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Hoofdstuk 1    Inleiding 

1.1    Aanleiding en doel bestemmingsplan 
Woningcorporatie Woonvisie werkt  aan de  gefaseerde  vernieuwing  van  het  gebied  grenzend  aan  de 
noordzijde van het centrum van Ridderkerk. Na sloop en nieuwbouw van huurwoningen  in het gebied 
tussen de Rotterdamseweg en de Ds. Sikkelstraat/ Dr. Kuyperstraat (fase 1) heeft Woonvisie nu plannen 
ontwikkeld voor de sloop van verouderde huurwoningen en appartementen tussen de Koninginneweg 
en  de  Talmastraat.  Deze  plannen  vallen  in  twee  fasen  uiteen:  het  gebied  tussen  de  Slotemaker  de 
Bruïnestraat  en  de  Talmastraat  (fase  2)  en  het  gebied  tussen  de  Slotemaker  de  Bruïnestraat  en  de 
Koninginneweg (fase 3). Dit bestemmingsplan maakt de herstructurering van fase 2 mogelijk: tussen de 
Talmastraat en de Slotemaker de Bruïnestraat worden 101 woningen gesloopt. Deze worden vervangen 
door maximaal  90  rijwoningen. De herstructurering past  binnen de  prestatieafspraken  die  tussen de 
gemeente Ridderkerk en Woonvisie zijn gemaakt. Daarnaast zullen de plannen leiden tot een ruimtelijke 
kwaliteitssprong van bebouwing en openbaar gebied, waardoor deze zone grenzend aan het centrum 
een aantrekkelijker beeld krijgt.   
 
Het stedenbouwkundig plan voor de nieuwe woningen past niet binnen de kaders van het  ter plaatse 
vigerende bestemmingsplan 'Ridderkerk West'. Met het voorliggende bestemmingsplan wordt voorzien 
in een passende  regeling  voor  zowel de nieuwbouw  als het  toekomstig beheer van  fase 2. Omdat de 
haalbaarheid  van  fase  3  nog  niet  is  aangetoond,  is  deze  fase  niet  meegenomen  in  voorliggend 
bestemmingsplan. Uit efficiëncy overwegingen  zijn diverse onderzoeken  in de volgende hoofdstukken 
wel  gelijktijdig  voor  beide  fasen  uitgevoerd.  Voor  fase  3  zal  te  zijner  tijd  een  afzonderlijk 
bestemmingsplan worden opgesteld. 

1.2    Ligging plangebied 
Het plangebied ligt ten noorden van het centrum en wordt in het noorden begrensd door de Hovystraat, 
in het  oosten door de Talmastraat,  in het zuiden door de Klaas Katerstraat en  in het westen door de 
Slotemaker  de  Bruïnestraat.  De  begrenzing  van  het  plangebied  is  afgestemd  op  de  plangrenzen  van 
bestemmingsplan  'Herstructurering  woongebied  centrum'  (fase  1)  en  het  recent  vastgestelde 
bestemmingsplan  'Centrum  Ridderkerk'.  De  westelijke  plangrens  loopt  door  het  midden  van  de 
Slotemaker de Bruïnestraat. Figuur 1.1 toont de ligging en begrenzing van het plangebied (fase 2). 
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Figuur 1.1 ligging en begrenzing plangebied in rood (bron: Luchtfoto Kadaster Nederland) 

1.3    Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 gaat in op de voorgestelde ontwikkeling. Hoofdstuk 3 van dit bestemmingsplan gaat in op 
het  toepasselijke  beleidskader.  Hoofdstuk  4  geeft  een  overzicht  van  het  benodigde  onderzoek  naar 
onder andere milieuaspecten. De economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid  is opgenomen  in 
hoofdstuk 5. Een toelichting op de juridische regeling van het plan is opgenomen in hoofdstuk 6.   
 
 



    9   

 

  
Rho adviseurs voor leefruimte      059700.20161445 
  

Hoofdstuk 2    Planbeschrijving 

Doel herstructurering 

Het  doel  van  de  herstructurering  is  het  vervangen  van  de  kwalitatief  slechte  en  sterk  verouderde 
huurwoningen door kwalitatief goede huurwoningen (sociale huur en middeldure huur) die voldoen aan 
de eisen van deze tijd. Naast de nieuwe woningbouw wordt ook het openbaar gebied opnieuw ingericht. 
Het  plan  voorziet  in  nieuwe  straatprofielen  en  een  speelplek  op  de  hoek  van  de  Hovystraat  en 
Talmastraat. 
 
In opdracht van Woonvisie  is door De Nijl Architecten een stedenbouwkundig plan opgesteld voor de 
fasen  2  en  3.  Hierin  komen  achtereenvolgens  de  uitgangssituatie,  opgave,  verkavelingsplan  en 
beeldkwaliteit aan de orde. De hoofdpunten zijn hieronder samengevat. 
 
Uitgangssituatie 

Het  gebied  rondom  de  Koninginneweg  kenmerkt  zich  door  een  hiërarchische  opbouw  van  het 
stratenpatroon. De brede Koninginneweg  fungeert als groene drager, met haaks daarop dwarsstraten 
en parallel daaraan rustige, gestrekte woonstraten. Aan de zuidkant grenst het gebied aan het nieuwe 
centrum  rond het Koningsplein met het  stadhuis. De Koninginneweg  sluit bij het  stadhuis  aan  op de 
'centrumring'  (eerste  stuk  Klaas  Katerstraat/  Jonkheer  van  Karnebeekweg). Ook  hier  ligt  een  groene 
singel die  in de stadsstructuur van Ridderkerk  is opgenomen. Naast het stadhuis, aan de zuidzijde van 
het  plangebied,  zijn hier  recentelijk  nieuwe woningen  gerealiseerd.  Ten noorden  van  het plangebied 
liggen enkele voorzieningen, zoals de parochiekerk Sint Joris en verschillende scholen. 
 
De vernieuwing van het woongebied rondom het centrum van Ridderkerk  is met fase 1 gestart aan de 
oostkant van de Ds. Sikkelstraat/ Dr. Kuyperstraat. Oude woningen zijn gesloopt en nieuwe woningen 
zijn gerealiseerd binnen de bestaande stedenbouwkundige structuur. 
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Figuur 2.1    Bestaande verkaveling plangebied (bron: De Nijl Architecten) 
 
Het plangebied  zelf bestaat uit  twee bouwblokken met  losse  randbebouwing. Binnen  ieder bouwblok 
staan  tweelaagse  eengezinswoningen  met  kap  langs  de  straat.  In  het  noordelijke  deel  is  langs  de 
Slotemaker de Bruïnestraat een afwijkende verkaveling  toegepast met woningen haaks op de weg.  In 
het  zuidelijke blok  heeft  een  deel  van het  binnenterrein  een  gemeenschappelijk  gebruik  (groen). De 
meeste  straatprofielen  zijn  smal  en  beschikken  aan  weerszijden  over  trottoirs.  De  Slotemaker  de 
Bruïnestraat betreft éénrichtingsverkeer in noordelijke richting.   
 
Het  gebied  ademt  een  groene  sfeer  uit  door  voor‐  en  achtertuinen  waarbij  ligusterhagen  over  het 
algemeen als erfafscheiding worden gebruikt. Volgroeide bomen staan  in het noordelijke deel  van de 
Talmastraat en op hoeken van de Hovystraat en Poesiatstraat. Een robuuste, eenvoudige architectuur 
bindt de buurt samen: baksteen met gaten, geschilderde kozijnen en pannendaken. De nieuwbouw van 
fase 1 sluit aan bij deze beeldkwaliteit. 
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Figuur 2.2    Huidige situatie plangebied Slotemaker de Bruïnestraat (bron: Google Street View) 
 
Opgave 

Woonvisie benut de herontwikkeling van het gebied voor de vernieuwing van haar woningvoorraad. De 
straatprofielen  worden  aangepast  aan  de  hedendaagse  eisen.  Een  belangrijke  factor  daarbij  is  de 
parkeeropgave, die vanuit kostenoverwegingen op maaiveldniveau binnen het plangebied moet worden 
gerealiseerd. 
 
De  bestaande  leefomgeving  is  een  belangrijke  kwaliteitsdrager  van  de  nieuwe  situatie:  een  rustige, 
prettige  sfeer, gedragen door groen en een  samenhangend architectuurbeeld.  In  ruimtelijk opzicht  is 
gezocht naar de  continuïteit  van de bestaande  structuur.  Het plan  voorziet  in nieuwe  straatprofielen 
met  voortuinen.  Een  deel  van  de  parkeeropgave  wordt  binnen  de  bouwblokken  opgelost,  zodat  de 
straten  hun  groene  kwaliteit  kunnen  behouden.  Omdat  de  bomen  in  de  Talmastraat  op  basis  van 
gemeentelijk  onderzoek  weinig  toekomstwaarde  hebben,  worden  deze  vervangen  door  een  nieuwe 
bomenstructuur. 
 
Verkavelingsplan 

Het  beoogde  verkavelingsplan  is  weergegeven  in  figuur  2.3. De plannen  voor  fase 2  zijn  grotendeels 
beschikbaar  en  zijn  daarom  vrij  gedetailleerd  vastgelegd.  Dit  komt  tot  uitdrukking  in  het  aantal 
woningen, hoogtematen en begrenzing van de bouwvlakken. 
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Figuur 2.3    Verkavelingsplan 
 
Programma 

Het  totale  programma  zoals  weergegeven  in  het  verkavelingsplan  in  figuur  2.3  omvat  86 
eengezinswoningen.  Circa  20%  daarvan  bestaat  uit  sociale  huur  en  80%  uit  middeldure  huur.  Door 
gebruik  te  maken  van  een  smallere  beukmaat,  dan  nu  getekend  kunnen  eventueel  (4)  extra 
eengezinswoningen  aan worden  toegevoegd  in het  zuidelijke bouwblok  langs  de  Poesiatstraat  en  de 
Klaas  Katerstraat.  Het  maximale  aantal  toegelaten  woningen  komt  daarmee  op  90  woningen.  Het 
verkavelingsplan biedt plaats aan 145 parkeerplaatsen. Daarmee wordt voldaan aan de norm voor de 
getekende  woningen.  Als  er  meer  (of  minder)  woningen  worden  gerealiseerd  dan  moet  de 
parkeercapaciteit conform de normen daarop worden aangepast. Dit is vastgelegd in de regels van het 
bestemmingsplan.   
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Ruimtelijke structuur 

Met  de  verkaveling wordt  ingespeeld  op de  hiërarchische opbouw  van  het  stratenpatroon.  Langs  de 
Koninginneweg  en  bij  het  gemeentehuis  zijn  appartementengebouwen  gesitueerd.  Langs  de  overige 
straten  komen  eengezinswoningen.  De  verkeersstructuur  wordt  op  hoofdlijnen  gehandhaafd.  Een 
onderscheid  wordt  gemaakt  tussen  dwarsstraten  en  woonstraten.  De  woonstraten  (Slotemaker  de 
Bruïnestraat en Talmastraat) krijgen een asymetrisch profiel met aan één kant een brede speelstoep en 
een stevige bomenlaan. Deze straten zijn éénrichtingsverkeer met tweezijdig  langsparkeren  in vakken. 
De  dwarsstraten  zijn  tweerichtingsverkeer,  eveneens met  tweezijdig  langsparkeren  met  uitzondering 
van de Hovystraat.   
 
Openbare ruimte 

De maatvoering van de bouwblokken maakt het mogelijk om op de binnenterreinen een deel van het 
parkeren te situeren.  In de blokken  tussen de Talmastraat en de  Slotemaker de Bruïnestraat wordt  in 
achtertuinen  geparkeerd,  vanaf  een  achterstraat.  De  binnenterreinen  zijn  toegankelijk  vanaf  de 
Slotemaker  de  Bruïnestraat.  In  fase  2  is  een  speelplek  voorzien  langs  de  Hovystraat/  Talmastraat. 
Daarnaast  is  in  de  openbare  ruimte  plek  voor  ondergrondse  containers  ten  behoeve  van 
afvalinzameling. 
 
Woningtypen 

De ééngezinswoningen zijn langs de dwarsstraten en woonstraten gesitueerd. Alle woningen zijn op de 
straat  georiënteerd  en  hebben  voortuinen.  De  voortuinen  variëren  in  diepte.  Bergingen  staan  in  de 
achtertuin, waar mogelijk gecombineerd met parkeerplaatsen op eigen terrein. De woningen bestaan uit 
twee lagen met zadeldak. De maximale goothoogte bedraagt 6 meter. 
 
