de toetsingswaarden. In hoofdstuk 5 worden de onderzoeksresultaten geëvalueerd en worden 

conclusies en waar nodig aanbevelingen geformuleerd. 
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2. VOORONDERZOEK 

 

 

Conform de NEN 5740 zal eerst een hypothese worden opgesteld omtrent de aan- en afwezigheid, de 

aard en de ruimtelijke verspreiding van eventuele bodemverontreinigingen. Ten behoeve van het 

opstellen van een hypothese dient een vooronderzoek te worden uitgevoerd overeenkomstig de NEN 

5725. 

 

Op basis van de verzamelde basisinformatie, de aanleiding van het onderzoek en de mate van 

verdachtheid van de onderzoekslocatie is gekozen voor een standaard vooronderzoek. Het standaard 

vooronderzoek richt zich in principe op alle percelen waarop het bodemonderzoek betrekking heeft én 

de direct hieraan grenzende percelen. Indien een direct aangrenzend perceel smal (< 10 m breed) is, 

worden ook de percelen hier weer aangrenzend meegenomen. Indien de aangrenzende percelen groter 

zijn, wordt alleen het gedeelte van deze percelen binnen 25 meter vanaf de grens van de 

onderzoekslocatie in beschouwing genomen, tenzij er aanleiding is om toch het gehele aangrenzende 

perceel te onderzoeken. 

 

De afstand van 25 meter is een arbitraire keus. De redenering hierachter is dat bij kleinschalige 

gevallen van bodemverontreiniging de verspreiding rond de verontreinigingsbron meestal niet verder is 

dan 25 meter. Grote punt-/oppervlaktebronnen komen veelal naar voren tijdens gesprekken met 

deskundige gemeenteambtenaren en/of het raadplegen van een gemeentelijke bodemkwaliteitskaart. 

 

Tijdens het vooronderzoek wordt informatie verzameld over de volgende aspecten van de 

onderzoekslocatie: 

- (Financieel)juridische aspecten 

- Voormalig en huidig gebruik 

- Eerder uitgevoerde bodemonderzoeken en bodemsaneringen 

- Bodemopbouw en geohydrologie 

- Toekomstig gebruik 
 

Per onderdeel kunnen meerdere informatiebronnen worden geraadpleegd, zoals: 

- Informatie/interview (s) eigenaar en/of opdrachtgever 

- Archieven gemeente, milieudienst en/of provincie 

- Online bronnen zoals Bodemloket.nl en Topotijdreis.nl 

- Bodemkwaliteitskaarten 

- Topografische kaarten 

- Geohydrologische kaarten 
 

Vermeld dient te worden dat de verantwoordelijkheid voor de resultaten van onderhavig onderzoek 

wordt beperkt tot de aan deze resultaten ten grondslag liggende en op het moment van onderzoek ter 

beschikking staande gegevens, alsmede de bij de terreininspectie(s) ter plaatse van de 

onderzoekslocatie geconstateerde situatie. 

 

 

In bijlage 1 zijn de foto’s, gemaakt tijdens de terreininspectie, en de situatietekening(en) bijgevoegd. In 

bijlage 5 zijn de verzamelde gegevens van het vooronderzoek opgenomen. 
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In de navolgende tabel is de tijdens het vooronderzoek verzamelde relevante informatie weergegeven. 
 
Tabel 1 Overzicht verzamelde informatie vooronderzoek 

Gegevens onderzoekslocatie 

Adres Kievitsweg 107 - 109 te Ridderkerk 

Kadastraal Gemeente Ridderkerk, sectie A, perceelnummers 8320 (ged.), 8321 en 9191 

XY-coördinaten X: 100.522     Y: 432.655 

Oppervlakte Ca. 3.550 m2 

Terreinbeschrijving 

Huidig gebruik Op het perceel van nr. 107 is het voormalig uitgaanscentrum van Jaap van der 

Graaf gesitueerd. Het terrein is voor ruim 50% bebouwd. Het overige terrein 

rondom is verhard met klinkers en was in gebruik als parkeerplaats. Het overige 

deel van de onderzoekslocatie (terrein achter nrs. 109 en 111) is in gebruik als 

(moes)tuin, waarin zich een hobbykas bevindt. 

Toekomstig gebruik Gepland is de sloop van het pand van nr. 107 en nieuwbouw van vijf 

levensloopbestendige woningen en zes halfvrijstaande twee-onder-een-

kapwoningen op dat perceel en op een deel van het perceel van nr. 109. 

Hiervoor dient de bestemming van nr. 107 gewijzigd te worden van horeca naar 

wonen. Op het perceel van nr. 109 rust al een woonbestemming. 

Omgeving De onderzoekslocatie is gelegen in de bebouwde kom van Ridderkerk. Noordelijk 

en westelijk zijn de Kievitsweg en het Dolfijnpark gelegen. Aan de overige zijden 

zijn woningen gesitueerd. 

Terreininspectie Geen bijzonderheden. 

Informatie eigenaar / 

opdrachtgever 

Geen aanvullende informatie. 

Geraadpleegde (externe) bronnen 

Kaartmateriaal 

(Topotijdreis.nl) 

De locatie had tot de jaren ’20 een agrarische bestemming. Vanaf de jaren ’40 

worden langs de Kievitsweg woningen gebouwd. Een deel van de locatie lijkt in 

die periode in gebruik geweest te zijn als boomgaard, waarbij 2 sloten de 

boomgaard aan de zuid- en westkant begrenzen. In de jaren daarna vindt 

verdere ontwikkeling van Ridderkerk plaats. Op de locatie zijn geen kassen 

aanwezig geweest. De voormalige sloten zijn geprojecteerd op de huidige situatie 

(zie bijlage 5). Uit de projectie blijkt dat de zuidelijke slootdemping nagenoeg 

geheel onder de huidige bebouwing ligt. De westelijke slootdemping bevindt zich 

in de boorvrije zone van een DPO-leiding (zie navolgend onderdeel KLIC). 

DCMR milieudienst 

Rijnmond / Gemeente 

Ridderkerk 

Bij de DCMR is binnen het onderzoeksgebied een verkennend bodemonderzoek 

uit 1994 geregistreerd (IGN, d.d. dec. 1994). Het bodemonderzoek is uitgevoerd 

ter plaatse van het meest zuidelijke deel van het pand van nr. 107. Er wordt 

binnen het toenmalige onderzoeksgebied een onbekende activiteit genoemd. Bij 

de DCMR en de gemeente Ridderkerk is verder geen informatie daarover bekend. 

Langs de Kievitsweg zijn in de jaren ’90 diverse bodemonderzoeken uitgevoerd 

t.b.v. de nieuwbouw van de betreffende woningen en zuidelijk gelegen wijk aan 

het Dolfijnpark. 

Bodemloket.nl Geen aanvullende informatie 

Bodemkwaliteitskaart De locatie is gelegen in zone 6 RW02. Deze zone valt zowel in bodemfunctie- als 

bodemkwaliteitsklasse Wonen. In de grond kunnen (heterogeen) verhoogde 

gehalten aan zware metalen en PAK worden aangetoond. 
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Vervolg tabel 1 Overzicht verzamelde informatie vooronderzoek 

Geraadpleegde (externe) bronnen 

Geohydrologie 

(DinoLoket en 

Grondwaterkaarten 

TNO, Geoloket 

Zeeland) 

Holocene deklaag, bestaande uit zandige, kleiige en venige afzettingen: tot ca. 

11 m-mv 

Eerste watervoerend pakket, bestaande uit zandige afzettingen van de Formaties 

van Kreftenheye en Stramproy: dikte ca. 11 meter 

Scheidende laag bestaande uit de kleiige afzettingen van de Formatie van 

Waalre: dikte minimaal 15 meter. 

Stromingsrichting van het freatisch grondwater: beïnvloed door lokale factoren 

Stromingsrichting grondwater in eerste watervoerend pakket: zuid(west)elijk 

KLIC (kabel- en 

leidinginformatie) 

16G477932. Door de aanwezigheid van een ondergrondse DPO-leiding geldt op 

een deel van de locatie een beperking voor het verrichten van boringen. 
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3. HYPOTHESE EN ONDERZOEKSSTRATEGIE 

 

 

3.1 Hypothese 

 

De tijdens het vooronderzoek verzamelde informatie geeft aanwijzingen voor de aanwezigheid van 

(voormalige) bodembedreigende activiteiten op de onderzoekslocatie, namelijk een slootdemping, een 

hobbykas en een voormalige boomgaard op een deel van het perceel. Er wordt niet verwacht dat 

eventuele activiteiten op de omliggende percelen de bodemkwaliteit op de onderzoekslocatie negatief 

hebben beïnvloed. 

 

In de kas en de moestuin op het terreindeel achter nrs. 109 en 111 en in de voormalige boomgaard op 

het perceel van nr. 107 kunnen bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt. De bovengrond op de gehele 

onderzoekslocatie wordt daarom aanvullend onderzocht op OCB (organochloorbestrijdingsmiddelen). 

Omdat de aanwezige slootdemping nagenoeg geheel onder de bestaande bebouwing of in de boorvrije 

zone (vanwege de DPO-leiding) aanwezig is, kan geen specifiek onderzoek naar de demping 

plaatsvinden. Voor de onderzoekslocatie wordt daarom de onderzoeksinspanning voor een 

‘onverdachte, niet-lijnvormige locatie’ (ONV-NL, NEN 5740) gehanteerd. 

 

3.2 Onderzoeksstrategie 

 

Op basis van bovenstaande hypothese(s) dienen, conform de NEN 5740, de volgende 

veldwerkzaamheden en analyses te worden verricht: 

 

Tabel 2 Veldwerkzaamheden en analyses 

Locatie Hypothese Veldwerk Analyses 

   boringen peilbuizen bg og gw 

1 Opp. 3.550 m2 ONV-NL 10x 0,5 m-mv 

2x 2,0 m-mv 

1x 2x NENG 

2x OCB 

1x NENG 1x NENW 

Verklaring tabel: 

m-mv: meter-maaiveld bg: bovengrond og: ondergrond gw: grondwater 

 

NENG : droge stofgehalte, organisch stof en lutumgehalte, 9 zware metalen, PAK, PCB, minerale olie, AS3000 

OCB : organochloorbestrijdingsmiddelen 

NENW : 9 zware metalen, vluchtige aromatische en gehalogeneerde koolwaterstoffen, minerale olie, AS3000 

 

Het onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in en op de bodem beperkt zich tot het doen van 

waarnemingen tijdens de terreininspectie en tijdens het boren. Dit asbestonderzoek is indicatief. 

Specifiek onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in grond en/of puin, conform de NEN 5707/5897, 

maakt geen onderdeel uit van dit bodemonderzoek. 

 

Omdat er geen inpandig onderzoek heeft plaatsgevonden, kan er geen uitspraak worden gedaan over 

de kwaliteit onder de bebouwing. 
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4. UITVOERING EN RESULTATEN ONDERZOEK 

 

 

4.1 Uitvoering veldwerk 

 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd conform BRL SIKB 2000 en de daarbij horende protocollen 2001 

(Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters 

en waterpassen) en 2002 (Het nemen van grondwatermonsters). De uitvoerend veldmedewerker, dhr. 

P. van Achterberg, is in dit kader geregistreerd bij Rijkswaterstaat Leefomgeving. 

 

Op 28 november 2016 zijn in totaal 13 boringen (boringen 101 t/m 113) geplaatst, in diepte variërend 

van 1,0 tot 3,0 m-mv. De boringen 104 en 107 zijn in het tracé van de slootdemping gezet, waarbij 

boring 107 afgewerkt is met een peilbuis ten behoeve van het grondwateronderzoek. De situering van 

de boringen en de peilbuis en enkele overzichtsfoto’s zijn weergegeven in bijlage 1.2 en 1.3. 

 

Het omhoog gebrachte bodemmateriaal is ter plaatse zintuiglijk beoordeeld, de vrijgekomen grond is 

geclassificeerd en bodemvreemde elementen en waarneembare afwijkingen (zoals kleur, geur, 

bijmengingen, verontreinigingen) zijn beschreven in boorprofielen, welke in bijlage 2 zijn bijgevoegd. 

Bij iedere boring zijn monsters genomen van de te onderscheiden bodemlagen. 

 

De bodem op de locatie bestaat over het algemeen uit klei, met vooral op het terrein van Kievitsweg 

107 plaatselijk ook (cunet)zand in de bovengrond. Op dit terreindeel zijn plaatselijk sporen puin 

waargenomen in de grond. Bij de boringen in de tuin achter nr. 109 is in de bovengrond behalve puinig 

materiaal ook kolengruis waargenomen. Bij de boringen 104 en 107 in de slootdemping is geen 

dempingsmateriaal waargenomen. Het grondwater bevond zich tijdens het veldwerk op een diepte van 

1,50 m-mv. 

 

In en op de bodem is geen asbestverdacht (plaat)materiaal waargenomen; onder asbestverdacht 

(plaat)materiaal wordt materiaal verstaan dat, op basis van voorkennis en/of een beoordeling met het 

blote oog, een zodanige hoeveelheid asbest bevat dat de huidige norm mogelijk wordt overschreden. 

 

Het grondwater uit de geplaatste peilbuis 107 is op 5 december 2016 door dhr. P. van Achterberg 

zorgvuldig afgepompt en bemonsterd. Tijdens het bemonsteren is het grondwater visueel 

geïnspecteerd. Bijzonderheden, zoals drijf- en zinklagen, afwijkende kleur of geur zijn genoteerd. De 

resultaten hiervan zijn samengevat in onderstaande tabel. 

 

Tabel 3 Visuele waarnemingen tijdens monstername grondwater 

Peilbuis 
Filterstelling 

(m-mv) 

Grondwaterstand  

(m-mv) 
pH 

EGV 

(µS/cm) 

Troebelheid 

(NTU) 
Bijzonderheden 

107 2,0 – 3,0 0,55 6,94 899 5,70 - 

Verklaring tabel: pH: zuurgraad EGV: elektrisch geleidend vermogen 

 

Op basis van de troebelheidsmeting kan het grondwater als helder worden beschouwd. 

 

Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn geen kritieke afwijkingen van de proceseisen 

opgetreden. 
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4.2 Uitvoering chemisch-analytisch onderzoek 

 

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de geanalyseerde grond- en grondwater-

monsters en de uitgevoerde analyses. In overleg met de opdrachtgever is besloten een extra 

mengmonster te analyseren. 

 

Tabel 4 Overzicht grond- en grondwatermonsters 

Grondmonster 
Boring met traject 

 (m-mv) 
Analyse Toelichting 

MM1 

101 (0,30 - 0,50) 

102 (0,00 - 0,50) 

104 (0,20 - 0,50) 

105 (0,00 - 0,50) 

106 (0,20 - 0,50) 

108 (0,30 - 0,50) 

NENG+OCB 
Kleiige bovengrond perceel nr. 107, plaatselijk 

bijmenging met sporen puin 

MM2 

109 (0,20 - 0,50) 

110 (0,00 - 0,50) 

112 (0,00 - 0,50) 

NENG+OCB 
Kleiige bovengrond perceel nr. 109, bijmenging 

met sporen puin en koolas 

MM3 

102 (1,00 - 1,50) 

104 (1,00 - 1,50) 

107 (1,50 - 2,00) 

109 (0,50 - 1,00) 

111 (0,50 - 1,00) 

113 (0,50 - 1,00) 

NENG 
Kleiige ondergrond gehele locatie, geen 

bijmenging 

MM4 

101 (0,10 - 0,30) 

103 (0,05 - 0,50) 

104 (0,05 - 0,20) 

106 (0,05 - 0,20) 

107 (0,10 - 0,50) 

108 (0,10 - 0,30) 

NENG Cunetzand met plaatselijk sporen puin 

Grondwatermonster Filterstelling (m-mv) Analyse Toelichting 

107-1-1 2,00 - 3,00 NENW - 

Verklaring tabel: 

NENG : droge stofgehalte, organisch stof en lutumgehalte, 9 zware metalen, PAK, PCB, minerale olie, AS3000 

OCB : organochloorbestrijdingsmiddelen 

NENW : 9 zware metalen, vluchtige aromatische en gehalogeneerde koolwaterstoffen, minerale olie, AS3000 
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De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn getoetst aan het vigerende 

bodembeleid. In navolgende tabel is de toetsing van de analyseresultaten van de grond- en 

grondwatermonsters weergegeven. Daarbij zijn alleen de parameters vermeld die verhoogd zijn ten 

opzichte van de achtergrond- c.q. streefwaarde(n). De volledige analysecertificaten zijn bijgevoegd in 

bijlage 3. In bijlage 4 is het wettelijk toetsingskader beschreven en is de uitgebreide toetsing van de 

analyseresultaten bijgevoegd. 

 

Tabel 5 Overschrijdingstabel grond- en grondwatermonsters 

Grondmonster Traject (m-mv) > AW > T > I 

MM1 0,00 - 0,50 - - - 

MM2 0,00 - 0,50 
Cadmium, kwik, lood, 

zink, PAK, OCB 
- - 

MM3 0,50 - 2,00 - - - 

MM4 0,05 - 0,50 Cadmium, kwik, zink, PCB - - 

Grondwatermonster Filterstelling (m-mv) > S > T > I 

107-1-1 2,00 - 3,00 Zink Barium - 

Verklaring tabel: 

> AW : overschrijding achtergrondwaarde(n) 

> S : overschrijding streefwaarde(n) 

> T : overschrijding voormalige tussenwaarde(n) 

> I : overschrijding interventiewaarde(n) 

-  : geen overschrijding 
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5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 

 

In opdracht van PDS Exploitatie BV heeft Inventerra in november en december 2016 een verkennend 

bodemonderzoek conform de NEN 5740 verricht op de locatie aan de Kievitsweg 107 - 109 te 

Ridderkerk. Op de locatie, met een oppervlakte van ca. 3.550 m2, is het voormalig uitgaanscentrum van 

Jaap van der Graaf gesitueerd. Het terrein rondom het pand is verhard met klinkers en was in gebruik 

als parkeerplaats. Het terreindeel achter nrs. 109 en 111 is in gebruik als (moes)tuin, waarin zich een 

hobbykas bevindt. 

 

De aanleiding van het verkennend bodemonderzoek zijn de voorgenomen bestemmingswijziging en 

nieuwbouwplannen op de locatie. Doel van het verkennend bodemonderzoek is het vaststellen van de 

huidige bodemkwaliteit en of deze bodemkwaliteit geen belemmering vormt voor het huidige en 

toekomstige gebruik. 

 

Op basis van het vooronderzoek is de locatie verdacht voor een verontreiniging met OCB in de 

bovengrond, vanwege een hobbykas, moestuin en een voormalige boomgaard. Tevens is een gedempte 

sloot aanwezig op het perceel, echter bevindt die zich vrijwel geheel onder de bebouwing en in de 

boorvrije zone naast een ondergrondse DPO-leiding. Op grond van de bodemkwaliteitskaart kunnen 

licht verhoogde gehalten aan zware metalen en PAK worden verwacht. 

 

Uit de resultaten van het verkennend bodemonderzoek wordt het volgende geconcludeerd: 

• De kleiige bovengrond met daarin plaatselijk sporen puin (0 – 0,5 m-mv) op het perceel van 

Kievitsweg 107 is niet verontreinigd met de onderzochte parameters. 

• De kleiige bovengrond met daarin sporen puin en koolas (0 – 0,5 m-mv) op het perceel van 

Kievitsweg 109 is licht verontreinigd met cadmium, kwik, lood, zink, PAK en OCB (chloordaan 

en gamma-HCH). 

• Het cunetzand onder de aanwezige verharding (0,05 – 0,5 m-mv) op het perceel van Kievitsweg 

107 is licht verontreinigd met cadmium, kwik, zink en PCB. 

• De kleiige ondergrond zonder bijmenging op de gehele onderzoekslocatie is niet verontreinigd 

met de onderzochte parameters. 

• Het grondwater ter plaatse (peilbuis 107) is matig verontreinigd met barium en licht 

verontreinigd met zink. 

 

Op basis van het uitgevoerde bodemonderzoek is de hypothese ‘verdachte locatie’ (strikt genomen) 

bevestigd, vanwege de licht verhoogde gehalten aan zware metalen, PAK en PCB en plaatselijk ook licht 

verhoogde gehalten aan OCB in de grond. De licht verhoogde gehalten in de grond worden 

toegeschreven aan het (historisch) gebruik van de locatie en de plaatselijk aangetroffen bijmenging met 

sporen puin en koolas. De aangetoonde licht en matig verhoogde concentraties zink en barium in het 

grondwater worden beschouwd als natuurlijk verhoogde achtergrondconcentraties. 

 

De in de grond aangetoonde verhoogde gehalten zijn zodanig licht verhoogd dat aanvullend onderzoek 

(eventueel op basis van een aangepaste onderzoeksstrategie) of nadere maatregelen ons inziens niet 

noodzakelijk worden geacht. Vanuit milieuhygiënisch oogpunt is het terrein naar onze mening geschikt 

voor de beoogde bestemmingswijziging en nieuwbouwplannen. 
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Als op de locatie graafwerkzaamheden gaan plaatsvinden kunnen, afhankelijk van de aangetoonde 

gehalten in de grond en/of de samenstelling, beperkingen worden gesteld aan het hergebruik van de 

vrijkomende grond. Bij toepassingsmogelijkheden elders of bij afvoer naar een erkend verwerker dient 

de vrijkomende grond mogelijk nog conform het Besluit Bodemkwaliteit te worden gekeurd. Bij 

werkzaamheden in de grond dient rekening gehouden te worden met eventueel te treffen 

veiligheidsmaatregelen conform de CROW-publicatie 132. Voor verdere informatie over de 

mogelijkheden hiervan kunt u zich tot Inventerra wenden. 

 

Het bodemonderzoek heeft over het algemeen een geldigheid van 2 tot 5 jaar. 
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Betreft: RIDDERKERK  A  8321 5-10-2016
 Kievitsweg 107  2983 AD RIDDERKERK 9:55:28
Uw referentie: 16-2260
Toestandsdatum: 4-10-2016

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: RIDDERKERK A 8321
 Grootte: 26 a 24 ca
 Coördinaten: 100522-432655
 Omschrijving kadastraal object: BEDRIJVIGHEID (KANTOOR) ERF - TUIN
 Locatie: Kievitsweg  107   
 2983 AD  RIDDERKERK
 Koopsom: € 350.000 Jaar: 2016  
 Ontstaan op: 23-11-1993
 
 Ontstaan uit: RIDDERKERK A 6828 gedeeltelijk
 
Aantekening kadastraal object
 LOCATIEGEGEVENS ONTLEEND AAN BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN
 Ontleend aan: ATG  75420     d.d. 23-9-2011 
 
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de

Basisregistratie Kadaster.
 

Gerechtigde
EIGENDOM

 PDS Exploitatie B.V.
 Ringdijk  158   
 2983 GM  RIDDERKERK
 Zetel: RIDDERKERK
 KvK-nummer: 23083209 (Bron: Handelsregister)
 Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.
 
 Recht ontleend aan: HYP4  68261/139      d.d. 13-5-2016 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
RIDDERKERK  A  8321

 Brondocumenten mogelijk van
belang:

HYP4  3135/105  reeks ROTTERDAM  
   d.d. 6-6-1956 

 HYP4  68298/116      d.d. 20-5-2016 
 
Aantekening recht
 DOORHALING KOOPOVEREENKOMST BW EN WVG
 Betrokken persoon:
 PDS Exploitatie B.V.
 Ringdijk  158   
 2983 GM  RIDDERKERK
 Zetel: RIDDERKERK
 KvK-nummer: 23083209 (Bron: Handelsregister)
 Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.
 Ontleend aan: HYP4  68177/47      d.d. 29-4-2016 
 
 

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RDK01&sectie=A&perceelnummer=8321&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=RT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RDK01&sectie=A&perceelnummer=6828&index_letter=D&index_nummer=2&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=RT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=159370371&subjectnummer=5614766859&voornaam=&voorvoegsel=&naam=PDS Exploitatie B.V.&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT
http://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=23083209
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68261&nummer=139&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=3135&nummer=105&reeks=RTD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68298&nummer=116&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=159370371&subjectnummer=5614766859&voornaam=&voorvoegsel=&naam=PDS Exploitatie B.V.&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT
http://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=23083209
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68177&nummer=47&z=HYPERLINK STUK
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Betreft: RIDDERKERK  A  8321 5-10-2016
 Kievitsweg 107  2983 AD RIDDERKERK 9:55:28
Uw referentie: 16-2260
Toestandsdatum: 4-10-2016

Gerechtigde
ZAKELIJK RECHT ALS BEDOELD IN ART.5,LID 3,ONDER B,VAN DE
BELEMMERINGENWET PRIVAATRECHT

 De Staat (Rijksvastgoedbedrijf)
 Korte Voorhout  7   
 2511 CW  'S-GRAVENHAGE
 Postadres: Postbus: 16700
 2500 BS  'S-GRAVENHAGE
 Zetel: 'S-GRAVENHAGE
 
 Recht ontleend aan: HYP4  65061/152      d.d. 22-10-2014 
 OORSPRONKELIJK GEVESTIGD BIJ 4 03135 00105 RTD

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=458421623&subjectnummer=5619184924&voornaam=&voorvoegsel=&naam=De Staat (Rijksvastgoedbedrijf)&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=65061&nummer=152&z=HYPERLINK STUK
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: RIDDERKERK  A  8320 5-10-2016
 Kievitsweg 109  2983 AD RIDDERKERK 9:55:44
Uw referentie: 16-2260
Toestandsdatum: 4-10-2016

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: RIDDERKERK A 8320
 Grootte: 9 a 33 ca
 Coördinaten: 100517-432677
 Omschrijving kadastraal object: WONEN
 Locatie: Kievitsweg  109   
 2983 AD  RIDDERKERK
 Ontstaan op: 23-11-1993
 
 Ontstaan uit: RIDDERKERK A 6828 gedeeltelijk
 RIDDERKERK A 5756
 
Aantekening kadastraal object
 LOCATIEGEGEVENS ONTLEEND AAN BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN
 Ontleend aan: ATG  75420     d.d. 23-9-2011 
 
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de

Basisregistratie Kadaster.
 