Bouwmassa 

De  bouwmassa  is  afgestemd  op  de  huidige  situatie.  Bouwhoogtes  sluiten  aan  op  de  hoogte  van  de 
bebouwing in de directe omgeving. 
 
Uitgangspunten beeldkwaliteit 

De  beschreven  herontwikkeling  gebeurt  binnen  het  reguliere  welstandbeleid  van  de  gemeente 
Ridderkerk, zoals aangegeven in de Welstandsnota 2009. In lijn met het welstandsbeleid is continuïteit 
in sfeer en beeld van de omgeving uitgangspunt voor de architectuur van de bebouwing en de inrichting 
van  de  buitenruimte.  De  nieuwe  ontwikkeling  moet  verschijnen  als  een  herkenbare  eenheid.  De 
volgende uitgangspunten zijn in het beeldkwaliteitsplan opgenomen: 
 De nieuwbouw is een samenhangend ensemble. Alle eengezinswoningen zijn in architectuur familie 

van elkaar; 
 De nieuwbouw heeft een heldere en eenduidige hoofdvorm; 
 De  eenheid  van  de  straatwand  staat  voorop waarbij  de  gevels  een  open  en  seriematig  karakter 

hebben; 
 Zowel de voor‐ als achtergevel zijn 'baksteen met gaten'; 
 Dakkapellen  zijn  een  samenhangend  onderdeel  van  de  massa,  vorm  en  architectuur  van  de 

bebouwing; 
 Verbijzonderingen in de gevel zijn 'functioneel' zoals bijvoorbeeld entrees, luifels of dakgoten; 
 De zijgevels aan het openbaar gebied hebben een open karakter; 
 Alle erfafscheidingen vormen onderdeel van het bouwplan met toepassing van dezelfde materialen; 
 Eventuele uitbreidingsopties van de eengezinswoningen liggen aan de achterzijde. 
 
Deze uitgangspunten zullen worden gehanteerd bij de toetsing van de definitieve plannen. Ze zijn verder 
niet geborgd in dit bestemmingsplan, maar maken onderdeel uit van de afspraken tussen gemeente en 
Woonvisie. 
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Hoofdstuk 3    Ruimtelijk beleidskader 

3.1    Rijksbeleid 
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) en Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) 

(2012) 

Het  Rijk  kiest  voor  een  selectievere  inzet  van  rijksbeleid  op  13  nationale  belangen.  Voor  Ridderkerk 
relevante belangen zijn: 
 een  excellent  en  internationaal  bereikbaar  vestigingsklimaat  in  de  stedelijke  regio's  met  een 

concentratie van topsectoren; 
 een  robuust  hoofdnetwerk  van  weg,  spoor  en  vaarwegen  rondom  en  tussen  de  belangrijkste 

stedelijke regio's inclusief de achterlandverbindingen; 
 het  in  stand houden van de hoofdnetwerken van weg,  spoor en vaarwegen om  het  functioneren 

van de netwerken te waarborgen; 
 betere  benutting  van  de  capaciteit  van  het  bestaande  mobiliteitssysteem  van  weg,  spoor  en 

vaarwegen; 
 ruimte voor het hoofdnetwerk voor vervoer van (gevaarlijke) stoffen via buisleidingen; 
 verbeteren van de milieukwaliteit  (lucht, bodem, water) en bescherming  tegen geluidsoverlast en 

externe veiligheidsrisico's; 
 ruimte voor waterveiligheid, een duurzame zoetwatervoorziening en klimaatbestendige stedelijke 

(her)ontwikkeling; 
 ruimte  voor  behoud  en  versterking  van  (inter‐)nationale  unieke  cultuurhistorische  en  natuurlijke 

kwaliteiten; 
 zorgvuldige afwegingen en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke plannen. 
 
Deze belangen zijn vertaald in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). Het Barro bevat 
inhoudelijke regels van de rijksoverheid waaraan bestemmingsplannen, provinciale  inpassingsplannen, 
uitwerkingsplannen,  wijzigingsplannen,  beheersverordeningen  en  omgevingsvergunningen  met 
ruimtelijke  onderbouwing  moeten  voldoen.  Het  Barro  bevat  geen  bepalingen  die  een  specifieke 
opdracht betekenen voor dit bestemmingsplan. 
 
Besluit ruimtelijke ordening, Ladder voor duurzame verstedelijking (artikel 3.1.6 Bro) 

De 'ladder voor duurzame verstedelijking' is in het SVIR geïntroduceerd en vastgelegd als procesvereiste 
in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Het Bro bepaalt dat voor onder meer bestemmingsplannen die 
nieuwe stedelijke functies mogelijk maken, de ladder moet worden doorlopen. Doel van de ladder voor 
duurzame verstedelijking is een goede ruimtelijke ordening in de vorm van een optimale benutting van 
de ruimte in stedelijke gebieden. 
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Toetsing rijksbeleid 

In  fase  2 worden 101 woningen gesloopt  waarvoor maximaal 90 woningen  terug  komen. Omdat het 
aantal woningen afneemt is geen sprake van een nieuwe stedelijke ontwikkeling in de zin van het Besluit 
ruimtelijke  ordening.  De  ontwikkeling  hoeft  daarom  niet  te  worden  getoetst  aan  de  ladder  voor 
duurzame verstedelijking. Wel kent de regio een forse herstructureringsopgave. Er is regionale behoefte 
aan het  vervangen  van  verouderde  woningen door nieuwe  eigentijdse woningen,  appartementen  en 
zorgappartementen. Herstructurering en kwaliteitsverbetering binnen bestaand stedelijk gebied voldoet 
aan de voorkeursvolgorde voor verstedelijking. Het plangebied is passend ontsloten. 

3.2    Provinciaal beleid 
Visie Ruimte en Mobiliteit (geconsolideerde versie januari 2018) 

De provincie stuurt op (boven)regionaal niveau op de inrichting van de ruimte in Zuid‐Holland. De Visie 
ruimte en mobiliteit  (VRM), vastgesteld op 9  juli 2014, geeft op hoofdlijnen sturing aan de ruimtelijke 
ordening en maatregelen op het gebied van verkeer en vervoer. Bij de VRM horen: de Visie ruimte en 
mobiliteit, de Verordening ruimte, het Programma ruimte en het Programma mobiliteit. 
 
Hoofddoel  van  de VRM  is het  scheppen  van  voorwaarden  voor  een  economisch  krachtige  regio. Dat 
betekent:  ruimte  bieden  om  te  ondernemen,  het  mobiliteitsnetwerk  op  orde  en  zorgen  voor  een 
aantrekkelijke leefomgeving. De VRM bevat een nieuwe sturingsfilosofie. De kern daarvan is:   
 Ruimte bieden aan ontwikkelingen; 
 Aansluiten bij de maatschappelijke vraag naar woningen, bedrijfsterreinen, kantoren, winkels en 

mobiliteit; 
 Allianties aangaan met maatschappelijke partners; 
 Minder toetsen op regels en meer sturen op doelen. 
 
In de VRM zijn 4 thema's te onderscheiden: 
1. beter benutten en opwaarderen van wat er is; 
2. vergroten van de agglomeratiekracht; 
3. verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit; 
4. bevorderen van de transitie naar een water‐ en energie‐efficiënte samenleving. 
 
Verordening Ruimte (geconsolideerde versie januari 2018) 

In samenhang met de structuurvisie is de Verordening ruimte opgesteld. De regels in deze verordening 
zijn bindend en werken door in gemeentelijke bestemmingsplannen. De volgende artikelen zijn relevant 
voor dit bestemmingsplan: 
 
Artikel 2.1.1 lid 1 Ladder voor duurzame verstedelijking 

Lid 1 Ladder voor duurzame verstedelijking 
Een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, voldoet aan de volgende 
eisen: 
a. de stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele behoefte, die zo nodig regionaal is afgestemd; 
b. in  die  behoefte  wordt  binnen  het  bestaand  stads‐  en  dorpsgebied  voorzien  door  benutting  van 

beschikbare gronden door herstructurering, transformatie of anderszins, of 
c. indien  de  stedelijke  ontwikkeling  niet  binnen  het  bestaand  stads‐  en  dorpsgebied  van  de 

betreffende regio kan plaatsvinden, wordt gebruik gemaakt van locaties die: 
1. gebruikmakend van verschillende middelen van vervoer, passend ontsloten zijn of als zodanig 

worden ontwikkeld; 
2. passen  in  de  doelstellingen  en  richtpunten  van  de  kwaliteitskaart  van  de  Visie  ruimte  en 

mobiliteit, waarbij artikel 2.2.1 van toepassing is; en 
3. zijn  opgenomen  in  het  Programma  ruimte,  voor  zover  het  gaat  om  locaties  groter  dan  3 

hectare. 
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Lid 2 Toepassing ladder voor duurzame verstedelijking op regionaal niveau 
Gedeputeerde Staten kunnen bij de aanvaarding van een regionale visie aangeven in hoeverre de ladder 
voor duurzame verstedelijking op regionaal niveau geheel of gedeeltelijk is doorlopen. In de toelichting 
van  het  bestemmingsplan  als  bedoeld  in  het  eerste  lid,  kan  in  dat  geval  worden  verwezen  naar  de 
regionale visie als motivering of gedeeltelijke motivering dat de stedelijke ontwikkeling voldoet aan het 
eerste lid. 
 
Artikel 2.2.1 Ruimtelijke kwaliteit 

Lid 1 Ruimtelijke kwaliteit bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen 
Een  bestemmingsplan  kan  voorzien  in  een  nieuwe  ruimtelijke  ontwikkeling,  onder  de  volgende 
voorwaarden ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit: 
a. de  ruimtelijke  ontwikkeling  past  binnen  de  aard  en  schaal  van  het  gebied  en  voldoet  aan  de 

richtpunten van de kwaliteitskaart (inpassen); 
b. als de  ruimtelijke ontwikkeling qua aard of schaal niet past binnen het gebied (aanpassen), wordt 

deze uitsluitend toegestaan mits de ruimtelijke kwaliteit per saldo ten minste gelijk blijft door: 
1. zorgvuldige inbedding van de ontwikkeling in de omgeving, rekening houdend met de relevante 

richtpunten van de kwaliteitskaart; en 
2. het zo nodig treffen van aanvullende ruimtelijke maatregelen zoals bedoeld in het derde lid; 

c. als  de  ruimtelijke  ontwikkeling  qua  aard  en  schaal  niet  past  binnen  het  gebied  (transformeren), 
wordt  deze  uitsluitend  toegestaan  mits  de  ruimtelijke  kwaliteit  van  de  nieuwe  ontwikkeling  is 
gewaarborgd door: 
1. een  integraal  ontwerp,  waarin  behalve  aan  de  ruimtelijke  kwaliteit  van  het  gebied  ook 

aandacht  is  besteed  aan  de  overgang  naar  de  omgeving  en  de  fasering  in  ruimte  en  tijd, 
alsmede rekening is gehouden met de relevante richtpunten van de kwaliteitskaart; en 

2. het zo nodig treffen van aanvullende ruimtelijke maatregelen zoals bedoeld in het derde lid. 
 
Lid 2 Uitzonderingen vanwege beschermingscategorieën 
a. Een bestemmingsplan voor een gebied met beschermingscategorie 1, waarvan de plaats 

geometrisch is bepaald en verbeeld op Kaart 7 Beschermingscategorieën ruimtelijke kwaliteit, kan 
niet voorzien in een ruimtelijke ontwikkeling als bedoeld in het eerste lid, onder b en c, tenzij het 
gaat om de ontwikkeling van bovenlokale infrastructuur of van natuur of om een in het Programma 
ruimte uitgezonderde ruimtelijke ontwikkeling of een zwaarwegend algemeen belang en voorts 
wordt voldaan aan de onder b en c gestelde voorwaarden. 

b. Een bestemmingsplan voor een gebied met beschermingscategorie 2, waarvan de plaats 
geometrisch is bepaald en verbeeld op Kaart 7 Beschermingscategorieëm ruimtelijke kwaliteit, kan 
niet voorzien in een ruimtelijke ontwikkeling als bedoeld in het eerste lid, onder c, tenzij het gaat 
om de ontwikkeling van bovenlokale infrastructuur of van natuur of om een in het Programma 
ruimte uitgezonderde ruimtelijke ontwikkeling of een zwaarwegend algemeen belang en voorts 
wordt voldaan aan de onder c gestelde voorwaarden. 

 
Lid 3 Aanvullende ruimtelijke maatregelen 
a. de aanvullende ruimtelijke maatregelen kunnen bestaan uit (een combinatie van):   

1. duurzame sanering van leegstaande bebouwing, kassen en/of boom‐ en sierteelt; 
2. wegnemen van verharding; 
3. toevoegen of herstellen van kenmerkende landschapselementen; 
4. andere maatregelen waardoor de ruimtelijke kwaliteit verbetert; 

b. de onder a genoemde maatregelen worden in beginsel getroffen binnen hetzelfde plangebied als de 
voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling, tenzij kan worden gemotiveerd dat dat niet mogelijk is. In 
dat geval kunnen ook ruimtelijke maatregelen elders in de motivering inzake ruimtelijke kwaliteit 
worden betrokken; 
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c. In afwijking van sub b kan het bevoegd gezag in plaats van het treffen van ruimtelijke maatregelen 
een (gedeeltelijke) financiële compensatie verlangen door middel van een storting in een 
kwaliteitsfonds, dat is ingesteld op basis van de door Provinciale Staten vastgestelde regeling voor 
kwaliteitsfondsen, mits de daadwerkelijke uitvoering van de compenserende ruimtelijke 
kwaliteitsmaatregelen afdoende is verzekerd. 
 

Lid 4 Beeldkwaliteitsparagraaf 
Een bestemmingsplan dat een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling mogelijk maakt als bedoeld in het eerste 
lid  bevat  een  motivering,  bij  voorkeur  vervat  in  een  beeldkwaliteitsparagraaf,  waaruit  blijkt  dat  de 
ruimtelijke kwaliteit ten minste gelijk blijft, voor zover het gaat om een ruimtelijke ontwikkeling: 
d. waarbij de richtpunten van de kwaliteitskaart in het geding zijn; 
e. of die is gelegen op gronden binnen een beschermingscategorie als bedoeld in het tweede lid, 

onder a en b. 
 
Conclusie provinciaal beleid 

De  provincie  kiest  ervoor  om  stedelijke  functies  zoveel  mogelijk  in  bestaand  stedelijk  gebied  te 
concentreren.  Hiermee wordt  de  leefkwaliteit  van  het bebouwde gebied behouden en  versterkt. Het 
plangebied  ligt op de kwaliteitskaart  van de provincie Zuid‐Holland  (Laag  van  de  stedelijke  occupatie) 
binnen bestaand stads‐ en dorpsgebied ('steden en dorpen').   
 
Met  betrekking  tot  artikel  2.2.1  lid  1  betreft  het  onderhavige  plan  een  gebiedseigen  ontwikkeling 
('inpassen').  De  herstructurering  past  binnen  de  aard  en  schaal  van  het  gebied.  Richtlijnen  van  de 
kwaliteitskaart  zijn  niet  in  het  geding  en  de  locatie  is  niet  aangemerkt  als  een  gebied  met  een 
beschermingscategorie  (lid  2).  Het  opnemen  van  een  beeldkwaliteitsparagraaf  (lid  4)  is  daarom  niet 
noodzakelijk. Toch is in hoofdstuk 2 aandacht besteed aan de ruimtelijke inpassing en beeldkwaliteit van 
de beoogde ontwikkeling. 
 
Omdat  het  aantal  woningen  voor  fase  2  afneemt,  hoeft  niet  te  worden  getoetst  aan  de  ladder  van 
duurzame  verstedelijking.  De  ontwikkeling  is  voorzien  in  bestaand  stads‐  en  dorpsgebied  en  betreft 
gewenste  kwaliteitsverbetering  in  het  gebied:  vernieuwing  van  de  voorraad  sociale  woningen.  De 
beoogde ontwikkeling sluit daarnaast aan bij de prestatieafspraken met Woonvisie. 

3.3    Gemeentelijk beleid 
Omgevingsvisie Ridderkerk 2035 (2017) 

De  gemeenteraad  heeft  op  14  september  de  Omgevingsvisie  Ridderkerk  2035  vastgesteld.  In  deze 
omgevingsvisie  anticipeert  de  gemeente  op  het  in  werking  treden  van  de  nieuwe  Omgevingswet. 
Daarnaast  beoogt  de  gemeente  Ridderkerk  met  deze  nieuwe  visie  in  te  spelen  op maatschappelijke 
ontwikkelingen,  zoals  de  vraag  naar  levensloopbestendige  woningen  en  de  druk  op  de 
detailhandelsstructuur. Verder bevat de omgevingsvisie aanpassingen in de beleidsambities ten opzichte 
van de Structuurvisie Ridderkerk 2020.   
 
De  omgevingsvisie  beoogt  de  ruimtelijke  kwaliteit  van  Ridderkerk  als  rustige  en  aantrekkelijke 
woongemeente met een goede binnenstedelijke groenstructuur en omliggend  groen  te behouden  en 
waar mogelijk te versterken. 
 
Onderhavige  ontwikkeling  is  in  de  omgevingsvisie  in  het  projectoverzicht  specifiek  aangeduid  als 
'projecten Woonvisie', ontwikkeling nummer 41: 'Centrum' (zie figuur 3.1). 
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Figuur 3.1    Uitsnede ontwikkelingenkaart Omgevingsvisie Ridderkerk 2035 
 
Woningbouwstrategie (2011) 

De  gemeente Ridderkerk  en Woonvisie hebben  in de woningbouwstrategie  gezamenlijk  een  leidraad 
voor de wijkontwikkeling onderzocht. Daarbij is ook het bijbehorende woningbouwprogramma voor de 
komende  tien  jaar  aangegeven.  Ridderkerk  heeft  een  lokale  en  regionale  woningbouwopgave.  Deze 
opgave dient plaats te vinden in de beperkt beschikbare ruimte.   
 
Opgave Ridderkerk‐West 

Ridderkerk‐West kan een stedelijker karakter krijgen dan andere wijken. Een moderne wijk, opgebouwd 
uit buurten, waar  ruimte  is  voor meerdere doelgroepen. Een diversiteit  aan appartementen met een 
beperkte  bouwhoogte,  grondgebonden  woningen  en  groene  binnenruimtes  vormt  een  passend 
woonmilieu. De grote concentraties portieketagewoningen lenen zich voor geleidelijke herontwikkeling. 
Verbinding van het groene hart van de wijk met de randen kan zorgen voor een groene afbakening van 
de woonbuurten. De barrièrewerking en overlast van de wegen dient te worden teruggedrongen door 
aanpassingen  in de openbare  ruimte of de  bebouwing.  In Ridderkerk‐West wordt  gestreefd naar  een 
gevarieerd woningaanbod op buurtniveau. De opgave is om voor  iedereen een aantrekkelijke buurt te 
creëren. 
 
Vigerende regeling 

Ter plaatse van het plangebied vigeert momenteel bestemmingsplan 'Ridderkerk West'.   
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Bestemmingsplan 'Ridderkerk West' 

De bestaande woningen zijn  voorzien van de bestemming  'Woondoeleinden'. Voor de woningen  is de 
maximale goothoogte aangegeven  (zie figuur 3.2). De bij de woningen behorende tuinen  zijn voorzien 
van de bestemming 'Tuinen'. Ter plaatse van de nadere aanwijzing (b) mogen bergplaatsen (bergingen) 
worden  gebouwd met  een  oppervlakte  van  ten  hoogste  12 m2  per  perceel. De  openbare  wegen  en 
parkeervoorzieningen zijn voorzien van de bestemming 'Verblijfsgebied' en de binnenruimte is voorzien 
van de bestemming 'Groenvoorzieningen'. 
 

 
Figuur 3.2    Uitsnede bestemmingsplan 'Ridderkerk West' (plangebied rood omlijnd) 
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Conclusie gemeentelijk beleid 

De  beoogde  herontwikkeling  past  binnen  de  beleidslijnen  van  de  gemeente  Ridderkerk.  In  de 
omgevingsvisie  en  in  de woningbouwstrategie  is  al  richting  gegeven  aan  de  herstructurering  van  de 
verouderde woningen. De  beoogde  ontwikkeling  sluit  daarnaast  aan  bij  de  prestatieafspraken  (2016 
‐2020) die de gemeente Ridderkerk met Woonvisie heeft gemaakt. 
 
De opzet van de woningen zoals deze zijn opgenomen in het stedenbouwkundig plan passen niet binnen 
de aangegeven bouwvlakken en hoogtebepalingen op basis van de vigerende bestemmingplannen. 
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Hoofdstuk 4    Omgevingsaspecten 

4.1    Verkeer en parkeren 
Verkeersstructuur 

De vervanging van woningen vindt grotendeels plaats binnen de bestaande verkeersstructuur. Vanaf de 
Koninginneweg  ontsluiten  de  dwarsstraten  Hovystraat,  Poesiatstraat  en  Klaas  Katerstraat  het 
plangebied.  Deze  straten  zijn  tweerichtingsverkeer.  De  woonstraten  Talmastraat  en  Slotemaker  de 
Bruïnestraat zijn eenrichtingsverkeer in noordelijke richting. Deze woonstraten krijgen een assymetrisch 
profiel  met  aan  één  kant  een  brede  speelstoep  en  een  bomenlaan.  Langs  alle  straten  is  tweezijdig 
langsparkeren in vakken, met uitzondering van de Hovystraat en de Koninginneweg. 
 
Overige parkeerplaatsen worden aangelegd op de binnenterreinen. In de blokken tussen de Talmastraat 
en  de  Slotemaker  de  Bruïnestraat  wordt  in  de  achtertuinen  geparkeerd,  vanaf  een  achterstraat.  De 
binnenterreinen zijn toegankelijk vanaf de Slotemaker de Bruïnestraat. 
 
Via de centrumring en de Koninginneweg zijn de gebiedsontsluitende wegen snel te bereiken. Aangezien 
het totale aantal woningen in het plangebied toeneemt met maximaal zeven woningen (fase 2 en fase 3 
gezamenlijk),  zijn  geen  relevante  effecten  op  de  verkeersintensiteiten  op  wegen  in  de  omgeving  te 
verwachten. 
 
Parkeren 

Het parkeren wordt  in overeenstemming gebracht met actuele parkeernormen. Ten behoeve van het 
verkavelingsplan is de volgende parkeerbalans opgesteld (tabel 4.1) waarin zowel de parkeernormen als 
de beoogde parkeerplaatsen zijn opgenomen. 
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Programma overzicht volledige norm  Programma overzicht gereduceerde norm 

   
Tabel 4.1    Parkeerbalans 
 
Het  totale  programma  zoals weergegeven  in  figuur  2.3 bestaat uit 86 eengezinswoningen. Circa 18% 
daarvan  bestaat  uit  sociale  huur  en  68%  uit  middeldure  huur.  Een  groot  deel  van  de  benodigde 
parkeerplaatsen  zal  op  de  binnenterreinen  worden  gerealiseerd  (61).  In  de  woonstraten  worden  84 
parkeerplaatsen aangelegd. In totaal voorziet het plan in 145 parkeerplaatsen.   
 
Bij eerste aanleg wordt uitgegaan van de gereduceerde parkeernorm. Op basis van deze norm zijn 125 
parkeerplaatsen  benodigd.  Op  basis  van  de  volledige  norm  zijn  141  parkeerplaatsen  benodigd.  Bij 
toepassing  van  zowel  de  volledige  norm  als  de  gereduceerde  norm  is  sprake  van  een  overschot  (4 
parkeerplaatsen bij volledige norm en 20 parkeerplaatsen bij gereduceerde norm). 
 
In aanvulling op het verkavelingsplan biedt dit bestemmingsplan de flexibiliteit om 4 extra woningen aan 
het  plangebied  toe  te  voegen.  Door  middel  van  artikel  7.4  in  de  regels  van  dit  bestemmingsplan  is 
geborgd  dat  ook  bij  een  toename  van  het  aantal  woningen  voldoende  parkeergelegenheid  wordt 
gerealiseerd. 