Gerechtigde
EIGENDOM

 De heer Levinus Remus
 Kievitsweg  109   
 2983 AD  RIDDERKERK
 Geboren op: 08-06-1926
 Geboren te: RIDDERKERK
 Overleden op: 30-01-2006
 (Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)
 
 Recht ontleend aan: HYP4  12221/42  reeks ROTTERDAM  

   d.d. 15-7-1992 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
RIDDERKERK  A  6828 gedeeltelijk

 Recht ontleend aan: HYP4  3768/132  reeks ROTTERDAM  
 Eerst genoemde object in

brondocument:
RIDDERKERK  A  5756

 
Aantekening recht
 BURGERLIJKE STAAT GEHUWD
 Betrokken persoon:
 Mevrouw Commarijntje Donker
 Kievitsweg  109   
 2983 AD  RIDDERKERK
 Geboren op: 09-01-1928
 Geboren te: RIDDERKERK
 (Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)
 Ontleend aan: BSA  505/13003  reeks

ROTTERDAM   d.d. 9-5-2005 
 

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RDK01&sectie=A&perceelnummer=8320&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=RT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RDK01&sectie=A&perceelnummer=6828&index_letter=D&index_nummer=1&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=RT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RDK01&sectie=A&perceelnummer=5756&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=RT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=158203324&subjectnummer=5602099394&voornaam=Levinus&voorvoegsel=&naam=Remus&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=12221&nummer=42&reeks=RTD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=3768&nummer=132&reeks=RTD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=157413724&subjectnummer=5600601298&voornaam=Commarijntje&voorvoegsel=&naam=Donker&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT
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Betreft: RIDDERKERK  A  8320 5-10-2016
 Kievitsweg 109  2983 AD RIDDERKERK 9:55:44
Uw referentie: 16-2260
Toestandsdatum: 4-10-2016

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.



Kadastraal bericht object pagina 1 van 2
 Kadaster 

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: RIDDERKERK  A  9192 22-11-2016
 Kievitsweg  RIDDERKERK 8:01:04
Uw referentie: 16-2260
Toestandsdatum: 21-11-2016

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: RIDDERKERK A 9192
 Grootte: 2 a 51 ca
 Coördinaten: 100503-432676
 Omschrijving kadastraal object: TERREIN (TEELT - KWEEK)
 Locatie: Kievitsweg     
 RIDDERKERK
 Ontstaan op: 10-10-2011
 
 Ontstaan uit: RIDDERKERK A 8646
 
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de

Basisregistratie Kadaster.
 

Gerechtigde
1/2 EIGENDOM
 De heer Pim van Caem
 Geboren op: 08-09-1971
 Geboren te: RIDDERKERK
 (Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)
 
 Recht ontleend aan: HYP4  54039/115      d.d. 4-2-2008 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
RIDDERKERK  A  8646

 
Aantekening recht
 BURGERLIJKE STAAT GEHUWD
 Betrokken persoon:
 Mevrouw Iwanka Lodder
 Geboren op: 27-04-1972
 Geboren te: RIDDERKERK
 (Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)
 Ontleend aan: HYP4  54039/115      d.d. 4-2-2008 
 
 

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RDK01&sectie=A&perceelnummer=9192&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=RT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=RDK01&sectie=A&perceelnummer=8646&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=RT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=158368855&subjectnummer=5612297939&voornaam=Pim&voorvoegsel=van&naam=Caem&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=54039&nummer=115&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=158368868&subjectnummer=5612297953&voornaam=Iwanka&voorvoegsel=&naam=Lodder&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=54039&nummer=115&z=HYPERLINK STUK
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Betreft: RIDDERKERK  A  9192 22-11-2016
 Kievitsweg  RIDDERKERK 8:01:04
Uw referentie: 16-2260
Toestandsdatum: 21-11-2016

Gerechtigde
1/2 EIGENDOM
 Mevrouw Iwanka Lodder
 Geboren op: 27-04-1972
 Geboren te: RIDDERKERK
 (Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)
 
 Recht ontleend aan: HYP4  54039/115      d.d. 4-2-2008 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
RIDDERKERK  A  8646

 
Aantekening recht
 BURGERLIJKE STAAT GEHUWD
 Betrokken persoon:
 De heer Pim van Caem
 Geboren op: 08-09-1971
 Geboren te: RIDDERKERK
 (Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)
 Ontleend aan: HYP4  54039/115      d.d. 4-2-2008 
 

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=158368868&subjectnummer=5612297953&voornaam=Iwanka&voorvoegsel=&naam=Lodder&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=54039&nummer=115&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=158368855&subjectnummer=5612297939&voornaam=Pim&voorvoegsel=van&naam=Caem&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=54039&nummer=115&z=HYPERLINK STUK


 

Bijlage 1.2 Situatietekening 



E R R A

MILIEUADVIESBUREAU



 

Bijlage 1.3 Foto’s 

 

Foto 1 Foto 2 

  

   

Foto 3 Foto 4 

   

 

Foto 5 Foto 6   

   



 

Foto 7 Foto 8 

  

 

Foto 9 

  

 

 

 

  

 

 



 

Bijlage 2 Boorprofielen 



 

 

 



Projectnummer: 16-2260

Projectnaam: Ridderkerk

Opdrachtgever: PDS Exploitatie BV

Boring: 101

Datum plaatsing: 28-11-2016

Boormeester: P. van Achterberg

0

50

100

1

2

3

klinker0

Edelmanboor-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht grijsbruin, 
Edelmanboor-30

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
sporen puin, geen olie-water 
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

-50

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

-100

Boring: 102

Datum plaatsing: 28-11-2016

GWS (cm-mv): 150

Boormeester: P. van Achterberg

0

50

100

150

200

1

2

3

4

tuin0

Klei, zwak zandig, matig humeus, 
zwak wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-50

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
zwak wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-100

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

-150

Veen, mineraalarm, geen 
olie-water reactie, donker 
zwartbruin, Edelmanboor

-200

Boring: 103

Datum plaatsing: 28-11-2016

Boormeester: P. van Achterberg

0

50

100

1

2

tegel0

Edelmanboor
-5

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
brokken klei, sporen puin, geen 
olie-water reactie, licht grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

-100

Boring: 104

Datum plaatsing: 28-11-2016

GWS (cm-mv): 150

Boormeester: P. van Achterberg

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

tegel0

Edelmanboor
-5

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht bruingrijs, 
Edelmanboor

-20

Klei, zwak zandig, matig humeus, 
geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

-150

Veen, mineraalarm, geen 
olie-water reactie, donker 
zwartbruin, Edelmanboor

-200



Projectnummer: 16-2260

Projectnaam: Ridderkerk

Opdrachtgever: PDS Exploitatie BV

Boring: 105

Datum plaatsing: 28-11-2016

Boormeester: P. van Achterberg

0

50

100

1

2

groenstrook0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
matig zandhoudend, geen 
olie-water reactie, licht grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Klei, zwak zandig, matig humeus, 
matig wortelhoudend, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-100

Boring: 106

Datum plaatsing: 28-11-2016

Boormeester: P. van Achterberg

0

50

100

1

2

3

tegel0

Edelmanboor
-5

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht bruingrijs, 
Edelmanboor

-20

Klei, zwak zandig, matig humeus, 
geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

-100

Boring: 107

Datum plaatsing: 28-11-2016

GWS (cm-mv): 150

Boormeester: P. van Achterberg

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

klinker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht roodbruin, 
Edelmanboor

-50

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

-100

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

-220

Veen, mineraalarm, geen 
olie-water reactie, donker 
roodbruin, Edelmanboor

-300

Boring: 108

Datum plaatsing: 28-11-2016

Boormeester: P. van Achterberg

0

50

100

1

2

3

klinker0

Edelmanboor-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht grijsbruin, 
Edelmanboor-30

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
sporen puin, geen olie-water 
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

-50

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

-100



Projectnummer: 16-2260

Projectnaam: Ridderkerk

Opdrachtgever: PDS Exploitatie BV

Boring: 109

Datum plaatsing: 28-11-2016

Boormeester: P. van Achterberg

0

50

100

1

2

3

klinker0

Edelmanboor-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht grijsbruin, 
Edelmanboor

-20

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
zwak koolashoudend, sporen puin, 
geen olie-water reactie, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor

-50

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
zwak roesthoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal 
bruingrijs, Edelmanboor

-100

Boring: 110

Datum plaatsing: 28-11-2016

Boormeester: P. van Achterberg

0

50

100

1

2

tuin0

Klei, zwak zandig, matig humeus, 
sporen puin, sporen koolas, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-50

Klei, zwak zandig, matig humeus, 
zwak roesthoudend, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-100

Boring: 111

Datum plaatsing: 28-11-2016

Boormeester: P. van Achterberg

0

50

100

1

2

3

tegel0

Edelmanboor
-5

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht grijsbruin, 
Edelmanboor

-15

Klei, zwak zandig, matig humeus, 
geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

-100

Boring: 112

Datum plaatsing: 28-11-2016

Boormeester: P. van Achterberg

0

50

100

1

2

tuin0

Klei, zwak zandig, matig humeus, 
sporen puin, zwak koolashoudend, 
geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

-50

Klei, zwak zandig, matig humeus, 
zwak roesthoudend, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-100



Projectnummer: 16-2260

Projectnaam: Ridderkerk

Opdrachtgever: PDS Exploitatie BV

Boring: 113

Datum plaatsing: 28-11-2016

Boormeester: P. van Achterberg

0

50

100

1

2

moestuin0

Klei, matig zandig, sterk humeus, 
matig teelaardehoudend, geen 
olie-water reactie, donker 
zwartbruin, Edelmanboor

-50

Klei, zwak zandig, matig humeus, 
zwak roesthoudend, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-100



 

Bijlage 3 Analysecertificaten 

 

 



T.a.v. J.G. Voorhorst
Nijverheidsweg 34
3341 LJ  HENDRIK-IDO-AMBACHT

Datum: 05-Dec-2016

Inventerra Milieuadviesbureau

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen 28-Nov-2016

Ridderkerk
16-2260
2016140930

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager
Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Ridderkerk

1 2 3

1/3

16-2260

Analysecertificaat

05-Dec-2016/16:24

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

28-Nov-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016140930/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling
UitgevoerdCryogeen malen AS3000 Uitgevoerd Uitgevoerd

Bodemkundige analyses
S 80.8% (m/m)Droge stof 78.6 76.5

S 3.0% (m/m) dsOrganische stof 4.9 2.0

Q 95.5% (m/m) dsGloeirest 94.2 95.8

S 22.1% (m/m) dsKorrelgrootte < 2 µm (Lutum) 13.0 31.6

Metalen
S 95mg/kg dsBarium (Ba) 120 130

S 0.35mg/kg dsCadmium (Cd) 0.60 0.33

S 9.3mg/kg dsKobalt (Co) 8.4 10

S 17mg/kg dsKoper (Cu) 23 17

S 0.069mg/kg dsKwik (Hg) 0.14 0.070

S <1.5mg/kg dsMolybdeen (Mo) <1.5 <1.5

S 26mg/kg dsNikkel (Ni) 22 33

S 32mg/kg dsLood (Pb) 88 29

S 79mg/kg dsZink (Zn) 170 77

Minerale olie
<3.0mg/kg dsMinerale olie (C10-C12) <3.0 <3.0

8.8mg/kg dsMinerale olie (C12-C16) <5.0 <5.0

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C16-C21) 5.3 <5.0

<11mg/kg dsMinerale olie (C21-C30) 22 <11

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C30-C35) 11 <5.0

<6.0mg/kg dsMinerale olie (C35-C40) <6.0 <6.0

S <35mg/kg dsMinerale olie totaal (C10-C40) 47 <35

Chromatogram olie (GC) Zie bijl.