4.2    Wegverkeerslawaai 
Tussen de Talmastraat en de Slotemaker de Bruïnestraat in Ridderkerk is het voornemen om de huidige 
woongebouwen  te  slopen  en  te  vervangen  door  nieuwbouw.  Bij  het  mogelijk  maken  van  nieuwe 
woningen  (fase  2)  moet  worden  voldaan  aan  de  wettelijke  normen  uit  de  Wet  geluidhinder  (Wgh). 
Aangezien het plangebied in de geluidzone van de Koninginneweg, de Rotterdamseweg en de Jonkheer 
van  Karnebeekweg  ligt,  is  akoestisch  onderzoek  uitgevoerd.  Hierbij  zijn  in  het  kader  van  een  goede 
ruimtelijke ordening ook de interne 30 km/u wegen binnen het plangebied onderzocht. Het akoestisch 
onderzoek  is opgenomen  in bijlage 1.  In dit onderzoek  is ook  rekening gehouden met  fase 3, gelegen 
tussen de Slotemaker de Bruïnestraat en de Koninginneweg. Omdat de plannen voor  fase 3 voorlopig 
vooruitgeschoven zijn en geen onderdeel uitmaken van dit bestemmingsplan, zijn enkel de  resultaten 
voor fase 2 van toepassing. Omdat de bestaande bebouwing tussen de Slotemaker de Bruïnestraat en 
de Koninginneweg een geluidafschermende werking heeft welke vergelijkbaar is met het gemodelleerde 
toekomstige bouwplan voor fase 3, zijn de resultaten representatief.   
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De belangrijkste resultaten voor fase 2 zijn opgenomen in deze paragraaf. Het betreft de bouwblokken A 
t/m H zoals weergegeven in figuur 4.1. 
 

 
Figuur 4.1    Gemodelleerd plangebied met bouwblokken A t/m H (fase 2) 
 
Gezoneerde wegen 

Als gevolg van het wegverkeer op de Koninginneweg en de Jonkheer van Karnebeekweg (beide 50 km/u) 
wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschreden voor de mogelijk te maken woningen voor 
fase 2.   
 
Niet gezoneerde wegen 

Als  gevolg  van  het  wegverkeer  op  de  niet  gezoneerde  Hovystraat  en  Klaas  Katerstraat  wordt  de 
richtwaarde  van  48  dB  overschreden.  De  overschrijding  bedraagt  inclusief  aftrek  artikel  110g  Wgh 
respectievelijk 49 dB (Hovystraat, bouwblok A) en 52 dB (Klaas Katerstraat, bouwblok H). De maximaal 
aanvaardbare waarde van 63 dB wordt niet overschreden.   
 
Maatregelen 

Omdat  als  gevolg  van  het  wegverkeer  op  de  Hovystraat  en  Klaas  Katerstraat  de  richtwaarde  wordt 
overschreden,  zijn  maatregelen  ter  reductie  van  de  geluidbelasting  afgewogen.  Hieruit  blijkt  dat 
maatregelen  aan  de  bron  en  in  het  overdrachtsgebied  onvoldoende  doeltreffend  zijn,  of  stuiten  op 
overwegende bezwaren van stedenbouwkundige of verkeerskundige aard.   
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Conclusie 

Omdat de voorkeursgrenswaarde als gevolg van de gezoneerde geluidbronnen niet wordt overschreden 
voor  fase 2,  is sprake van een goed akoestisch klimaat. Een procedure hogere grenswaarden kan voor 
fase 2 achterwege blijven. 

4.3    Bedrijven en milieuhinder 
Beleid en normstelling 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het van belang dat bij de aanwezigheid van bedrijven 
in de omgeving van milieugevoelige functies zoals woningen: 
 ter plaatse van de woningen een goed woon‐ en leefmilieu kan worden gegarandeerd; 
 rekening wordt gehouden met de bedrijfsvoering en milieuruimte van de betreffende bedrijven. 
 
Om  in  de  bestemmingsregeling  de  belangenafweging  tussen  bedrijvigheid  en  nieuwe  woningen  in 
voldoende mate mee te nemen, wordt in dit plan gebruikgemaakt van de VNG‐publicatie Bedrijven en 
milieuzonering (editie 2009). 
 
Onderzoek   
De beoogde ontwikkeling betreft de realisatie van woningbouw. Woningen zijn milieugevoelige functies. 
Het plangebied  ligt  in een woonwijk  ingeklemd tussen maatschappelijke functies (scholen en kerk) ten 
noorden van het plangebied en centrumfuncties ten zuiden van het plangebied. Het gebied kan daarom 
worden getypeerd als gemengd gebied. 
 
In  de  gebieden  rondom  het  plangebied  zijn  bedrijven  uit  categorie  1  en  2  van  de  Staat  van 
Bedrijfsactiviteiten  toelaatbaar.  Dit  zijn  kleinschalige bedrijven  die passen  in  een  centrumgebied. Ten 
zuiden van het plangebied, rondom het Koningsplein en op de hoek van Doctor Colijnstraat en Meester 
Troelstrastraat,  zijn  verscheidene  centrum  gerelateerde  functies  aanwezig.  Dit  zijn  functies  als 
supermarkten  en  detailhandel  die  vallen  onder  milieucategorie  1 waarvoor  in  gemengd  gebied  geen 
richtafstand geldt.   
 
Ten noorden van het plangebied aan de Hovystraat zijn twee scholen, een radio omroep studio en de 
parochiekerk  Sint  Joris  aanwezig.  Scholen  en  kerkgebouwen  vallen  onder  milieucategorie  2 met  een 
bijbehorende  richtafstand  van  10  meter  in  gemengd  gebied.  Het  maatgevende  aspect  betreft  hier 
geluid. De afstand tot het plangebied bedraagt meer dan 20 meter, aan de richtafstand wordt dan ook 
voldaan. Voor een radio studio geldt tevens een richtafstand van 10 meter in gemengd gebied. Een radio 
omroep  studio  valt  onder milieucategorie  2  SBI  2008‐601.  De  afstand  van  de woningen  tot  de  radio 
studio bedraagt meer dan 40 meter. De studio zal derhalve niet voor milieuhinder zorgen.   
 
Conclusie 

Ter plaatse van het plangebied is sprake van een aanvaardbaar woon‐ en leefklimaat. Door de beoogde 
sloop en herbouw van woningen, komen de woningen niet dichterbij het centrumgebied en de functies 
aan de noordzijde te liggen. 
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4.4    Luchtkwaliteit 
Toetsingskader 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt bij het opstellen van een ruimtelijk plan uit het 
oogpunt van de bescherming van de gezondheid van de mens rekening gehouden met de luchtkwaliteit. 
Het  toetsingskader  voor  luchtkwaliteit  wordt  gevormd  door  hoofdstuk  5,  titel  5.2  van  de  Wet 
milieubeheer. Dit onderdeel van de Wet milieubeheer  (Wm) bevat grenswaarden voor zwaveldioxide, 
stikstofdioxide en stikstofoxiden, fijn stof, lood, koolmonoxide en benzeen. Hierbij zijn in de ruimtelijke 
ordeningspraktijk langs wegen vooral de grenswaarden voor stikstofdioxide (jaargemiddelde) en fijn stof 
(jaar‐ en daggemiddelde) van belang. De grenswaarden van de laatstgenoemde stoffen zijn in tabel 4.3 
weergegeven.   
 
Tabel 4.3    Grenswaarden maatgevende stoffen Wm 
Stof  Toetsing van  Grenswaarde 

stikstofdioxide (NO2)  jaargemiddelde concentratie  40 µg/m³ 
fijn stof (PM10)  jaargemiddelde concentratie  40 µg/m³ 
  24‐uurgemiddelde concentratie  max. 35 keer p.j. meer dan 50 µg / m³ 
fijn stof (PM2,5)  jaargemiddelde concentratie  25 µg /m³ 
 
Op  grond  van  artikel 5.16  van  de Wm  kunnen  bestuursorganen  bevoegdheden  die  gevolgen  kunnen 
hebben  voor de  luchtkwaliteit onder andere uitoefenen  indien de bevoegdheden/ontwikkelingen  niet 
leiden  tot  een  overschrijding  van  de  grenswaarden  of  de  bevoegdheden/ontwikkelingen  niet  in 
betekenende mate bijdragen aan de concentratie in de buitenlucht. 
 
Besluit niet in betekenende mate 

Het Besluit niet in betekenende mate bepaalt in welke gevallen een plan vanwege de gevolgen voor de 
luchtkwaliteit  niet  aan  de  grenswaarden  hoeft  te  worden  getoetst.  Hierbij  worden  2  situaties 
onderscheiden: 
 een plan heeft een effect van minder dan 3% van de  jaargemiddelde grenswaarde NO2 en PM10 (= 

1,2 µg/m³); 
 een plan valt in een categorie die is vrijgesteld aan toetsing aan de grenswaarden;   
 
Deze  categorieën  betreffen  onder  andere  woningbouw  met  niet  meer  dan  1.500  woningen  bij  één 
ontsluitingsweg  en  3.000  woningen  bij  twee  ontsluitingswegen,  kantoorlocaties  met  een  bruto 
vloeroppervlak  van  niet  meer  dan  100.000  m2  bij  één  ontsluitingsweg  en  200.000  m2  bij  twee 
ontsluitingswegen. 
 
Onderzoek 

Het aantal woningen in fase 2 neemt af. Het plan draagt daarom niet  in betekenende mate bij aan de 
toename  van  de  hoeveelheid  stikstofdioxide  en  fijn  stof  in  de  lucht.  Er  wordt  voldaan  aan  de 
luchtkwaliteitswetgeving en nader onderzoek is niet noodzakelijk. 
 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening is een indicatie van de luchtkwaliteit ter plaatse van het 
plangebied  gegeven.  Dit  is  gedaan  aan  de  hand  van  de  NSL‐monitoringstool  2015 
(http://www.nsl‐monitoring.nl/viewer/) die bij het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
hoort.  Uit  de  NSL‐monitoringstool  blijkt  dat  aan  de  Koninginneweg  in  2015  de  jaargemiddelde 
concentraties stikstofdioxide 27,5 µg/m³  , fijn stof PM10 19,7 µg/m³ (met 7,4 overschrijdingsdagen per 
jaar)  en  fijn  stof  PM2,5  12,0  µg/m³  bedroegen.  Deze  waarden  liggen  ruimschoots  onder  de 
grenswaarden. Hierdoor  is  er  ter plaatse van het plangebied  sprake van  een aanvaardbaar woon‐ en 
leefklimaat. 
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Conclusie 

Een eventuele woningtoename is zeer beperkt en heeft nauwelijks consequenties voor de luchtkwaliteit 
ter plaatse van het plangebied en in de omgeving. 

4.5    Externe veiligheid 
Beleid en normstelling 

Bij ruimtelijke plannen dient ten aanzien van externe veiligheid naar verschillende aspecten te worden 
gekeken, namelijk: 
 bedrijven waar activiteiten plaatsvinden die gevolgen hebben voor de externe veiligheid; 
 vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water of door buisleidingen. 
 
Voor zowel bedrijvigheid als vervoer van gevaarlijke stoffen zijn twee aspecten van belang, te weten het 
plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). Het PR is de kans per jaar dat een persoon dodelijk 
wordt  getroffen  door  een  ongeval,  indien  hij  zich  onafgebroken  (dat  wil  zeggen  24  uur  per  dag 
gedurende  het  hele  jaar)  en  onbeschermd  op  een  bepaalde  plaats  zou  bevinden.  Het  PR  wordt 
weergegeven met risicocontouren rondom een risicorelevante inrichting dan wel infrastructuur. Het GR 
drukt de kans per jaar uit dat een groep van minimaal een bepaalde omvang overlijdt als direct gevolg 
van een ongeval waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. Voor het GR is geen norm vastgesteld. Er is 
wel een oriëntatiewaarde vastgesteld. Het bevoegd gezag heeft een  verantwoordingsplicht als het GR 
toeneemt.   
 
Gemeentelijk beleid 

De gemeente Ridderkerk beschikt over een beleidsvisie externe veiligheid. Deze beleidsvisie bevat het 
samenhangend beleid ten aanzien van externe veiligheid. In de visie is een bijlage opgenomen met een 
overzicht van allen risicobronnen met bijbehorende risico's. In de bijlagen is tevens een scenarioanalyse 
opgenomen  van  de  meest  waarschijnlijke  en  worstcase  ongevalscenario's.  De  beleidsvisie  is 
kaderstellend  voor  het  nemen  van  ruimtelijke  besluiten  en  het  verlenen  van  vergunningen  waarbij 
externe veiligheid in het geding is. 
 