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB
S <0.0010mg/kg dsalfa-HCH <0.0010

1
2
3

MM1 (0-50)
MM2 (0-50)
MM3 (50-200) 9295247

9295246
9295245

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvAL010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

28-Nov-2016
28-Nov-2016
28-Nov-2016

M: MCERTS erkend



Ridderkerk

1 2 3

2/3

16-2260

Analysecertificaat

05-Dec-2016/16:24

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

28-Nov-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016140930/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg dsbeta-HCH <0.0010

S <0.0010mg/kg dsgamma-HCH 0.0039

S <0.0010mg/kg dsdelta-HCH <0.0010

S <0.0010mg/kg dsHexachloorbenzeen <0.0010

S <0.0010mg/kg dsHeptachloor <0.0010

S <0.0010mg/kg dsHeptachloorepoxide(cis- of A) <0.0010

S <0.0010mg/kg dsHeptachloorepoxide(trans- of B) <0.0010

S <0.0010mg/kg dsHexachloorbutadieen <0.0010

S <0.0010mg/kg dsAldrin <0.0010

S <0.0010mg/kg dsDieldrin <0.0010

S <0.0010mg/kg dsEndrin <0.0010

S <0.0010mg/kg dsIsodrin <0.0010

S <0.0010mg/kg dsTelodrin <0.0010

S <0.0010mg/kg dsalfa-Endosulfan <0.0010

Q <0.0010mg/kg dsbeta-Endosulfan <0.0010

S <0.0020mg/kg dsEndosulfansulfaat <0.0020

S <0.0010mg/kg dsalfa-Chloordaan 0.0014

S <0.0010mg/kg dsgamma-Chloordaan 0.0010

S <0.0010mg/kg dso,p'-DDT <0.0010

S 0.0029mg/kg dsp,p'-DDT 0.0019

S <0.0010mg/kg dso,p'-DDE <0.0010

S 0.0045mg/kg dsp,p'-DDE 0.0014

S <0.0010mg/kg dso,p'-DDD <0.0010

S <0.0010mg/kg dsp,p'-DDD <0.0010

S 1)0.0021mg/kg dsHCH (som) (factor 0,7) 0.0053

S 1)1)0.0021mg/kg dsDrins (som) (factor 0,7) 0.0021

S 1)1)0.0014mg/kg dsHeptachloorepoxide (som) (factor 
0,7)

0.0014

S 1)1)0.0014mg/kg dsDDD (som) (factor 0,7) 0.0014

S 0.0052mg/kg dsDDE (som) (factor 0,7) 0.0021

S 0.0036mg/kg dsDDT (som) (factor 0,7) 0.0026

1
2
3

MM1 (0-50)
MM2 (0-50)
MM3 (50-200) 9295247

9295246
9295245

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvAL010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

28-Nov-2016
28-Nov-2016
28-Nov-2016

M: MCERTS erkend



Ridderkerk

1 2 3

3/3

16-2260

Analysecertificaat

05-Dec-2016/16:24

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

28-Nov-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016140930/1Certificaatnummer/Versie

S 0.010mg/kg dsDDX (som) (factor 0,7) 0.0061

S 1)0.0014mg/kg dsChloordaan (som) (factor 0,7) 0.0024

S 0.021mg/kg dsOCB (som) LB (factor 0,7) 0.021

S 0.022mg/kg dsOCB (som) WB (factor 0,7) 0.022

Polychloorbifenylen, PCB
S <0.0010mg/kg dsPCB 28 <0.0010 <0.0010

S <0.0010mg/kg dsPCB 52 <0.0010 <0.0010

S <0.0010mg/kg dsPCB 101 <0.0010 <0.0010

S <0.0010mg/kg dsPCB 118 <0.0010 <0.0010

S <0.0010mg/kg dsPCB 138 <0.0010 <0.0010

S <0.0010mg/kg dsPCB 153 <0.0010 <0.0010

S <0.0010mg/kg dsPCB 180 <0.0010 <0.0010

S 1)1)1)0.0049mg/kg dsPCB (som 7) (factor 0,7) 0.0049 0.0049

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S <0.050mg/kg dsNaftaleen <0.050 <0.050

S <0.050mg/kg dsFenanthreen 0.30 <0.050

S <0.050mg/kg dsAnthraceen 0.25 <0.050

S 0.055mg/kg dsFluorantheen 0.74 <0.050

S <0.050mg/kg dsBenzo(a)anthraceen 0.52 <0.050

S <0.050mg/kg dsChryseen 0.45 <0.050

S <0.050mg/kg dsBenzo(k)fluorantheen 0.30 <0.050

S <0.050mg/kg dsBenzo(a)pyreen 0.41 <0.050

S <0.050mg/kg dsBenzo(ghi)peryleen 0.37 <0.050

S <0.050mg/kg dsIndeno(123-cd)pyreen 0.34 <0.050

S 1)0.37mg/kg dsPAK VROM (10) (factor 0,7) 3.7 0.35

1
2
3

MM1 (0-50)
MM2 (0-50)
MM3 (50-200) 9295247

9295246
9295245

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting Pr.coörd.

Nr.

RvAL010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

28-Nov-2016
28-Nov-2016
28-Nov-2016

VA
M: MCERTS erkend



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016140930/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MM1 (0-50) 9295245 102  0  50 05336561871

 9295245 105  0  50 05336561911

 9295245 101  30  50 05336561972

 9295245 104  20  50 05336561932

 9295245 106  20  50 05336563062

 9295245 108  30  50 05336563132

MM2 (0-50) 9295246 110  0  50 05336562201

 9295246 112  0  50 05336562161

 9295246 109  20  50 05336563182

MM3 (50-200) 9295247 113  50  100 05336563122

 9295247 102  100  150 05336561863

 9295247 109  50  100 05336560433

 9295247 111  50  100 05336562243

 9295247 104  100  150 05336561994

 9295247 107  150  200 05336563154

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016140930/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016140930/1
Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 µm)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3020-1/2/3GC-MSW0262OCB (25)

Cf. pb 3020-1/2/3GC-MSW0262OCB som AP04/AS3X

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10 VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld 
in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 



Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9295246
Certificate no.: 2016140930
Sample description.: MM2 (0-50)
 V
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T.a.v. J.G. Voorhorst
Nijverheidsweg 34
3341 LJ  HENDRIK-IDO-AMBACHT

Datum: 02-Dec-2016

Inventerra Milieuadviesbureau

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen 28-Nov-2016

Ridderkerk
16-2260
2016141118

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager
Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Ridderkerk

1

1/2

16-2260

Analysecertificaat

02-Dec-2016/14:27

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

28-Nov-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016141118/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling
UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses
S 90.7% (m/m)Droge stof
S <0.7% (m/m) dsOrganische stof
Q 99.4% (m/m) dsGloeirest
S 2.9% (m/m) dsKorrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen
S 21mg/kg dsBarium (Ba)
S 0.51mg/kg dsCadmium (Cd)
S <3.0mg/kg dsKobalt (Co)
S 5.3mg/kg dsKoper (Cu)
S 0.12mg/kg dsKwik (Hg)
S <1.5mg/kg dsMolybdeen (Mo)
S 6.0mg/kg dsNikkel (Ni)
S 13mg/kg dsLood (Pb)
S 92mg/kg dsZink (Zn)

Minerale olie
<3.0mg/kg dsMinerale olie (C10-C12)
<5.0mg/kg dsMinerale olie (C12-C16)
<5.0mg/kg dsMinerale olie (C16-C21)
<11mg/kg dsMinerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C30-C35)
<6.0mg/kg dsMinerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg dsMinerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB
S <0.0010mg/kg dsPCB 28
S <0.0010mg/kg dsPCB 52

1 MM4 (5-50) 9295533

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

28-Nov-2016

M: MCERTS erkend



Ridderkerk

1

2/2

16-2260

Analysecertificaat

02-Dec-2016/14:27

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

28-Nov-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016141118/1Certificaatnummer/Versie

S 0.0011mg/kg dsPCB 101
S <0.0010mg/kg dsPCB 118
S 1)0.0020mg/kg dsPCB 138
S 0.0024mg/kg dsPCB 153
S 0.0016mg/kg dsPCB 180
S 0.0092mg/kg dsPCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S <0.050mg/kg dsNaftaleen
S <0.050mg/kg dsFenanthreen
S <0.050mg/kg dsAnthraceen
S <0.050mg/kg dsFluorantheen
S <0.050mg/kg dsBenzo(a)anthraceen
S <0.050mg/kg dsChryseen
S <0.050mg/kg dsBenzo(k)fluorantheen
S <0.050mg/kg dsBenzo(a)pyreen
S <0.050mg/kg dsBenzo(ghi)peryleen
S <0.050mg/kg dsIndeno(123-cd)pyreen
S 2)0.35mg/kg dsPAK VROM (10) (factor 0,7)

1 MM4 (5-50) 9295533

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

28-Nov-2016

VA
M: MCERTS erkend



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016141118/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MM4 (5-50) 9295533 101  10  30 05336561941

 9295533 103  5  50 05336561951

 9295533 104  5  20 05336561921

 9295533 106  5  20 05336563101

 9295533 107  10  50 05336563161

 9295533 108  10  30 05336563141

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016141118/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.

Opmerking 2)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
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en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016141118/1
Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 µm)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10 VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld 
in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.
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T.a.v. J.G. Voorhorst
Nijverheidsweg 34
3341 LJ  HENDRIK-IDO-AMBACHT

Datum: 09-Dec-2016

Inventerra Milieuadviesbureau

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen 05-Dec-2016

Ridderkerk
16-2260
2016144721

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager
Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A
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Ridderkerk

1

P. van Achterberg 1/2

16-2260

Analysecertificaat

09-Dec-2016/11:15

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

05-Dec-2016

Monstermatrix Water (AS3000)

2016144721/1Certificaatnummer/Versie

Metalen
S 450µg/LBarium (Ba)
S <0.20µg/LCadmium (Cd)
S 2.1µg/LKobalt (Co)
S <2.0µg/LKoper (Cu)
S <0.050µg/LKwik (Hg)
S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)
S <3.0µg/LNikkel (Ni)
S <2.0µg/LLood (Pb)
S 71µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
S <0.20µg/LBenzeen
S <0.20µg/LTolueen
S <0.20µg/LEthylbenzeen
S <0.10µg/Lo-Xyleen
S <0.20µg/Lm,p-Xyleen
S 1)0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)
S <0.020µg/LNaftaleen
S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
S <0.20µg/LDichloormethaan
S <0.20µg/LTrichloormethaan
S <0.10µg/LTetrachloormethaan
S <0.20µg/LTrichlooretheen
S <0.10µg/LTetrachlooretheen
S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan
S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan
S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

1 107-1-1 9307407

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
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BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvAL010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

05-Dec-2016

M: MCERTS erkend



Ridderkerk

1

P. van Achterberg 2/2

16-2260

Analysecertificaat

09-Dec-2016/11:15

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

05-Dec-2016

Monstermatrix Water (AS3000)

2016144721/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan
S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen
S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)
S <0.20µg/LTribroommethaan
S <0.10µg/LVinylchloride
S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen
S 1)0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 

0,7
S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan
S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan
S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan
S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie
<10µg/LMinerale olie (C10-C12)
<10µg/LMinerale olie (C12-C16)
<10µg/LMinerale olie (C16-C21)
<15µg/LMinerale olie (C21-C30)
<10µg/LMinerale olie (C30-C35)
<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

1 107-1-1 9307407

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting Pr.coörd.

Nr.

RvAL010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

05-Dec-2016

VA
M: MCERTS erkend



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016144721/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

107-1-1 9307407 107  200  300 06950359961

 9307407 107  200  300 08004169012
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016144721/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016144721/1
Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Cf. pb 3110-5LVI-GC-FIDW0215Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld 
in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.
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Bijlage 4 Toetsingskader en toetsingswaarden 

 
Wettelijk toetsingskader 

De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn getoetst aan de door het Ministerie van VROM vastgestelde 

achtergrond- en interventiewaarden voor grond en de streef- en interventiewaarden voor grondwater. De achtergrondwaarden voor 

grond (AW2000) zijn vastgelegd in de Regeling bodemkwaliteit. De interventiewaarden voor grond en de streef- en 

interventiewaarden voor grondwater zijn vastgelegd in de Circulaire bodemsanering. 