Onderzoek 

Uit  de  provinciale  risicokaart  (www.risicokaart.nl)  blijkt  dat  in  de  omgeving  van  het  plangebied 
meerdere risicobronnen aanwezig zijn.  In onderstaande tabel zijn de kenmerken van de risicobronnen 
uiteengezet.   
 
Tabel 4.4    Risicobronnen in omgeving 
Risicobron    PR 10‐6  PAG  Invloedsgebied 

(meter) 
Afstand tot 
plangebied 

Rijksweg A16/A15  vervoer toxische en 
brandbare stoffen 

66 m  30 m  > 4.000 m  1.150 m 

Hogedruk aardgasleiding     
A‐518‐KR‐049 

vervoer brandbare 
stoffen 

‐  ‐  140 m  700 m 

Hogedruk aardgasleiding 
W‐530‐01 

vervoer brandbare 
stoffen 

‐  ‐  380 m  600 m 

LPG‐tankstation Esso 
Rotterdamseweg 15 

Tankstation brandbare 
vloeistoffen en gassen 

50 m  ‐  150 m  350 m 
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Uit  tabel  4.4  blijkt  dat  het  plangebied  niet  ligt  binnen  een  PR  10‐6  contour  van  een  risicobron.  Het 
plaatsgebonden risico vormt derhalve geen problemen. Het plangebied ligt in het invloedsgebied van de 
A16/A15.  Gezien  de  afstand  tot  de  risicobron  en  de  aard  van  de  ontwikkeling,  als  gevolg  van  de 
herontwikkeling zal sprake zijn van geringe toevoeging van personen, zal de ontwikkeling geen  invloed   
hebben op het groepsrisico. Vanwege de  ligging  in het  invloedsgebied  is  een verantwoording van het 
groepsrisico noodzakelijk. De verantwoording is aan het einde van de paragraaf opgenomen.   
 
Door de  Veiligheidsregio Rotterdam‐Rijnmond  (VRR)  is  een  kwetsbaarheidszonemodel opgesteld.  Het 
plangebied  is  aan  dit  model  getoetst.  De  woningen  kunnen  beschouwd  worden  als  een  kwetsbaar 
object, de beoogde locatie wordt volgens het model dan ook getoetst aan het worst‐case scenario.    In 
tabel 4.5 is te zien dat het plangebied niet in de verschillende letaliteitszones is gelegen maar wel in het 
aandachtsgebied van het LPG‐tankstation. Er zijn op basis van het kwetsbaarheidszonemodel dan ook 
geen  maatregelen  nodig  om  de  risico's  te  verkleinen  of  de  zelfredzaamheid  te  vergroten.  Voor 
aanvullende maatregelen met betrekking tot de ligging in het aandachtsgebied kan gedacht worden aan 
maatregelen zoals het af  laten gaan van WAS (Waarschuwings Alarm Systeem) palen om de bevolking 
snel te waarschuwen tijdens een ramp of een ernstig ongeval. 
 
Tabel 4.5    Toetsing aan het kwetsbaarheidszonemodel 
Beschouwd scenario  A   

(100%) 
B   
(50%/ 
10%) 

C   
(1%) 

D   
(aandachts‐ 
gebied) 

Afstand tot 
plangebied 
(m) 

Rijksweg A16/A15  hittescenario wcs  90 m  140 m    230 m  400 m  1100 m 
  toxisch scenario wcs  100 m  225 m  400 m  550 m  1100 m 
Hogedruk aardgasleiding     
A‐518‐KR‐049 

guillotine wcs 
30 inch 40 bar   

140 m  200 m  300 m  525 m  700 m 

Hogedruk aardgasleiding 
W‐530‐01 

guillotine wcs 
13 inch 40 bar 

30 m  65 m  100 m  175 m  600 m 

LPG‐tankstation Esso 
Rotterdamseweg 15 

Falen tankwagen wsc  90 m  140 m  230 m  400 m  350 m 

 
Verantwoording groepsrisico A15/A16 

Vanwege  de  ligging  in  het  invloedsgebied  van  de  A15/A16  dient  op  grond  van  het  Besluit  externe 
veiligheid  transportroutes  het  groepsrisico  te  worden  verantwoord.  In  deze  verantwoording  wordt 
ingegaan  op  de  aspecten  zelfredzaamheid,  bestrijdbaarheid  en  bereikbaarheid.  In  het  kader  van  het 
wettelijk vooroverleg zal aanvullend advies gevraagd worden aan de veiligheidsregio.   
 
Bestrijdbaarheid en bereikbaarheid 

De bestrijdbaarheid  is afhankelijk  van  de  inzetbaarheid van hulpverleningsdiensten,  in hoeverre  zij  in 
staat zijn hun taken goed uit  te kunnen voeren en om daarmee verdere escalatie van een  incident  te 
voorkomen. Hierbij kan gedacht worden aan het voldoende/ adequaat aanwezig zijn van aanvalswegen 
en bluswatervoorzieningen, maar ook de brandweerzorgnorm wordt hier onder geschaard. Ten aanzien 
van  de  aspecten  bereikbaarheid  en  bluswatervoorziening  hanteert  de  regionale  brandweer  de 
richtlijnen  zoals  beschreven  in  de  NVBR  publicatie  “Handleiding  bluswatervoorziening  en 
bereikbaarheid”.   
 
Uit bovengenoemde handreiking volgt het advies dat het plangebied goed bereikbaar moet zijn voor de 
hulpverleningsdiensten  via  twee  van  elkaar  onafhankelijke  aanvalswegen,  waardoor  in  geval  van 
werkzaamheden  of  calamiteiten  het  plangebied  goed  bereikbaar  is.  Het  plangebied  wordt  ontsloten 
door  de  Hoystraat,  Koninginneweg,  de  Slotemaker  de  Bruïnestraat  en  de  Talmastraat.  Gelet  op 
bovenstaande zijn de bestrijdbaarheid en bereikbaarheid voor hulpdiensten goed te noemen. 
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Zelfredzaamheid 

De ontwikkeling maakt geen huisvesting van grote groepen minder zelfredzame personen mogelijk zoals 
een crèche of een woonzorgcomplex. Voor het maatgevende scenario, een toxische wolk, is schuilen de 
beste manier van zelfredding. Aanbevolen wordt om een ventilatiesysteem te installeren die handmatig 
kan worden uitgezet.   
 
Conclusie 

De huidige 101 woningen in fase 2 worden vervangen door maximaal 90 nieuwe woningen. Dit betreft 
reguliere woningen, bewoond door mensen die niet verminderd zelfredzaam zijn. De afstand en de aard 
van  de  ontwikkeling  maken  dat  de  externe  veiligheidssituatie  ter  plaatse  van  het  plangebied 
verantwoord is. 

4.6    Bodemkwaliteit 
Beleid en Normstelling   

Op grond  van het  Besluit  ruimtelijke ordening dient  in verband met de uitvoerbaarheid  van  een  plan 
rekening gehouden te worden met de bodemgesteldheid in het plangebied. Bij functiewijziging dient te 
worden  bekeken  of  de  bodemkwaliteit  voldoende  is  voor  de  beoogde  functie  en  moet  worden 
vastgesteld of er  sprake  is  van een  saneringsnoodzaak.  In de Wet bodembescherming  is bepaald dat 
indien de desbetreffende bodemkwaliteit niet voldoet aan de norm voor de beoogde functie, de grond 
zodanig  dient  te  worden  gesaneerd  dat  zij  kan  worden  gebruikt  door  de  desbetreffende  functie 
(functiegericht  saneren).  Nieuwe  bestemmingen  dienen  bij  voorkeur  op  schone  grond  te  worden 
gerealiseerd.   
 
Onderzoek   

In  geval  van  functiewijziging  dient  een  verkennend  bodemonderzoek  te  worden  verricht  naar  de 
bodemgesteldheid  in het plangebied. Aangezien sprake  is van sloop en nieuwbouw van woningen zou 
dit  planologisch  gezien  niet  aan  de  orde  zijn.  Bodemonderzoek  is  in  het  kader  van  de 
omgevingsvergunning  veelal  wel  vereist.  Uit  vergelijkbare  projecten  elders  in  Ridderkerk  is  duidelijk 
geworden dat er gerede kans  is dat er enige bodemverontreiniging aan de orde  is. Daarom is voor de 
fasen 2 en 3 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd door MWH, nu onderdeel van Stantec  (zie 
bijlage 2). 
 
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat in het opgeboorde materiaal geen bodemvreemde bijmengingen 
zijn aangetroffen. In de zandige bovengrond is plaatselijk een licht verhoogd gehalte zink gemeten. In de 
kleiige  en  veenachtige  ondergrond  zijn  echter  geen  verhoogde  gehalten  aan  de  geanalyseerde 
parameters gemeten. Ook is aan het maaiveld geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. 
 
In het grondwater zijn plaatselijk licht tot sterk verhoogde concentraties barium gemeten. De herkomst 
van  de  matig  tot  sterk  verhoogde  concentraties  aan  barium  zijn  onbekend;  mogelijk  kent  deze  een 
natuurlijke  oorsprong. Aangezien  in  het  grondwater  over  de  gehele  locatie  verhoogde  concentraties 
barium zijn gemeten, wordt nader bodemonderzoek niet zinvol geacht. 
 
Conclusie 

Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de locatie in milieuhygiënisch opzicht geschikt geacht voor 
de  huidige  en  toekomstige  bestemming.  Vervolgonderzoek  wordt  niet  noodzakelijk  geacht.  Indien 
vrijkomende  grond  elders  wordt  hergebruikt  kunnen  partijkeuringen  conform  het  Besluit 
bodemkwaliteit noodzakelijk  zijn om de uiteindelijke hergebruiksmogelijkheden  van de  grond  vast  te 
stellen. Omdat geen onderzoek is gedaan naar de aanwezigheid van asbesthoudende rioleringsbuizen in 
de grond, wordt geadviseerd dit tijdens het graven van proefsleuven uit te voeren. 
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4.7    Water 
Waterbeheer en watertoets   

De  initiatiefnemer  dient  in  een  vroeg  stadium  overleg  te  voeren  met  de  waterbeheerder  over  een 
ruimtelijk planvoornemen. Hiermee wordt voorkomen dat ruimtelijke ontwikkelingen  in strijd zijn met 
duurzaam waterbeheer. Het plangebied  ligt binnen het beheersgebied  van het waterschap Hollandse 
Delta, verantwoordelijk voor het waterkwantiteits‐ en waterkwaliteitsbeheer. Bij het  tot  stand komen 
van  plan  is  in  een  vroeg  stadium  overleg  gevoerd  met  de  waterbeheerder  over  de  benodigde 
watercompensatie.  Ook heeft  vooroverleg plaatsgevonden  over  voorliggende waterparagraaf waarna 
opmerkingen zijn verwerkt.   
 
Beleid duurzaam stedelijk waterbeheer   

Op  verschillende  bestuursniveaus  zijn  de  afgelopen  jaren  beleidsnota's  verschenen  aangaande  de 
waterhuishouding,  allen  met  als  doel  een  duurzaam  waterbeheer  (kwalitatief  en  kwantitatief).  Deze 
paragraaf geeft een overzicht van de voor het plangebied relevante nota's, waarbij het beleid van het 
waterschap nader wordt behandeld. 
 
Europa: 
 Kaderrichtlijn Water (KRW). 
Nationaal: 
 Nationaal Waterplan (NW);   
 Waterbeleid voor de 21ste eeuw (WB21);   
 Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW);   
 Waterwet. 
Provinciaal: 
 Provinciaal Waterplan;   
 Provinciale Structuurvisie;   
 Verordening Ruimte. 
 
Waterschapsbeleid   

In het Waterbeheerprogramma (WBP) (2016‐2021) staan de doelen van het waterschap Hollandse Delta 
voor  de  taken waterveiligheid  (dijken  en  duinen),  voldoende water,  schoon  water  en de  waterketen 
(transport en zuivering van afvalwater). Ook wordt aangegeven welk beleid gevoerd wordt en wat het 
waterschap  in  de planperiode wil doen om  de doelen  te bereiken. De maatregelen voor de Europese 
Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn onderdeel van het plan.   
 