 

Bij de toetsing van somparameters (o.a. xylenen en PCB) is het mogelijk dat de somparameter de betreffende achtergrond- c.q. 

streefwaarde overschrijdt. Indien echter de afzonderlijke parameters de detectielimiet niet overschrijden kan, op basis van artikel S.5 
van de Wijziging Regeling Bodemkwaliteit, worden gesteld dat de somparameter aan de betreffende achtergrond- c.q. streefwaarde 

voldoet. 

 

Voor grond is in de Circulaire de norm voor barium tijdelijk buiten gebruik gesteld. Reden hiervoor is dat barium op basis van 

gegevens uit het hele land van nature in dermate verhoogde gehalten voorkomen, dat de huidige interventiewaarde wordt 

overschreden. De norm geldt echter wel wanneer sprake is van een bariumverontreiniging als gevolg van een antropogene bron. 

 

Achtergrondwaarde grond (AW2000), Streefwaarde grondwater 

Deze waarden geven het na te streven kwaliteitsniveau voor de bodem aan, waarbij nog sprake is van duurzame bodemkwaliteit. Bij 
dit niveau zijn alle functionele eigenschappen voor mens, dier en plant aanwezig. Het uitgangspunt is dat bodems in relatief onbelaste 

gebieden in Nederland in overgrote meerderheid aan de achtergrondwaarden/streefwaarden moeten voldoen. Bij overschrijding van 

de achtergrondwaarde/streefwaarde kan worden gesproken over een verontreiniging.  

 

Interventiewaarde 

De interventiewaarde geeft aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, dier en plant ernstig zijn of 

dreigen te worden verminderd. De waarden zijn voor een deel gebaseerd op studies naar de maximale hoeveelheid die de mens per 

dag in het lichaam mag opnemen zonder gezondheidseffecten te ondervinden. Voor een ander deel zijn deze waarden gebaseerd op 

de concentraties waarbij 50% van de (potentieel) aanwezige soorten planten en dieren en processen negatieve effecten kunnen 

ondervinden. De interventie(I)waarden worden gebruikt om te beoordelen of er sprake is van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging als bedoeld in de Wet Bodembescherming (Wbb). Het is overigens ook mogelijk dat er sprake is van ernstige 

bodemverontreiniging als de interventiewaarde niet wordt overschreden. 

 

Tussenwaarde 

De voormalige tussenwaarde (het gemiddelde van de achtergrondwaarde en interventiewaarde (I)) geeft het niveau van 

bodemkwaliteit aan, waarbij mogelijk sprake is van ernstige bedreiging of dreigende ernstige vermindering van de functionele 

eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier. Hoewel de tussenwaarde geen wettelijke status heeft, wordt de 

tussenwaarde door veel bevoegde gezagen nog gehanteerd als criterium voor nader bodemonderzoek. 

 
Wanneer is bodemsanering noodzakelijk (ernst en spoed)? 

Nieuwe gevallen van bodemverontreiniging (veroorzaakt na 1 januari 1987) dienen conform de zorgplicht in de Wet 

Bodembescherming te worden gesaneerd. De saneringsnoodzaak bij zorgplichtsaneringen is in principe onafhankelijk van de ernst 

van de verontreiniging of spoedeisendheid. Bij zogeheten oude gevallen (veroorzaakt voor 1987) dienen in principe alle ernstige 

gevallen van bodemverontreiniging op termijn te worden gesaneerd.  

 

Er is sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging als een bodemvolume van 25 m³ grond cq 100 m³ grondwater 

verontreinigd is in een concentratie boven de interventiewaarde; de verontreiniging is dan saneringsplichtig. Voor asbest geldt: 

wanneer de restconcentratienorm voor asbest van 100 mg/kg ds wordt overschreden in de bodem, dat er dan sprake is van een geval 

van ernstige bodemverontreiniging. Het tijdstip van sanering wordt bepaald door de saneringsurgentie. De urgentie hangt af van de 
actuele risico’s die aanwezig zijn voor mens en ecosysteem alsmede de verspreidingsrisico’s. Deze risico’s hangen samen met het 

gebruik van de verontreinigde locatie, bodemopbouw en geohydrologie (locatiespecifieke omstandigheden). Verder kan de noodzaak 

tot bodemsanering ontstaan bij een functiewijziging, bijvoorbeeld bij het bebouwen van een terrein. Daarnaast kan door de koper of 

een verzekeringsmaatschappij sanering worden verlangd.  

 

In de notitie 'interventiewaarden bodemsanering' is aangegeven dat er ook sprake kan zijn van een ernstige bodemverontreiniging bij 

concentraties beneden de I-waarde. Overschrijding van de humane MTR (maximaal toelaatbaar risico) bij concentraties beneden de I-

waarde kan zich voordoen bij consumptie van gewassen (lood en cadmium), inhalatie in kruipruimten en ingestie op speelplaats voor 

de kinderen (lood). Aanvullend onderzoek kan in dit geval nodig zijn. Afhankelijk van het Provinciaal beleid worden momenteel nog 
voor bepaalde situaties lagere waarden (bijvoorbeeld bij herinrichting) of hogere waarden aangehouden als saneringscriteria. 

 

 

 



16-2260

Ridderkerk

28-11-2016

2016140930

28-11-2016

05-12-2016

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

3

22,1

Uitgevoerd

% (m/m) 80,8 80,80

% (m/m) ds 3 3

% (m/m) ds 95,5

% (m/m) ds 22,1 22,10

mg/kg ds 95 104,8 20 190 555 920

mg/kg ds 0,35 0,4448 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 9,3 10,22 - 3 15 103 190

mg/kg ds 17 20,36 - 5 40 115 190

mg/kg ds 0,069 0,0743 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,050 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 26 28,35 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 32 36,22 - 10 50 290 530

mg/kg ds 79 91,56 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0

mg/kg ds 8,8

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <11

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <6,0

mg/kg ds <35 81,67 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0023

mg/kg ds <0,0010 0,0023

mg/kg ds <0,0010 0,0023

mg/kg ds <0,0010 0,0023

mg/kg ds <0,0010 0,0023

mg/kg ds <0,0010 0,0023

mg/kg ds <0,0010 0,0023

mg/kg ds 0,0049 0,0163 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds 0,055 0,0550

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds 0,37 0,3700 - 0,35 1,5 20,8 40

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



mg/kg ds <0,0010 0,0023 - 0,001 0,001 8,5 17

mg/kg ds <0,0010 0,0023 - 0,001 0,002 0,801 1,6

mg/kg ds <0,0010 0,0023 - 0,001 0,003 0,602 1,2

mg/kg ds <0,0010 0,0023

mg/kg ds <0,0010 0,0023 - 0,003 0,0085 1 2

mg/kg ds <0,0010 0,0023 - 0,001 0,0007 2 4

mg/kg ds <0,0010 0,0023

mg/kg ds <0,0010 0,0023

mg/kg ds <0,0010 0,0023 - 0,001 0,003

mg/kg ds <0,0010 0,0023 0,001 0,32

mg/kg ds <0,0010 0,0023

mg/kg ds <0,0010 0,0023

mg/kg ds <0,0010 0,0023

mg/kg ds <0,0010 0,0023

mg/kg ds <0,0010 0,0023 - 0,001 0,0009 2 4

mg/kg ds <0,0010 0,0007

mg/kg ds <0,0020 0,0046

mg/kg ds <0,0010 0,0023

mg/kg ds <0,0010 0,0023

mg/kg ds <0,0010 0,0023

mg/kg ds 0,0029 0,0096

mg/kg ds <0,0010 0,0023

mg/kg ds 0,0045 0,0150

mg/kg ds <0,0010 0,0023

mg/kg ds <0,0010 0,0023

mg/kg ds 0,0021

mg/kg ds 0,0021 0,0070 - 0,003 0,015 2,01 4

mg/kg ds 0,0014 0,0046 - 0,002 0,002 2 4

mg/kg ds 0,0014 0,0046 - 0,002 0,02 17 34

mg/kg ds 0,0052 0,0173 - 0,002 0,1 1,2 2,3

mg/kg ds 0,0036 0,0120 - 0,006 0,2 0,95 1,7

mg/kg ds 0,01

mg/kg ds 0,0014 0,0046 - 0,002 0,002 2 4

mg/kg ds 0,021 0,0690 - 0,0056 0,4

mg/kg ds 0,022

Nr. Analytico-nr Monster

1 9295245

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

***

GSSD

RG

AW

T

I

MM1 (0-50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Legenda

OCB (som) LB (factor 0,7)

OCB (som) WB (factor 0,7)

Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)

DDD (som) (factor 0,7)

DDE (som) (factor 0,7)

DDT (som) (factor 0,7)

DDX (som) (factor 0,7)

Chloordaan (som) (factor 0,7)

o,p'-DDE

p,p'-DDE

o,p'-DDD

p,p'-DDD

HCH (som) (factor 0,7)

Drins (som) (factor 0,7)

beta-Endosulfan

Endosulfansulfaat

alfa-Chloordaan

gamma-Chloordaan

o,p'-DDT

p,p'-DDT

Aldrin

Dieldrin

Endrin

Isodrin

Telodrin

alfa-Endosulfan

delta-HCH

Hexachloorbenzeen

Heptachloor

Heptachloorepoxide(cis- of A)

Heptachloorepoxide(trans- of B)

Hexachloorbutadieen

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

alfa-HCH

beta-HCH

gamma-HCH



16-2260

Ridderkerk

28-11-2016

2016140930

28-11-2016

05-12-2016

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

4,9

13

Uitgevoerd

% (m/m) 78,6 78,60

% (m/m) ds 4,9 4,900

% (m/m) ds 94,2

% (m/m) ds 13 13

mg/kg ds 120 195,8 20 190 555 920

mg/kg ds 0,6 0,7931 * 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 8,4 13,40 - 3 15 103 190

mg/kg ds 23 32,17 - 5 40 115 190

mg/kg ds 0,14 0,1674 * 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,050 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 22 33,48 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 88 110,2 * 10 50 290 530

mg/kg ds 170 247,0 * 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds 5,3

mg/kg ds 22

mg/kg ds 11

mg/kg ds <6,0

mg/kg ds 47 95,92 - 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds 0,0049 0,0100 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds 0,3 0,3000

mg/kg ds 0,25 0,25

mg/kg ds 0,74 0,7400

mg/kg ds 0,52 0,5200

mg/kg ds 0,45 0,4500

mg/kg ds 0,3 0,3000

mg/kg ds 0,41 0,4100

mg/kg ds 0,37 0,3700

mg/kg ds 0,34 0,3400

mg/kg ds 3,7 3,715 * 0,35 1,5 20,8 40

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



mg/kg ds <0,0010 0,0014 - 0,001 0,001 8,5 17

mg/kg ds <0,0010 0,0014 - 0,001 0,002 0,801 1,6

mg/kg ds 0,0039 0,0079 * 0,001 0,003 0,602 1,2

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014 - 0,003 0,0085 1 2

mg/kg ds <0,0010 0,0014 - 0,001 0,0007 2 4

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014 - 0,001 0,003

mg/kg ds <0,0010 0,0014 0,001 0,32

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014 - 0,001 0,0009 2 4

mg/kg ds <0,0010 0,0007

mg/kg ds <0,0020 0,0028

mg/kg ds 0,0014 0,0028

mg/kg ds 0,001 0,0020

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds 0,0019 0,0038

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds 0,0014 0,0028

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds 0,0053

mg/kg ds 0,0021 0,0042 - 0,003 0,015 2,01 4

mg/kg ds 0,0014 0,0028 - 0,002 0,002 2 4

mg/kg ds 0,0014 0,0028 - 0,002 0,02 17 34

mg/kg ds 0,0021 0,0042 - 0,002 0,1 1,2 2,3

mg/kg ds 0,0026 0,0053 - 0,006 0,2 0,95 1,7

mg/kg ds 0,0061

mg/kg ds 0,0024 0,0048 * 0,002 0,002 2 4

mg/kg ds 0,021 0,0424 - 0,0056 0,4

mg/kg ds 0,022

Nr. Analytico-nr Monster

2 9295246

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

I

**

***

GSSD

RG

AW

T

Legenda

MM2 (0-50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

Chloordaan (som) (factor 0,7)

OCB (som) LB (factor 0,7)

OCB (som) WB (factor 0,7)

Drins (som) (factor 0,7)

Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)

DDD (som) (factor 0,7)

DDE (som) (factor 0,7)

DDT (som) (factor 0,7)

DDX (som) (factor 0,7)

p,p'-DDT

o,p'-DDE

p,p'-DDE

o,p'-DDD

p,p'-DDD

HCH (som) (factor 0,7)

alfa-Endosulfan

beta-Endosulfan

Endosulfansulfaat

alfa-Chloordaan

gamma-Chloordaan

o,p'-DDT

Hexachloorbutadieen

Aldrin

Dieldrin

Endrin

Isodrin

Telodrin

gamma-HCH

delta-HCH

Hexachloorbenzeen

Heptachloor

Heptachloorepoxide(cis- of A)