Uit het oogpunt van waterkwaliteit moet schoon hemelwater bij voorkeur worden afgekoppeld en direct 
worden geloosd op oppervlaktewater. Dit vermindert de vuiluitworp uit het gemengde  rioolstelsel en 
verlaagt  de  belasting  van  de  afvalwaterzuivering.  De  toename  van  verhard  oppervlak  leidt  tot  een 
zwaardere  belasting  van  het  oppervlaktewatersysteem  en  leidt  met  regelmaat  tot  wateroverlast 
stroomafwaarts.  Om  de  zwaardere  belasting  van  het  oppervlaktewatersysteem  onder  normale 
omstandigheden  tegen  te  gaan  is  het  brengen  van  hemelwater  vanaf  verhard  oppervlak  op  het 
oppervlaktewaterlichaam  specifiek  vergunningplicht  gesteld.  Bij  een  toename  van  aaneengesloten 
verhard oppervlak van 500 m² of meer  in stedelijk gebied of 1500 m2 of meer  in landelijk gebied dient 
een vergunning aangevraagd te worden in het kader van de Keur. De versnelde afvoer als gevolg van de 
toename  aan  verharding  moet  volledig  worden  gecompenseerd  door  het  aanbrengen  van  een 
gelijkwaardige  vervangende  voorziening  (compensatieplicht),  met  een  oppervlakte  van  10%  van  de 
toename van verharding. Het waterschap geeft in volgorde de voorkeur aan de volgende gelijkwaardige 
voorzieningen: 
 Nieuw te graven oppervlaktewater in de directe nabijheid van de verhardingtoename; 
 Nieuw te graven oppervlaktewater binnen hetzelfde peilgebied; 
 Nieuw  te  graven  oppervlaktewater  in  het  benedenstrooms  gelegen  peilgebied  of  een  eventueel 

alternatief. 
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Huidige situatie 

Algemeen 

Het  plangebied  is  in  de  huidige  situatie  gedeeltelijk  verhard.  Het  gebied  bestaat  uit  woningen  met 
daarbij behorende tuinen en infrastructuur. De bodem in het plangebied bestaat uit zandige zeeklei. De 
maaiveldhoogte bedraagt circa NAP ‐1,06 meter. 
 
Waterkwantiteit 

In het plangebied is geen sprake van wateroverlast vanuit het open water of vanuit de riolering. Wel zijn 
er, net als in de rest van Ridderkerk,  in natte perioden klachten van bewoners over natte kruipruimtes 
en  water  in  de  kelders.  Dit  heeft  te  maken  met  de  relatief  hoge  grondwaterstanden.  Conform  het 
Waterstructuurplan  IJsselmonde  (2004)  heeft  het  peilgebied  naar  verwachting  in  2050,  rekening 
houdend met de klimaatverandering, een tekort aan waterberging. 
 
Circa 170 m  ten oosten van het plangebied  is  recentelijk  rioolgemaal P01 gerealiseerd  ter vervanging 
van een oud gemaal dat de gevraagde capaciteit niet meer aankon. Met de realisatie van het nieuwe 
gemaal  is  een  bestaande watergang  verder  uitgegraven.  Samen met het  extra oppervlaktewater  ten 
behoeve van fase 1 van de herstructurering van het woongebied rond het centrum is een totaal van 830 
m2 gegraven. 
 
Veiligheid en waterkeringen 

Het plangebied  is niet  in de kern‐ of beschermingszone van een waterkering. Wel  ligt het plangebied 
binnen  de  boringsvrije  zone,  onderdeel  van  het  milieubeschermingsgebied  voor  grondwater  zoals 
vastgesteld  in  de  provinciale  milieuverordening  (zie  figuur  4.2,  plangebied  rood  omcirkeld).  Deze 
milieubeschermingsgebieden  zijn  aangewezen  om  het  grondwater  dat  wordt  gebruikt  voor  de 
drinkwaterbereiding te beschermen. Binnen het grondwaterbeschermingsgebied gelden specifieke eisen 
bij (bouw)activiteiten. Deze zijn vastgelegd in de Provinciale Milieuverordening Zuid‐Holland. Aangezien 
deze regels reeds zijn vastgelegd in de voornoemde verordening en op basis daarvan afdoende kunnen 
worden gehandhaafd, heeft dit aspect geen verdere vertaling in de regels van dit plan gekregen. In het 
kader van de aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van de woningen dient aan de specifieke 
eisen uit de verordening te worden voldaan (o.a. aanvragen ontheffing). 
 

 

 

Figuur 4.2    Milieubeschermingsgebied voor grondwater (bron: Provinciale milieuverordening) 
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Afvalwaterketen en riolering 

Het plangebied is aangesloten op een gemengd rioolstelsel. 
 
Toekomstige situatie 

Algemeen 

Het  totaalplan  (fase 2 en  3) maakt  de  realisatie  van maximaal 230 woningen mogelijk. Wanneer alle 
woningen  worden  gerealiseerd  is  het  aantal  woningen  iets  hoger  dan  in  de  huidige  situatie  (zeven 
woningen). Alleen voor fase 2 neemt het aantal woningen af (minimaal 11 woningen). 
 
Waterkwantiteit 

Bij een  toename van aaneengesloten  verhard oppervlak van 500 m² of meer moet  voor de versnelde 
afstroom  van  hemelwater  een  vergunning  worden  aangevraagd  in  het  kader  van  de  Keur.  Bij  een 
toename aan verhard oppervlak van meer dan 500 m2 in stedelijk gebied en van meer dan 1.500 m2 in 
landelijk gebied dient er volgens het beleid van waterschap Hollandse Delta 10% van de toename aan 
functioneel open water gerealiseerd worden. 
 
Als  gevolg  van  de  realisering  van  de  herstructurering  met  bijbehorende  parkeervoorzieningen  is  er 
sprake van een toename  in verharding. Het metrage verhard oppervlak neemt  in het verkavelingsplan 
voor  fase  2  en  3  toe  met  4.189  m2.  Op  basis  van  deze  hoeveelheid  extra  verharding  dient  419  m2 
gecompenseerd  te worden. Eerder was  reeds  830 m2 aan oppervlaktewater voorzien bij de  realisatie 
van  rioolgemaal  P01.  Voor  het  rioolgemaal  zelf  was  geen  wateropgave.  Voor  fase  1  van  de 
herstructurering  van  het  woongebied  rond  het  centrum  was  300  m2  compensatie  nodig  volgens  de 
regels van het waterschap. Uitgaande van  een  totaal   van   830 m2 dat  is gegraven minus 300 m2 dat 
gebruikt is voor fase 1, kan 530 m2 gebruikt worden voor fase 2 en 3. Met een opgave van 419 m2 is dit 
ruim  voldoende  om de  benodigde  compensatie  te  realiseren, ook  als  de definitieve plannen nog  iets 
afwijken  van  de  nu  opgestelde  verkaveling.  Er  hoeft  dus  geen  nieuw  water  te  worden  gerealiseerd 
binnen het plangebied. De gemeente Ridderkerk heeft aangegeven dat Woonvisie  in het kader van de 
herstructurering gebruik mag maken van het gegraven oppervlaktewater om te kunnen voldoen aan de 
compensatieplicht. 
 
Afvalwaterketen en riolering 

Conform  de  Leidraad  Riolering  en  vigerend  waterschapsbeleid  is  het  voor  nieuwbouw  gewenst  een 
gescheiden  rioleringsstelsel  aan  te  leggen  zodat  schoon  hemelwater  niet  bij  een 
rioolzuiveringsinstallatie  terecht  komt. Afvalwater wordt  aangesloten  op de  bestaande  gemeentelijke 
riolering. Voor hemelwater wordt de volgende voorkeursvolgorde aangehouden: 
1. hemelwater vasthouden voor benutting; 
2. (in‐) filtratie van afstromend hemelwater; 
3. afstromend hemelwater afvoeren naar oppervlaktewater; 
4. afstromend hemelwater afvoeren naar RWZI. 
 
Er  zal  een  gescheiden  rioleringstelstel  worden  aangelegd  zodat  schoon  hemelwater  niet  bij  een 
rioolzuiveringsinstallatie terecht komt. 
 
Watersysteemkwaliteit en ecologie 

Ter  voorkoming  van  diffuse  verontreinigingen  van  water  en bodem  is  het  van belang om duurzame, 
niet‐uitloogbare materialen te gebruiken, zowel gedurende de bouw‐ als de gebruiksfase. 
 
Veiligheid en waterkeringen 

Het plangebied ligt niet in kern‐ en beschermingszone van een waterkering. De ontwikkeling heeft geen 
invloed op de waterveiligheid in de omgeving. 
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Conclusie 

De  ontwikkeling  zal  vanwege  verbeteringen  in  de  riolering  zorgen  voor  een  verbetering  van  het 
waterhuishoudkundige systeem ter plaatse. 

4.8    Archeologie en cultuurhistorie 
Beleid   

De gemeente Ridderkerk heeft  in  september 2013  gemeentelijk archeologiebeleid vastgesteld. Op de 
'archeologische waarden‐  en  beleidskaart'  van  de  gemeente  heeft  het  plangebied  een  'redelijk  hoge 
archeologische  verwachting'. Dit  betekent  dat  ontwikkelingen  die  dieper  reiken  dan  50  cm  beneden 
maaiveld en die tevens een terreinoppervlakte van meer dan 200 m2 beslaan, getoetst moeten worden 
op de mogelijke aanwezigheid van archeologische waarden. 
 
Onderzoek 

Door Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie  is ten behoeve van de beoogde ontwikkeling (fase 2 en 3) 
een  inventariserend  veldonderzoek  (verkennende  fase)  uitgevoerd  (zie  bijlage  3).  Op  basis  van  het 
verkennende  booronderzoek  is  vastgesteld  dat  binnen  het  plangebied  het  aanwezige Hollandveen  is 
verdronken met afzettingen van vermoedelijk Duinkerke‐I  (zwak  tot matig  siltige klei).  In het grootste 
deel  van  het  plangebied  is  de  diepere  bodemopbouw  intact.  In  circa  38%  van  het  plangebied  heeft 
erosie door de jongere overstromingsafzettingen plaatsgevonden. Ook daarbuiten is de overgang scherp 
en  lijkt  er  in  beperkte  mate  erosie  te  plaatsgevonden  te  hebben.  Duidelijke  bodemvorming  is  niet 
aangetroffen  in de afzettingen die vermoedelijke behoren tot Duinkerke‐I. In één boring  is een zwakke 
hoeveelheid fosfaat aangetroffen. Ook aanwijzingen voor veraarding of verdroging van het veen zijn niet 
waargenomen. Het kan echter niet worden uitgesloten dat zich nog sporen van bewoning op het veen 
bevinden. Er zijn geen primaire archeologische indicatoren aangetroffen en de in de genoemde boringen 
aanwezig fosfaataanrijking is minimaal. In deze geringe fosfaatconcentratie is het zeer goed mogelijk dat 
het gaat om lokale natuurlijke afzettingen. 
 
Door de afwezigheid van duidelijke bodemvorming lijkt de kans klein dat het veen en de vermoedelijke 
afzettingen van Duinkerke‐I in het plangebied langdurig onder droge omstandigheden aan het maaiveld 
hebben gelegen. Op basis  van de  resultaten  van het veldonderzoek  is  de archeologische verwachting 
voor het plangebied daarom bijgesteld naar  ‘laag’ en adviseert Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie 
dan  ook  geen  vervolgstappen  (waaronder  de  karterende  fase)  in  het  kader  van  de  Archeologische 
Monumentenzorg (AMZ). Aangezien het nooit volledig is uit te sluiten dat tijdens eventueel grondverzet 
een archeologische  'toevalsvondst' wordt gedaan,  is het wenselijk de uitvoerder  van dit grondwerk  te 
wijzen op de plicht om hiervan zo  spoedig mogelijk melding te doen bij de Minister van OC&W  (in de 
praktijk bij de gemeente Ridderkerk). 
 
Conclusie 

Het  aspect  archeologie  staat  de  ontwikkeling  niet  in  de  weg.  De  verwachting  is  dat  er  geen 
archeologische  resten  zullen  worden  aangetroffen  tijdens  de  werkzaamheden.  Er  dient  echter  altijd 
rekening te worden gehouden met zogenaamde toevalsvondsten. Hiervan dient men melding te maken 
bij het bevoegd gezag, in deze de gemeente Ridderkerk. 