Heptachloorepoxide(trans- of B)

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

alfa-HCH

beta-HCH



16-2260

Ridderkerk

28-11-2016

2016140930

28-11-2016

05-12-2016

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I

2

31,6

Uitgevoerd

% (m/m) 76,5 76,5

% (m/m) ds 2 2

% (m/m) ds 95,8

% (m/m) ds 31,6 31,60

mg/kg ds 130 107,2 20 190 555 920

mg/kg ds 0,33 0,3906 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 10 8,296 - 3 15 103 190

mg/kg ds 17 17,41 - 5 40 115 190

mg/kg ds 0,07 0,0680 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,050 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 33 27,76 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 29 29,49 - 10 50 290 530

mg/kg ds 77 72,94 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <11

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <6,0

mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds 0,35 0,3500 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

3 9295247

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

***

GSSD

RG

AW

T

I

MM3 (50-200)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



16-2260

Ridderkerk

28-11-2016

2016141118

28-11-2016

02-12-2016

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

0,7

2,9

Uitgevoerd

% (m/m) 90,7 90,70

% (m/m) ds <0,7 0,4900

% (m/m) ds 99,4

% (m/m) ds 2,9 2,900

mg/kg ds 21 73,15 20 190 555 920

mg/kg ds 0,51 0,8660 * 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 6,721 - 3 15 103 190

mg/kg ds 5,3 10,64 - 5 40 115 190

mg/kg ds 0,12 0,1699 * 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,050 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 6 16,28 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 13 20,13 - 10 50 290 530

mg/kg ds 92 208,8 * 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <11

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <6,0

mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0011 0,0055

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,002 0,0100

mg/kg ds 0,0024 0,0120

mg/kg ds 0,0016 0,0080

mg/kg ds 0,0092 0,0460 * 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds 0,35 0,3500 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 9295533

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

***

GSSD

RG

AW

T

I

MM4 (5-50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



16-2260

Ridderkerk

05-12-2016

P. van Achterberg

2016144721

05-12-2016

09-12-2016

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 450 450 ** 20 50 338 625

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 0,4 3,2 6

µg/L 2,1 2,100 - 2 20 60 100

µg/L <2,0 1,400 - 2 15 45 75

µg/L <0,050 0,0350 - 0,05 0,05 0,175 0,3

µg/L <2,0 1,400 - 2 5 153 300

µg/L <3,0 2,100 - 3 15 45 75

µg/L <2,0 1,400 - 2 15 45 75

µg/L 71 71 * 10 65 433 800

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 7 504 1000

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 4 77 150

µg/L <0,10 0,0700

µg/L <0,20 0,1400

µg/L 0,21 0,2100 - 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90 0,6300

µg/L <0,020 0,0140 - 0,02 0,01 35 70

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 0,01 500 1000

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 6 203 400

µg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 5 10

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 24 262 500

µg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 20 40

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 7 454 900

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 7 204 400

µg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 150 300

µg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 65 130

µg/L <0,10 0,0700

µg/L <0,10 0,0700

µg/L <1,6 1,120

µg/L <0,20 0,1400 630

µg/L <0,10 0,0700 - 0,2 0,01 2,5 5

µg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 5 10

µg/L 0,14 0,1400 - 0,2 0,01 10 20

µg/L <0,20 0,1400

µg/L <0,20 0,1400

µg/L <0,20 0,1400

µg/L 0,42 0,4200 - 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10

µg/L <10

µg/L <10

µg/L <15

µg/L <10

µg/L <10

µg/L <50 35 - 50 50 325 600

µg/L 0,77 Geen toetsoordeel mogelijk

Nr. Analytico-nr Monster

1 9307407

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

T

I

*

**

***

GSSD

RG

S

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

107-1-1

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Extra parameters

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1,1-Dichloorpropaan

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

cis 1,2-Dichlooretheen

trans 1,2-Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Styreen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer
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Bijlage 6 Kwaliteitsaspecten van het onderzoek 

 

Waarborging kwaliteit / Certificering 

De veldwerkzaamheden worden uitgevoerd conform de eisen uit het ‘Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer’ (Kwalibo). Dit besluit 

richt zich op kwaliteit en integriteit van de bodemintermediair, in deze specifiek: Inventerra Comon Services bv, hierna Inventerra.  

 

Bodemintermediairs moeten bij het uitvoeren van kritische functies door of onder directe leiding van daartoe erkende medewerkers 

onafhankelijk zijn van hun opdrachtgevers om hun integriteit te borgen. De eis van verplichte functiescheiding ten aanzien van de 
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(potentiële) opdracht wordt voor de uitvoering van de kritische functies gecontroleerd of van functiescheiding sprake is.  
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zo groot mogelijke representativiteit van het onderzoek wordt gestreefd, is steeds het risico aanwezig dat eventuele lokale 

afwijkingen in het bodemmateriaal niet worden gedetecteerd. Het onderzoek is namelijk gebaseerd op een beperkt aantal boringen en 

een beperkt aantal chemische analyses. Tevens wordt er op gewezen dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is. 

Nadien kan mogelijk door externe factoren de bodemkwaliteit veranderen. Aan de resultaten van het onderzoek kan derhalve geen 

absolute waarde worden toegekend. Elke aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van een discrepantie tussen de bij het onderzoek 
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Samenvatting 

In opdracht van Inventerra Comon Services BV heeft Transect BV in februari 2017 een archeologisch 

inventariserend veldonderzoek, verkennende/karterende fase, uitgevoerd voor een 

ontwikkelingslocatie aan de Kievitsweg 107 in Slikkerveer, gemeente Ridderkerk. Binnen het 

plangebied worden naar verwachting 11 woningen gerealiseerd. Het archeologisch onderzoek wordt 

uitgevoerd in het kader van de benodigde omgevingsvergunning.  

Door het Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam (BOOR) is in januari 2017 een beknopt bureau-

onderzoek (BO) en Programma van Eisen (PvE) opgesteld (Schoonhoven, 2017). Uit het BO is gebleken 

dat binnen het plangebied archeologische waarden verwacht kunnen worden.  

Op basis van het inventariserend veldonderzoek kan worden geconcludeerd dat binnen het plangebied 

Hollandveen voorkomt, met daarop Duinkerke III-afzettingen. De bodemopbouw is intact, maar er zijn 

geen aanwijzingen aangetroffen voor bewoning of betreding in de Romeinse Tijd en daarna. De 

archeologische verwachting voor het plangebied is dan ook laag voor alle perioden.   

Advies 
Gezien de lage verwachting voor archeologische resten binnen het plangebied, adviseren wij om het 

plangebied vrij te geven voor de voorgenomen en bodemverstorende werkzaamheden.  

Het is aan de bevoegde overheid, de gemeente Ridderkerk, om op basis van dit advies een 

selectiebesluit te nemen.  

Kanttekening 
Onderhavig onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke methoden 

en inzichten en is erop gericht om de kans op het onverwacht aantreffen dan wel het ongezien 

vernietigen van archeologische waarden bij bouwwerkzaamheden in het plangebied te verkleinen. 

Aangezien het onderzoek is uitgevoerd door middel van een steekproef kan echter de aan- of 

afwezigheid van eventuele archeologische resten niet gegarandeerd worden. Wanneer bij 

graafwerkzaamheden toch onverhoopt waardevolle resten worden aangetroffen, dienen deze 

conform de Erfgoedwet 2016 te worden gemeld bij de gemeente Ridderkerk. 
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1. Aanleiding 

In opdracht van Inventerra Comon Services BV heeft Transect BV in februari 2017 een archeologisch 

inventariserend veldonderzoek, verkennende/karterende fase, uitgevoerd voor een 

ontwikkelingslocatie aan de Kievitsweg 107 in Slikkerveer, gemeente Ridderkerk. Binnen het 

plangebied worden naar verwachting 11 woningen gerealiseerd. Het archeologisch onderzoek wordt 

uitgevoerd in het kader van de benodigde omgevingsvergunning.  

Door het Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam (BOOR) is in januari 2017 een beknopt bureau-

onderzoek (BO) en Programma van Eisen (PvE) opgesteld (Schoonhoven, 2017). Uit het BO is gebleken 

dat binnen het plangebied archeologische waarden verwacht kunnen worden.  

Het onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de eisen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse 

Archeologie (KNA), versie 4.0 en conform het door BOOR opgestelde PvE. 
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2. Afbakening van het onderzoeksgebied 

Gemeente Ridderkerk 

Plaats Slikkerveer 

Toponiem Kievitsweg 107 

Kaartblad 38C 

Centrumcoördinaat 100.535 / 432.675 

 

Het plangebied ligt ten zuidwesten van de Kievitsweg, één van de historische wegen van Slikkerveer. 

Het plangebied beslaat perceel A8321, waarop een voormalig partycentrum is gevestigd, het zuidelijke 

deel van perceel A8320, dat in gebruik is als tuin en waarop een kas staat, en perceel A9192, dat braak 

ligt. Het perceel A8321 is buiten de bebouwing verhard met tegels en klinkers. De oostelijke en 

zuidelijke grens van dit perceel wordt gevormd door een brede sloot, met daarlangs een hoge 

coniferenhaag. Het middelste perceel is grotendeels onverhard, maar op delen wel dicht begroeid. Het 

meest westelijke perceel is onverhard en helemaal onbegroeid.  

De totale oppervlakte van het plangebied is 3465 m
2
. De ligging van het plangebied is weergegeven in 

figuur 1 en in bijlage 3. 
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Figuur 1 Ligging van het plangebied (rood omlijnd). 
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3. Archeologische verwachting 

Voorafgaand aan het inventariserend veldonderzoek is door BOOR een Programma van Eisen met 

beknopt bureau-onderzoek opgesteld (Schoonhoven, 2017).  

Volgens dit bureau-onderzoek worden in de ondergrond van het plangebied Afzettingen van Gorkum 

(cf. Zagwijn en Staalduinen, 1975) verwacht. Hierop ligt een dik pakket Hollandveen. Aan het maaiveld 

worden Afzettingen van Tiel verwacht, eventueel afgedekt door een dun ophoogpakket. De 

afzettingen van Gorkum en Tiel zijn rivierafzettingen, die door Mulder e.a. (2003) tot de Echteld 

Formatie worden gerekend. Het Hollandveen vormt het Hollandveen Laagpakket binnen de 

Nieuwkoop Formatie.  

In de Late Middeleeuwen lag het plangebied in de Riederwaard. Deze waard is in de late 14e eeuw 

(1373) door overstromingen ten ondergegaan en werd in de 15e eeuw opnieuw bedijkt. De Kievitsweg 

is een historische weg uit de periode na de bedijking. Het bebouwingslint langs deze weg, waarbinnen 

het plangebied ligt, dateert uit de eerste helft van de 20e eeuw. In de late 20e eeuw is het gebied 

rondom de Kievitsweg volgebouwd.  

In de omgeving van het plangebied zijn archeologische resten uit de Romeinse Tijd en de Late 

Middeleeuwen aangetroffen.  

Volgens het bureauonderzoek heeft het plangebied een middelhoge verwachting voor resten uit de 

Romeinse Tijd en Late Middeleeuwen. Eventueel kunnen ook resten uit de late prehistorie en de 

Vroege Middeleeuwen worden verwacht.  

Binnen het plangebied worden twee archeologische niveaus verwacht.  

 Onder of in de Afzettingen van Tiel worden archeologische resten uit de Late Middeleeuwen 
voor 1373 verwacht. 

 In de top van het Hollandveen en binnen de diepere niveaus van de Afzettingen van Tiel 
worden resten uit de Romeinse Tijd en eventueel Vroege Middeleeuwen en late prehistorie 
verwacht.  
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4. Aard en doel van het inventariserend veldonderzoek 

Het doel van het Inventariseren Veldonderzoek (IVO) is het aanvullen en toetsen van de 

archeologische verwachting. Op basis van het PvE is uitgegaan van een verkennende fase, die 

eventueel gevolgd wordt door een karterende fase (Schoonhoven, 2017).  

De verkennende fase heeft volgens het PvE de volgende doelen:  

 De mate van gaafheid van de stratigrafische niveaus met archeologische potentie in beeld 

brengen. 

 Het traceren van eventueel aanwezige archeologische waarden. 

De karterende fase heeft volgens het PvE de volgende doelen:  

 Het (verder) in kaart brengen van de archeologische waarden die bij de verkennende fase zijn 

getraceerd. Indien mogelijk dient een eerste indruk te worden gegeven van de datering, aard 

en kwaliteit van deze waarden.  

 Het in kaart brengen van verdere archeologische waarden. Indien mogelijk dient een eerste 

indruk te worden gegeven van de datering, aard en kwaliteit van deze waarden.   

Het resultaat van het archeologisch vooronderzoek is dit rapport met een conclusie omtrent de aan- of 

afwezigheid van archeologische waarden in het plangebied en het risico dat deze worden verstoord als 

gevolg van de voorgenomen plannen. Op basis van dit rapport neemt het bevoegd gezag een 

beslissing in het kader van de vergunningverlening of planprocedure. Het rapport bevat waar mogelijk 

gegevens over de – verwachte – aan- of afwezigheid, aard, omvang, ouderdom, gaafheid, conservering 

en (relatieve) kwaliteit van archeologische waarden.  
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5. Werkwijze 

Het Programma van Eisen (Schoonhoven 2017) gaat uit van 12 boringen in drie raaien: een raai ten 

oosten van het partycentrum, een raai tussen het partycentrum en de kas door en een raai dwars 

hierop, dus parallel aan de Kievitsweg. Tijdens de voorbereiding van het veldwerk bleek dat tussen het 

partycentrum en de kas een buis met gevaarlijke inhoud ligt, waardoor tussen het partycentrum en de 

kas niet geboord kan worden. Hierop is het boorplan, in overleg met dr. Schoonhoven van BOOR 

aangepast. In het veld is vervolgens nog een klein beetje met boringen geschoven in verband met 

begroeiing en verharding. Uiteindelijk zijn 11 boringen geplaats in drie raaien. Het boorplan is 

weergegeven in bijlage 3. 

De boringen worden geplaatst tot een diepte van maximaal 3 m –mv, met behulp van een 

Edelmanboor met een diameter van 7 cm en een gutsboor met een diameter van 3 cm.  

De boringen worden beschreven volgens de Standaard Boorbeschrijvingsmethode 5.1. Het 

opgeboorde materiaal wordt doorzocht op het voorkomen van archeologische indicatoren. Foto’s van 

de boringen, boorprofielen en boorbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlagen 4 - 6.  

Er zijn geen aanvullende karterende boringen geplaatst. 
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6. Resultaten veldonderzoek 

Bodemopbouw en lithologie 
Het maaiveld binnen het plangebied ligt tussen -0,9 en -1,3 m NAP. De bodemopbouw in het 

plangebied is éénduidig.  

In het plangebied wordt een kleidek op veen aangetroffen. Het kleidek is over het algemeen zandig 

aan de top en siltig aan de basis. In het zandige deel van het kleipakket komen schelpresten voor. De 

dikte van het kleidek varieert van 105 tot 220 cm –mv. Hierbij neemt de dikte van het kleidek in 

westelijke richting toe. In de meest oostelijke raai is 30 tot 40 cm ophoogzand aanwezig.  

In de top van het kleidek is een tot 40 cm dikke bouwvoor aanwezig, waarin baksteen en steenkool zijn 

waargenomen. De top van het kleipakket onder de bouwvoor is gerijpt (Bw-horizont). Hieronder 

komen roestvlekken voor (Cg-horizont) vanaf circa 140 cm –mv is de klei gereduceerd. In een deel van 

de boringen (1, 2, 8 en 11) is het kleipakket aan de basis humeus. Hier is de klei vermengd met 

verslagen veen. Mogelijk is het kleidek in twee fases afgezet. Het bovenste, zandige deel is mogelijk 

afgezet na de overstroming van de Riederwaard in de 14e eeuw. Met name de aanwezigheid van 

schelpen verraad een mariene invloed, waardoor deze kleien als Duinkerke III-afzettingen zouden 

kunnen worden geclassificeerd. Dit sluit ook aan bij het gegeven dat volgens de geomorfologische 

kaart (niet opgenomen) ten westen van Slikkerveer getijdeafzettingen aan het maaiveld voorkomen.  

De siltiger kleien aan de basis zijn mogelijk voor de bedijking van de Riederwaard afgezet. Een 

argument hiertegen is dat de overgang tussen beide pakket een geleidelijk is en er geen sprake is van 

bodemvorming in de top van de siltige kleien. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat de kleien in een 

aaneengesloten periode zijn afgezet, dus na de overstroming van 1373. 

Onder het kleipakket, vanaf 140 (boringen 1 -3) tot 250 cm (boring 11) cm –mv (-2,3 tot -3, 5 m NAP) 

wordt Hollandveen aangetroffen. De top van het veen is veraard, in het oosten meer dan in het 

westen. De dikte van deze veraarde top varieert van 5 tot 30 cm. De overgang naar het onderliggende 

onveraarde veen is diffuus. Mogelijk betreft de veraarde veentop een oud maaiveldniveau. Het niveau 

vertoont geen sporen van betreding of bewerking. Mogelijk is het veraarde niveau ontstaan door een 

secundair proces, bijvoorbeeld door ontwatering nadat het kleidek is afgezet.  

Consequenties archeologische verwachting 
Binnen het plangebied komen twee potentiële archeologische niveaus voor. Het onderste niveau 

wordt gevormd door de het Hollandveen Laagpakket. Dit niveau heeft een middelhoge verwachting 

voor archeologische resten vanaf de Romeinse Tijd tot de Late Middeleeuwen. De top van het veen is 

wel (wat) veraard, maar vertoont geen sporen van bewerking of betreding. De veraarding is 

waarschijnlijk het gevolg van ontwatering in een (veen)weidegebied. Mogelijk heeft de ontwatering 

zelfs plaatsgevonden nadat het veen is afgedekt door zeeklei. De grondwaterspiegel ligt in een deel 

van de boringen, met name in het oosten waar de top van het veen het meest veraard is, rond de 

overgang van veen naar klei. Gezien het dichte boorgrid en het consistente beeld van de 

bodemopbouw in het plangebied, alsook het ontbreken van aanwijzingen voor een betredingsniveau, 

is in het veld afgezien van aanvullende karterende boringen. Op basis van het veldonderzoek kan de 

archeologische verwachting voor de top van het veen van middelhoog naar laag worden bijgesteld.  

Het tweede niveau betreft de getijdeafzettingen aan het huidige maaiveld. Deze zijn afgezet na de 

overstromingen in de Late 14e eeuw. Deze afzettingen hebben een lage verwachting voor 

bewoningssporen vanaf de 15
e
 eeuw.  
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7. Conclusie en Advies 

Conclusie 
Op basis van het inventariserend veldonderzoek kan worden geconcludeerd dat binnen het plangebied 

Hollandveen voorkomt, met daarop Duinkerke III-afzettingen. De bodemopbouw is intact, maar er zijn 

geen aanwijzingen aangetroffen voor bewoning of betreding in de Romeinse Tijd en daarna. De 

archeologische verwachting voor het plangebied is dan ook laag voor alle perioden.   

Advies 
Gezien de lage verwachting voor archeologische resten binnen het plangebied, adviseren wij om het 

plangebied vrij te geven voor de voorgenomen en bodemverstorende werkzaamheden.  

Het is aan de bevoegde overheid, de gemeente Ridderkerk, om op basis van dit advies een 

selectiebesluit te nemen.  

Kanttekening 
Onderhavig onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke methoden 

en inzichten en is erop gericht om de kans op het onverwacht aantreffen dan wel het ongezien 

vernietigen van archeologische waarden bij bouwwerkzaamheden in het plangebied te verkleinen. 

Aangezien het onderzoek is uitgevoerd door middel van een steekproef kan echter de aan- of 

afwezigheid van eventuele archeologische resten niet gegarandeerd worden. Wanneer bij 

graafwerkzaamheden toch onverhoopt waardevolle resten worden aangetroffen, dienen deze 

conform de Erfgoedwet 2016 te worden gemeld bij de gemeente Ridderkerk. 
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Bijlage 1. Overzicht van geologische (chronostratigrafische) en archeologische periodes 
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Bijlage 2. Archeologische periode-indeling voor Nederland (conform ABR) 

 

Periode Deel-/subperiode Van Tot 

    Nieuwe Tijd Nieuwe Tijd C 1850 na Chr. heden 

  Nieuwe Tijd B 1650 na Chr. 1850 na Chr. 

  Nieuwe Tijd A 1500 na Chr. 1650 na Chr. 

    Middeleeuwen Late Middeleeuwen B 1250 na Chr. 1500 na Chr. 

  Late Middeleeuwen A 1050 na Chr. 1250 na Chr. 

  Vroege Middeleeuwen D 900 na Chr. 1050 na Chr. 

  Vroege Middeleeuwen C 725 na Chr. 900 na Chr. 

  Vroege Middeleeuwen B 525 na Chr. 725 na Chr. 

  Vroege Middeleeuwen A 450 na Chr. 525 na Chr. 

    Romeinse Tijd Laat-Romeinse Tijd B 350 na Chr. 450 na Chr. 

  Laat-Romeinse Tijd A 270 na Chr. 350 na Chr. 

  Midden-Romeinse Tijd B 150 na Chr. 270 na Chr. 

  Midden-Romeinse Tijd A 70 na Chr. 150 na Chr. 

  Vroeg-Romeinse Tijd B 25 na Chr. 70 na Chr. 

  Vroeg-Romeinse Tijd A 12 voor Chr. 25 na Chr. 

    IJzertijd Late IJzertijd 250 voor Chr. 12 voor Chr. 

  Midden-IJzertijd 500 voor Chr. 250 voor Chr. 

  Vroege IJzertijd 800 voor Chr. 500 voor Chr. 

    Bronstijd Late Bronstijd 1100 voor Chr. 800 voor Chr. 

  Midden-Bronstijd B 1500 voor Chr. 1100 voor Chr. 

  Midden-Bronstijd A 1800 voor Chr. 1500 voor Chr. 

  Vroege Bronstijd 2000 voor Chr. 1800 voor Chr. 

    Neolithicum Laat-Neolithicum B 2450 voor Chr. 2000 voor Chr. 

  Laat-Neolithicum A 2850 voor Chr. 2450 voor Chr. 

  Midden-Neolithicum B 3400 voor Chr. 2850 voor Chr. 

  Midden-Neolithicum A 4200 voor Chr. 3400 voor Chr. 

  Vroeg-Neolithicum B 4900 voor Chr. 4200 voor Chr. 

  Vroeg-Neolithicum A 5300 voor Chr. 4900 voor Chr. 

    Mesolithicum Laat-Mesolithicum 6450 voor Chr. 4900 voor Chr. 

  Midden-Mesolithicum 7100 voor Chr. 6450 voor Chr. 

  Vroeg-Mesolithicum 8800 voor Chr. 7100 voor Chr. 

    Paleolithicum Laat-Paleolithicum B 18.000 BP 8.800 voor Chr. 

  Laat-Paleolithicum A 35.000 BP 18.000 BP 

  Midden-Paleolithicum 300.000 BP 35.000 BP 

  Vroeg-Paleolithicum - 300.000 BP 
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Bijlage 3. Boorpuntenkaart 
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Bijlage 4. Foto’s boringen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boring 10: 0 – 265 cm -mv 
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Bijlage 5. Boorprofielen 

 
Profiel 1 
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Profiel 2 
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Profiel 3 
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Bijlage 6. Boorstaten 

Textuurindeling (NEN 5104) 
Hoofdnaam Toevoeging [Org, 

Gr] 
Gradiënt toevoeging Laaggrens 

LG = grind g = grindig 1 = zwak d = diffuus 
Z = zand z = zandig 2 = matig g = geleidelijk 
L = leem s = siltig 3 = sterk s = scherp 
K = klei k = kleiig 4 = uiterst  
V = veen h = humeus   
 m = mineraalarm   

 
Karakteristieken en plantenresten 
VAM (amorfiteit) Plantenresten (plr) Consist(entie) M50 (mediaan) Alleen voor zand 
1 = Zwak amorf ri = riet ST = stevig 75-105 uiterst fijn 
2 = Matig amorf ho = hout MST = matig stevig 105-150 zeer fijn 
3 = Sterk amorf ze = zegge MSL = matig slap 150-210 matig fijn 
 wo – wortels SL = slap 210-300 matig grof 
 plr = ongedef. ZSL = zeer slap 300-420 grof 
   420-600 zeer grof 
 

Nieuwvormingen en grondwater 
Ca (kalkgehalte, CaCO3) Fe (roestvlekken) Oxidatie/reductie [o/r] GW (grondwater) 
1 = afwezig 1 = afwezig o = oxidatie GW = grondwater 
2 = matig kalkhoudend 2 = ijzerhoudend or = oxidatie/reductie GHG = gem. hoogste 

grondwaterstand 
3 = kalkhoudend 3 = sterk ijzerhoudend r = reductie GLG = gem. laagste 

grondwaterstand 
    

 

Classificatie en interpretatie 
Bodemhorizont (Hor.; volgens De 
Bakker & Schelling, 1989) 

Monstername (M) Lithogenese (lith.) 