4.9    Ecologie 
Toetsingskader 

Bij de voorbereiding van een ruimtelijk plan dient onderzocht te worden of de Wet natuurbescherming 
en het beleid van de provincie ten aanzien van het Natuurnetwerk Zuid‐Holland de uitvoering van het 
plan niet in de weg staan. 
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Onderzoek 

Gebiedsbescherming 

Het  plangebied  vormt  geen  onderdeel  van  een  natuur‐  of  groengebied met  een  beschermde  status, 
zoals Natura 2000. Het plangebied maakt ook geen deel uit van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). 
Het  dichtstbijzijnde  Natura  2000‐gebied  is  Boezems  Kinderdijk  op  ruim  2  kilometer  afstand.  Het 
dichtstbijzijnde onderdeel van Natuurnetwerk Nederland ligt op circa 1 kilometer van het plangebied. 
 
Het  plangebied  ligt  buiten  beschermde  natuurgebieden.  Directe  effecten  zoals  areaalverlies  en 
versnippering  kunnen  hierdoor  worden  uitgesloten.  Qua  stikstofdepositie  genereert  het  plan  geen 
problemen.  Het  Natura  2000‐gebied  Boezems  Kinderdijk  is  niet  gevoelig  voor  stikstofdepositie. 
Daarnaast zal de ontwikkeling met bijbehorend verkeer niet leiden tot een noemenswaardige toename 
in stikstofdepositie. Gezien de afstand tot natuurgebieden en de  locatie van het plangebied (stedelijke 
omgeving)  kunnen  ook  verstoring  en  verandering  van  de  waterhuishouding  worden  uitgesloten. 
Significante negatieve effecten op beschermde gebieden kunnen derhalve worden uitgesloten. De Wet 
natuurbescherming  en  het  beleid  van  de  provincie  Zuid‐Holland  ten  aanzien  van  het  NNN  staan  de 
uitvoering van het plan dan ook niet in de weg. 
 
Soortenbescherming 

De huidige ecologische waarden zijn vastgesteld gedurende een quickscan. Het onderzoek, uitgevoerd 
door  Elzerman  Ecologisch  Advies,  is  opgenomen  in  bijlage  4.  Het  onderzoek  richtte  zich  op  alle 
beschermde soorten van de Flora‐ en faunawet. Op basis van de bevindingen van het onderzoek in het 
deelgebied  van  fase  1  moest  vooral  rekening  gehouden  worden  met  de  beschermde  huismus, 
gierzwaluw en vleermuizen. Het onderzoek heeft geleid tot de volgende bevindingen: 
 Binnen het plangebied zijn nestlocaties van de huismus vastgesteld. De werkzaamheden hebben tot 

gevolg  dat  de  nest‐  en  vaste  rust‐  en  verblijfplaatsen  verdwijnen.  Deze  plekken  zijn  jaarrond 
beschermd.  In  de  nieuwbouw  zijn  mogelijkheden  tot  het  creëren  van  vervangende  rust‐  en 
verblijfplaatsen. Aanbevolen wordt  om bij het ontwerp van de  inrichting hier  al  rekening mee  te 
houden. Voor  de werkzaamheden moet  een  ontheffing  van  de Wet  natuurbescherming worden 
aangevraagd. 

 Ook voor het aantasten van de huidige nestplaatsen voor de gierzwaluw is een ontheffing van de 
Wet natuurbescherming vereist. De sloop heeft directe  invloed op de nestplaatsen die gedurende 
het gehele jaar beschermd zijn. Voor de nieuwe inrichting is het mogelijk om deze af te stemmen op 
vervangende nestplaatsen voor de gierzwaluwen. 

 De  herstructurering  heeft  een  directe  invloed  op  de  verblijfplaatsen  van  vleermuizen.    Van  de 
gewone dwergvleermuis en de ruige dwergvleermuis zijn verblijfplaatsen gevonden. Bij de planning 
dient rekening gehouden te worden met de kwetsbare periodes van deze dieren. Op momenten dat 
vleermuizen  in een gebouw verblijven mogen deze niet verstoord worden. Voor het aantasten en 
wegnemen  van  de  verblijfplaatsen  is  een  ontheffing  van  de  Wet  natuurbescherming  nodig.  De 
nieuwe  inrichting  van  het  gebied  biedt  mogelijkheden  voor  vervangende  verblijfsruimten.  Een 
deskundige op het gebied van vleermuizen kan hierbij adviseren.   

 
In het kader van het herstructureringsproject dient voor vier beschermde soorten een ontheffing voor 
de Wet natuurbescherming aangevraagd te worden. Gezien het feit dat het project zich over meerdere 
jaren  uitstrekt  en  dieren  zich  kunnen  verplaatsen  is  het  noodzakelijk  om  gedurende  het  proces 
regelmatig te controleren of de vastgestelde situatie uit dit onderzoek op dat moment nog actueel is. 
 
Bij ontheffingsaanvraag wordt middels een Activiteitenplan  aangegeven welke maatregelen  getroffen 
worden  door  de  initiatiefnemer  om  te  voorkomen  dat  de  werkzaamheden  een  negatieve  invloed 
hebben  op  de  instandhouding  van  de  soorten.  Deze  maatregelen  bestaan  uit  het  aanbrengen  van 
vervangende  nestgelegenheid  voor  de  huismus  en  gierzwaluw.  Voor  de  vleermuizen  moeten 
vervangende  vleermuiskasten  worden  opgehangen.  Deze  uitwijkmogelijkheden  moeten  aangeboden 
worden in de directe omgeving van het plangebied. Volgens de voorschriften uit de Soortenstandaards 
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dient  dit  tenminste  enkele maanden  tot  een  jaar  voorafgaand  aan  de  sloop  aangebracht  te worden. 
Gedurende de uitvoeringsfase moeten de alternatieve nest‐ en vleermuiskasten aanwezig blijven. In de 
nieuwbouw dienen vervolgens permanente, vervangende verblijfplaatsen gecreëerd te worden. Bij het 
verwijderen  van  beplanting  uit  de  tuinen  voor  het  bouwrijp  maken  van  het  terrein  moet  rekening 
gehouden  worden  met  de  slaapplekken  van  huismussen.  Buiten  het  aanbieden  van 
uitwijkmogelijkheden moet ook de planning op de kwetsbare periodes per soort worden afgestemd. Dit 
heeft  als  doel  om  directe  slachtoffers  te  voorkomen.  In  het  Projectplan  worden  deze  maatregelen 
verder uitgewerkt. 
 
De  uitvoering  van  de  werkzaamheden  dient  te  geschieden  volgens  een  door  het  ministerie  van 
Economische  Zaken  goedgekeurde  gedragscode.  De  ontheffing  wordt  aangevraagd  bij  de  provincie 
Zuid‐Holland.  Aanbevolen  wordt  om  de  ontheffing  tijdig  aan  te  vragen,  omdat  voor  het  nemen  van 
preventieve  maatregelen  (bijvoorbeeld  om  vestiging  door  vleermuizen  kort  voor  de  sloop  te 
voorkomen) ontheffingsplichtige handelingen zijn. 
 
Bij de uitvoering van de werkzaamheden dient tevens te allen tijde rekening te worden gehouden met 
de Algemene  Zorgplicht.  De  Zorgplicht houdt  in  dat  schadelijke  effecten  aan planten  en dieren door 
menselijk handelen tot een minimum beperkt worden. Deze wettelijke verplichting geldt voor alle flora 
en  fauna  in Nederland ongeacht de beschermde  status. De  sloop dient dan ook buiten  de broedtijd 
uitgevoerd  te  worden.  Het  broedseizoen  duurt  globaal  vanaf  half  maart  tot  en  met  juli,  maar  is 
afhankelijk van klimatologische omstandigheden. Aangeraden wordt om vooraf te laten controleren op 
de  aanwezigheid  van broedvogels.  Indien noodzakelijk  kunnen  in  de winter preventieve maatregelen 
genomen om vestiging te voorkomen. 
 
Bij  de werkzaamheden  dient  ook  rekening  gehouden  te  worden met  het  voorkomen  van  egels. Het 
groen  uit  de  achtertuinen  wordt  bij  voorkeur  buiten  de  winter  verwijderd.  Voorafgaand  aan  het 
bouwrijp  maken  van  de  achtertuinen  moet  gecontroleerd  worden  op  de  aanwezigheid  van  deze 
zoogdieren.  Aangetroffen  egels  worden  zorgvuldig  verplaatst  naar  geschikt  leefgebied  in  de  nabije 
omgeving. 
 
Conclusie 

De ontwikkeling  leidt niet  tot negatieve effecten op beschermde gebieden. Ontheffing moet worden 
aangevraagd  vanwege  de  aanwezigheid  van  nestlocaties  van  de  Huismus  en  de  Gierzwaluw  en 
verblijfplaatsen  van  de  Gewone  Dwergvleermuis  en  de  Ruige  Dwergvleermuis.  De  door  Elzerman 
Ecologisch Advies opgestelde aanvullende notitie (zie bijlage 5) gaat in op de kans dat de ontheffing voor 
deze ruimtelijke ontwikkeling wordt verleend. Dit is van belang om de uitvoerbaarheid van het plan aan 
te tonen.  In de aanvullende notitie wordt geconcludeerd dat de nieuwbouw voldoende mogelijkheden 
biedt  om het verlies  van  de verblijfplaatsen  te  compenseren. Het karakter  van  het  plangebied wordt 
vergelijkbaar met de huidige situatie waardoor het mogelijk is om dit ook weer aantrekkelijk te maken 
voor  deze  soorten.  Ter  overbrugging  van  de  werkzaamheden  biedt  de  omgeving  bestaande 
alternatieven, maar worden ook extra voorzieningen getroffen zoals de toevoeging van nestkasten voor 
Huismus  en  Gierzwaluw  en  vleermuiskasten  in  fase  1  die  bijna  geheel  is  afgerond.  Doordat  de 
herstructurering  gefaseerd  wordt  uitgevoerd,  zijn  de  negatieve  effecten  op  de  beschermde  soorten 
gespreid  in  tijd  en  ruimte.  Bovendien worden  bij  elke  fase  voldoende maatregelen  genomen  om  de 
geschiktheid  van  de  woonwijk  op  peil  te  houden.  Hiermee  kunnen  cumulatieve  negatieve  effecten 
worden voorkomen. 
 
Met het oog op bovenstaande is het aannemelijk dat een ontheffing op de Wet natuurbescherming voor 
de uitvoering van de herstructurering verkregen wordt. Door middel van een Activiteitenplan zal worden 
aangegeven  welke  beschermingsmaatregelen  getroffen  worden  om  te  voorkomen  dat  de 
werkzaamheden  een  negatieve  invloed  hebben  op  de  instandhouding  van  de  soorten.  Het 
Activiteitenplan moet goedgekeurd worden door het bevoegd gezag. Hiervoor is deskundige begeleiding 
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van een ecoloog noodzakelijk. Daarnaast dient de sloop buiten de broedtijd uitgevoerd  te worden en 
dient  vooraf  gecontroleerd  te  worden  op  de  aanwezigheid  van  broedvogels.  Voorafgaand  aan  het 
bouwrijp maken  van de  achtertuinen dient  tevens gecontroleerd  te worden op  de  aanwezigheid  van 
Egels zodat deze verplaatst kunnen worden naar een geschikt leefgebied. 

4.10    Kabels en leidingen 
Toetsingskader 

Rond  planologisch  relevante  leidingen  dient  rekening  te  worden  gehouden  met  zones  waarbinnen 
mogelijke beperkingen gelden (belemmeringenzones).   
 
Onderzoek en conclusie 

Binnen  het  plangebied  en  in  de  directe  omgeving  zijn  geen  planologisch  relevante  buisleidingen, 
hoogspanningsverbindingen of straalpaden aanwezig. Het aspect kabels en  leidingen staat de beoogde 
ontwikkeling niet in de weg. 

4.11    Vormvrije‐mer 
Toetsingskader 
In onderdeel C en D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. is aangegeven welke activiteiten in het kader van 
het  omgevingsvergunning  planmer‐plichtig,  projectmer‐plichtig  of  mer‐beoordelingsplichtig  zijn.  Voor 
deze activiteiten  zijn  in het Besluit m.e.r. drempelwaarden opgenomen. Daarnaast dient het bevoegd 
gezag bij de betreffende activiteiten die niet aan de bijbehorende drempelwaarden voldoen, na te gaan 
of  sprake kan zijn  van belangrijke nadelige gevolgen  voor het milieu, gelet op de omstandigheden als 
bedoeld in bijlage III van de EEG‐richtlijn milieueffectbeoordeling. Deze omstandigheden betreffen: 
 de kenmerken van de projecten; 
 de plaats van de projecten; 
 de kenmerken van de potentiële effecten. 
 