BHA X (boring) – XXX {diepte in cm) OPH = Opgebracht 
BHB  OMG = Slootvulling  
BHBC  BOV = bouwvoor 
BHC  K = kleidek 
…  V = veen 
   
   

Bijzonderheden 
Archeologische indicatoren en afkortingen in de kolom ‘bijzonderheden’ 
gg = goed gesorteerd gr = grindje L = leem (verbrand) 
mg = matig gesorteerd plr = plantenresten BT = bot 
sg = slecht gesorteerd Fe conc = ijzerconcreties AW = aardewerk 
 Mn conc = mangaanconcreties VST = vuursteen 
ga = goed afgerond Mn = Mangaan BS = baksteen/puin 
ma = matig afgerond spik = spikkel FOSF = fosfaat 
sa = slecht afgerond gevl = gevlekt HK = houtskool 
 sch = schelpen  
 bijm = bijmenging (+ text.)  

 



Boring 1

LDO Textuur BG BH Kleur LG SCH PLR VAM CO ZMK CA RV OXR GW INT BHN MNR Opmerkingen

-1.35 Zs1 - - ge s - - - - - - - - OPH - - -

-1.55 Kz2 - 1 brgr s - - - st - - - - - BOV Ap - sterk geoxideerd en opgedroogd door coniferen

-2.35 Kz2 - - libe s 1 - - st - - - - - K Bw - sterk geoxideerd en opgedroogd door coniferen

-2.45 Ks3 - - dogr s - - - mst - - - - - K Cg - -

-2.75 Vkm - - brzw d - - 3 mst - - - - - V A - -

-3.55 Vkm - - br e - - 1 mst - - - - - V C - -

Boring 2

LDO Textuur BG BH Kleur LG SCH PLR VAM CO ZMK CA RV OXR GW INT BHN MNR Opmerkingen

-1.35 Zs1 - - ge s - - - - - - - - - OPH - - -

-1.55 Kz2 - 1 brgr s - - - st - - - - - BOV Ap - sterk geoxideerd en opgedroogd door coniferen

-2.35 Kz2 - - libe s 1 - - st - - - - - K Bw - sterk geoxideerd en opgedroogd door coniferen

-2.40 Ks3 - - dogr s - - - mst - - - - - K Cg - -

-2.60 Vkm - - brzw d - - 3 mst - - - - - V A - -

-3.00 Vkm - - br e - - 1 mst - - - - - V C - -

Projectnaam: Slikkerveer, Kievitsweg 107

Projectcode: 16110046

CIS-code: 4035974100
Beschrijver: A.J. Wullink X-coördinaat: 100538

Datum: 22-2-2017

Opmerking: -

Y-coördinaat: 432648

Boormethode: Edelmanboor, gutsboor Maaiveld (m NAP): -1.00

CIS-code:

Projectcode:

Beschrijver:

Datum:

Slikkerveer, Kievitsweg 107

Opmerking:

16110046

4035974100

Boormethode:

-

A.J. Wullink

22-2-2017

Edelmanboor, gutsboor

100523

432645Y-coördinaat:

X-coördinaat:

Maaiveld (m NAP): -1.05

Projectnaam:



Boring 3

LDO Textuur BG BH Kleur LG SCH PLR VAM CO ZMK CA RV OXR GW INT BHN MNR Opmerkingen

-1.20 Zs1 - - be s - - - - - - - - - OPH - - -

-1.60 Kz2 - 1 dogrbr s - - - mst - - 2 - - BOV Ap - steenkool, baksteen

-2.00 Kz2 - - bgr g - - - mst - - 3 - - K Cg - -

-2.15 Ks3 - - gr g - - - mst - - 2 - - K Cg - -

-2.30 Ks3 - - gr s - - - mst - - 1 - - K Cg - -

-2.45 Vkm - - brzw d - - 3 mst - - - - - V A - meer veraard

-2.90 Vkm - - br e - - 1 mst - - - - - V C - -

Boring 4

LDO Textuur BG BH Kleur LG SCH PLR VAM CO ZMK CA RV OXR GW INT BHN MNR Opmerkingen

-1.35 Zs1 - - be s - - - - - - - - - OPH - - steenkool

-1.65 Kz2 - 1 dobrgr s - - - mst - - - - - BOV Ap - -

-2.50 Kz2 - - begr s - - - mst - - 2 - - K Cg - -

-2.70 Vkm - - brzw d - - 3 mst - - - - - V A - -

-3.05 Vkm - - br e - - 1 mst - - - - - V C - -

Boormethode: Edelmanboor, gutsboor Maaiveld (m NAP): -1.05

Opmerking: -

Beschrijver: A.J. Wullink X-coördinaat: 100557

Datum: 22-2-2017 Y-coördinaat: 432667

Projectnaam: Slikkerveer, Kievitsweg 107

Projectcode: 16110046

CIS-code: 4035974100

Boormethode: Edelmanboor, gutsboor Maaiveld (m NAP): -0.90

Opmerking: -

Beschrijver: A.J. Wullink X-coördinaat: 100550

Datum: 22-2-2017 Y-coördinaat: 432653

Projectnaam: Slikkerveer, Kievitsweg 107

Projectcode: 16110046

CIS-code: 4035974100



Boring 5

LDO Textuur BG BH Kleur LG SCH PLR VAM CO ZMK CA RV OXR GW INT BHN MNR Opmerkingen

-1.45 Zs1 - - be s - - - - - - - - - OPH - - -

-1.65 Kz2 - 1 dogrbr s - - - mst - - 2 - - BOV Ap - -

-2.55 Kz2 - - gr s - - 3 mst - - 3 - - K Cg - -

-2.75 Vkm - - brzw d - - 1 mst - - - - - V A - meer veraard

-3.05 Vkm - - br e - - - mst - - - - - V C - -

Boring 6

LDO Textuur BG BH Kleur LG SCH PLR VAM CO ZMK CA RV OXR GW INT BHN MNR Opmerkingen

-1.50 Zs1 - - be s - - - - - - - - - OPH - - -

-1.85 Kz2 - 1 be s - - - mst - - - - - OPH - - -

-2.10 Kz2 - - dogrbr g - - - mst - - - - - BOV Ap - steenkool

-2.70 Kz2 - - gr g - - - mst - - 3 - - K Cg - -

-2.90 Ks3 - - gr s - - - mst - - - - - K C - -

-3.20 Vkm - - dobr d - - 2 mst - - - - - V A? - iets veraard

-3.70 Vkm - - br e - - 1 mst - - - r - V C - -

Boormethode: Edelmanboor, gutsboor Maaiveld (m NAP): -1.05

Opmerking: -

Beschrijver: A.J. Wullink X-coördinaat: 100563

Datum: 22-2-2017 Y-coördinaat: 432681

Projectnaam: Slikkerveer, Kievitsweg 107

Projectcode: 16110046

CIS-code: 4035974100

Projectnaam:

Beschrijver: A.J. Wullink

Boormethode: Edelmanboor, gutsboor

Slikkerveer, Kievitsweg 107

Projectcode: 16110046

CIS-code: 4035974100
X-coördinaat: 100567

Datum: 22-2-2017 Y-coördinaat: 432695

Maaiveld (m NAP): -1.20

Opmerking: -



Boring 7

LDO Textuur BG BH Kleur LG SCH PLR VAM CO ZMK CA RV OXR GW INT BHN MNR Opmerkingen

-1.35 Kz2 - 1 dogrbr s - - - mst - - - - - BOV Ap - steenkool

-1.95 Kz2 - - be g - - - mst - - - - - K Bw - -

-2.60 Ks4 - - gr s - - - mst - - 3 - - K Cg - -

-2.75 Vkm - - dobr d - - 2 mst - - - - - V C - iets veraard

-3.15 Vkm - - br e - - 1 mst - - - - - V C - -

Boring 8

LDO Textuur BG BH Kleur LG SCH PLR VAM CO ZMK CA RV OXR GW INT BHN MNR Opmerkingen

-1.40 Kz2 - 1 dogrbr s - - - mst - - - - - BOV Ap - puin, steenkool

-1.80 Kz2 - - be g - - - mst - - - - - K Bw - -

-2.30 Kz2 - - gr g - - - mst - - 3 - - K Cg - -

-2.95 Ks3 - - gr g - - - msl - - - - - K C - -

-3.05 Ks3 - 3 dogr s - - - msl - - - - - K C - -

-3.20 Vkm - - dobr d - - 2 mst - - - - - V A? - iets veraard

-3.70 Vkm - - br e - - 1 mst - - - - - V C - -

Boormethode: Edelmanboor, gutsboor Maaiveld (m NAP): -1.15

Opmerking: -

Opmerking: -

Projectnaam: Slikkerveer, Kievitsweg 107

Projectcode: 16110046

CIS-code: 4035974100
Beschrijver: A.J. Wullink X-coördinaat: 100505

Datum: 22-2-2017 Y-coördinaat: 432659

Datum: 22-2-2017 Y-coördinaat: 432675

Boormethode: Edelmanboor, gutsboor Maaiveld (m NAP): -1.20

CIS-code: 4035974100
Beschrijver: A.J. Wullink X-coördinaat: 100509

Projectnaam: Slikkerveer, Kievitsweg 107

Projectcode: 16110046



Boring 9

LDO Textuur BG BH Kleur LG SCH PLR VAM CO ZMK CA RV OXR GW INT BHN MNR Opmerkingen

-1.60 Kz2 - 1 dogrbr s - - - mst - - - - - BOV Ap - steenkool

-2.00 Kz2 - - begr s - - - mst - - 1 - - OMG A/Cp - steenkool

-2.70 Ks4 - - gr g - - - mst - - 2 - - K Cg - -

-3.10 Ks4 - - gr s - - - mst - - - - - K C - -

-3.40 Vkm - - dobr d - - 2 mst - - - - - V A? - iets veraard

-3.80 Vkm - - br e - - 1 mst - - - - - V C - -

Boring 10

LDO Textuur BG BH Kleur LG SCH PLR VAM CO ZMK CA RV OXR GW INT BHN MNR Opmerkingen

-1.35 Kz2 - 1 dogrbr s - - - - - - - - BOV Ap - steenkool, steenslag

-1.60 Kz2 - - begr s - - - mst - - 1 - K Cg - steenkool

-2.25 Kz3 - - begr g - - - mst - - 1 - 60 K Cg - -

-2.50 Ks4 - - gr g 1 - - mst - - 1 - - K Cg - -

-2.95 Ks3 - - gr g - - - mst - - - - - K C - -

-3.05 Ks2 - 3 dobrgr s - - - mst - - - - - K C - klei + verspoeld veen

-3.30 Vkm - - dobr d - - 2 mst - - - - - V A? - -

-3.80 Vkm - - br e - - 1 mst - - - - - V C - -

Boormethode: Edelmanboor, gutsboor Maaiveld (m NAP): -1.30

Opmerking: -

Projectcode: 16110046

CIS-code: 4035974100

22-2-2017 Y-coördinaat: 432684

Boormethode: Edelmanboor, gutsboor Maaiveld (m NAP): -1.15

Opmerking: -

Beschrijver: A.J. Wullink X-coördinaat: 100529

Datum: 22-2-2017 Y-coördinaat: 432695

Projectnaam: Slikkerveer, Kievitsweg 107

Projectcode: 16110046

CIS-code: 4035974100

Projectnaam: Slikkerveer, Kievitsweg 107

Datum:

Beschrijver: A.J. Wullink X-coördinaat: 100522



Boring 11

LDO Textuur BG BH Kleur LG SCH PLR VAM CO ZMK CA RV OXR GW INT BHN MNR Opmerkingen

-1.30 Z/K - 1 brzw/gr s - - - - - - - - - OPH/OMG - - -

-1.70 Kz2 - - be g - - - mst - - - - - K Bw - wat steenkool, grind

-2.20 Kz2 - - gr g - - - mst - - 2 - - K Cg - -

-3.40 Ks4 - - gr g - - - msl - - - - - K C - -

-3.50 Ks4 - 3 dogr s - - - msl - - - - - OEV C - -

-3.55 Vkm - - dobr d - - 2 mst - - - - - V A? - iets veraard

-4.00 Vkm - - br e - - 1 msl - - - - - V C - -

Boormethode: Edelmanboor, gutsboor Maaiveld (m NAP): -1.00

Opmerking: -

Beschrijver: A.J. Wullink X-coördinaat: 100501

Datum: 22-2-2017 Y-coördinaat: 432679

Projectnaam: Slikkerveer, Kievitsweg 107

Projectcode: 16110046

CIS-code: 4035974100
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