Per 16 mei 2017 is de regelgeving voor de MER en m.e.r.‐beoordeling gewijzigd met daarin een nieuwe 
procedure voor de vormvrije m.e.r.‐beoordeling.   
 Door het bevoegd gezag moet een m.e.r‐beoordelingsbeslissing worden genomen, waarin    wordt 

aangegeven of wel of geen MER nodig is, gelet op de kenmerken van het project, de plaats van het 
project en de kenmerken van de potentiële (milieu)effecten en mogelijke mitigerende maatregelen. 

 Voor  elke  aanvraag  waarbij  een  vormvrije  m.e.r.‐beoordeling  aan  de  orde  komt  moet  de 
initiatiefnemer  een  aanmeldingsnotitie  opstellen,  waarbij  ook  mitigerende  maatregelen  mogen 
worden meegenomen.     

 
Onderzoek en conclusie 
In  het  Besluit  milieueffectrapportage  is  opgenomen  dat  de  aanleg,  wijziging  of  uitbreiding  van  een 
stedelijk ontwikkelingsproject m.e.r.‐beoordelingsplichtig  is  in gevallen waarin  de activiteit  betrekking 
heeft op  een oppervlakte  van  100 hectare  of meer of  een  aaneengesloten  gebied en 2.000 of meer 
woningen  omvat.  De  beoogde  ontwikkeling  bestaat  uit  de  herontwikkeling  van  101  woningen  naar 
maximaal 90 woningen. De beoogde ontwikkeling blijft daarmee ruim onder de drempelwaarde. 
 
Alhoewel de beoogde ontwikkeling onder  de drempelwaarde blijft  is middels  een aanmeldingsnotitie 
(bijlage 6) onderzocht of  sprake  is  van belangrijke nadelige milieueffecten.  Uit  deze notitie blijkt dat 
hiervan geen sprake is. Op basis van de aanmeldingsnotitie neemt het bevoegd gezag het besluit of het 
opstellen van een MER noodzakelijk is.   
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Hoofdstuk 5    Uitvoerbaarheid 

5.1    Economische uitvoerbaarheid 
Voor de kosten die samenhangen met de ontwikkeling is een anterieure overeenkomst opgesteld tussen 
de  gemeente  en  de  initiatiefnemer Woonvisie.  In  deze  overeenkomst  is  geregeld  op  welke  wijze  de 
kosten verdeeld zijn. Het uitgangspunt hierbij  is dat de gemeente niet zal bijdragen aan de kosten die 
het gevolg zijn van de voorgestane ontwikkeling/herstructurering. Naast de verdeling van kosten is ook 
de overdracht van gronden in deze overeenkomst geregeld. 
 
Met een anterieure overeenkomst  is de  (economisch) uitvoerbaarheid van het plan verzekerd. Omdat 
(het verhaal van) de kosten via een anterieure overeenkomst wordt geregeld is een exploitatieplan niet 
nodig. 

5.2    Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

5.2.1    Communicatie met bewoners 

Woonvisie  heeft  de  bewoners  van  de  bestaande  woningen  op  verschillende  bijeenkomsten 
geïnformeerd over de sloopplannen.  Inmiddels  is een sociaal plan opgesteld. Gemeente en Woonvisie 
verzorgen gezamenlijk de communicatie met omwonenden. 

5.2.2    Ontwerpbestemmingsplan 

Het ontwerpbestemmingsplan 'Herstructurering woongebied Ridderkerk ‐ Centrum fase 2' heeft vanaf 7 
september 2018 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Belanghebbenden en overleginstanties zijn in 
de gelegenheid gesteld tijdens deze periode een zienswijze in te dienen. Alleen van de Veiligheidsregio 
Rotterdam‐Rijnmond is de reactie ontvangen dat de Veiligheidsregio kan instemmen met het plan. 
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Hoofdstuk 6    Juridische planbeschrijving 

In  dit  hoofdstuk  is  uiteengezet  welke  gedachten  aan  de  juridische  regeling  ten  grondslag  hebben 
gelegen en hoe de juridische regeling is vormgegeven.   

6.1    Algemeen 
Dit bestemmingsplan vormt het juridische kader voor het plangebied. Op basis van dit bestemmingsplan 
zal  de  beoogde  ontwikkeling  zonder  verdere  uitwerking  van  de  bestemmingen  of  andere 
planologisch‐juridische procedures kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast vervult het plan, na realisatie 
van  de  ontwikkeling,  een  belangrijke  beheer‐  en  gebruiksfunctie.  De  functies  in  het  plangebied  zijn 
voorzien van een daarop toegesneden bestemmingsregeling. Fase 2 is vrij gedetailleerd bestemd omdat 
de planvorming vrijwel is afgerond en de invulling van het gebied vrijwel vast staat. 
 
Ingevolge de Wro, het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en de daarbij behorende ministeriële Regeling 
standaarden ruimtelijke ordening (Rsro) dienen bestemmingsplannen op vergelijkbare wijze opgebouwd 
en  gepresenteerd  te  worden  en  tevens  digitaal  uitwisselbaar  gemaakt  te  worden.  Er  is  een  aantal 
standaarden  door  het  Ministerie  van  VROM  ontwikkeld,  waaronder  de  Standaard  Vergelijkbare 
Bestemmingsplannen  (SVBP2012).  In  dit  bestemmingsplan  is  van  deze  standaarden  voor  zover  van 
toepassing  gebruikgemaakt.  Hiermee  wordt  de  rechtsgelijkheid  en  de  uniformiteit  binnen  de 
gemeentelijke c.q.  landelijke bestemmingsplannen gediend. Het bestemmingsplan is tevens afgestemd 
op de  terminologie en  regelgeving  zoals opgenomen  in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo). De regeling is tevens afgestemd op de gemeentelijke standaard voor bestemmingsplannen.   

6.2    Opbouw regels 
De  juridische  regeling  bestaat  uit  vier  hoofdstukken.  Het  eerste  hoofdstuk  bevat  de  definities  van 
begrippen, die voor het algemene begrip, de  leesbaarheid en uitleg van het plan van belang zijn en de 
wijze van meten.  In hoofdstuk  twee wordt op de bestemmingen en hun gebruik  ingegaan. Het derde 
hoofdstuk gaat  in op de algemene bepalingen. De overgangs‐ en slotbepalingen maken onderdeel  uit 
van het vierde hoofdstuk. 

6.3    De bestemmingen 
In het bestemmingsplan zijn verschillende bestemmingen gegeven aan het plangebied. Hieronder wordt 
ingegaan op de inhoud van deze bestemmingen. 
 
Tuin 

De  voortuinen  en  delen  van  de  zijtuinen  behorende  bij  de  eengezinswoningen  vallen  niet  onder  de 
woonbestemming.  Deze  zijn  apart  bestemd.  Reden  hiervoor  is  dat  het  niet  wenselijk  is  om  hier 
erfbebouwing  toe  te  staan. Alleen  erkers,  erfafscheidingen  en  andere  bouwwerken,  geen  gebouwen 
zijnde, zijn toegestaan. 
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Verkeer‐Verblijfsgebied 

De  in het plangebied aanwezige openbare wegen met een verblijfsfunctie  zijn bestemd als  'Verkeer  ‐ 
Verblijfsgebied'. Deze wegen zijn vooral gericht op het verblijf, verplaatsing en gebruik ten dienste van 
de  aangrenzende  bestemmingen.  Binnen  deze  bestemming  is  ook  ruimte  voor  nuts‐  en 
parkeervoorzieningen, groen en water. Ter plaatse van de aanduiding 'speelvoorziening' kan een kleine 
kinderspeelplaats worden gerealiseerd. 

Ten  behoeve  van  deze bestemming mogen uitsluitend bouwwerken,  geen  gebouwen  zijnde, worden 
gebouwd.  De  bouwhoogte  van  bouwwerken,  geen  gebouwen  zijnde,  ten  behoeve  van  de 
verkeersregeling, de verkeers‐ of wegaanduiding of de verlichting zijn vergunningvrij en gereguleerd in 
het  Besluit  omgevingsrecht.  De  bouwhoogte  van  overige  bouwwerken,  geen  gebouwen  zijnde,  is 
vastgelegd in de regels. 

Wonen 

Het grootste deel van het plangebied is voorzien van de bestemming 'Wonen'. Binnen deze bestemming 
vallen  de  grondgebonden  woningen.  Op  de  verbeelding  zijn  de  maximale  bouwmogelijkheden 
aangegeven door middel van maatvoeringsaanduidingen. 

Tevens  zijn  binnen  deze  bestemming  aan‐huis‐gebonden  beroepen  en  aan‐huis‐gebonden  bedrijven 
toegestaan. Dit mag ook in bijgebouwen. Om te zorgen dat de hoofdfunctie wonen gehandhaafd wordt 
zijn aan deze activiteiten specifieke gebruiksregels verbonden. Hierin worden met name eisen gesteld 
aan  de  kantoor‐  en/of  praktijkruimte  ten  behoeve  van  aan‐huis‐gebonden  beroepen  en 
aan‐huis‐gebonden bedrijven. 
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1. Inleiding  3 

1.1. Aanleiding  

In Ridderkerk is het voornemen om het woongebied tussen de Koninginneweg en de Talmastraat te 
vernieuwen (centrum fase 2 en 3), zie figuur 1.1. Er is nieuwbouw voorzien ter vervanging van de huidige 
bebouwing. In totaal gaat het om circa 226 nieuwe woningen (appartementen en eengezinswoningen). 
Bij het mogelijk maken van nieuwe woningen moet voldaan worden aan de wettelijke normen uit de Wet 
geluidhinder (hierna Wgh) indien de woning is gelegen binnen de wettelijke geluidzone van een 
(spoor)weg. Het plangebied is gelegen binnen de wettelijke geluidzone van de Koninginneweg, de 
Rotterdamseweg en de Jonkheer van Karnebeekweg. Voorliggende rapport betreft het hiervoor 
benodigde akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaai. Hierbij wordt op basis van jurisprudentie in het 
kader van een goede ruimtelijke ordening ook de omliggende 30 km/u wegen meegenomen. 
 

 
Figuur 1.1: Plangebied 

 
1.2. Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 is het toetsingskader beschreven, in hoofdstuk 3 volgen de berekeningsuitgangspunten. 
De resultaten zijn beschreven in hoofdstuk 4. Tot slot volgen in hoofdstuk 5 de conclusies.   
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2. Toetsingskader  5 

2.1. Normstelling wegverkeerslawaai 

Langs alle wegen  met uitzondering van 30 km/u-wegen en woonerven  bevinden zich op grond van de 
Wgh geluidzones waarbinnen de geluidhinder aan bepaalde wettelijke normen dient te voldoen. 
 
De breedte van de geluidzone van een weg is afhankelijk van het aantal rijstroken en van de binnen- of 
buitenstedelijke ligging. De zone wordt gemeten vanuit de kant van de weg en is gelegen vanuit de as van 
de weg. De breedte van een geluidzone van een weg is in tabel 2.1 weergegeven. 
 
Tabel 2.1: Schema zonebreedte aan weerszijden van de weg volgens artikel 74 Wgh 

Aantal rijstroken Breedte van de geluidszone (in meters) 

 Buitenstedelijk gebied Stedelijk gebied 

5 of meer 600 350 
3 of 4 400 350 

1 of 2 250 200 
 
In artikel 1 van de Wgh zijn de definities opgenomen van binnenstedelijk en buitenstedelijk gebied. Deze 
definities luiden: 
 
- binnenstedelijk gebied: het gebied binnen de bebouwde kom met uitzondering van het gebied binnen 

de zone van een autoweg of autosnelweg; 
- buitenstedelijk gebied: het gebied buiten de bebouwde kom, alsmede het gebied binnen de 

bebouwde kom voor zover gelegen binnen de zone van een autoweg of autosnelweg. 
 
De ontwikkeling is gelegen binnen de geluidzone van de Koninginneweg, de Rotterdamseweg en de 
Jonkheer van Karnebeekweg. Met uitzondering van de Rotterdamseweg zijn deze wegen op basis van een 
maximum snelheid van 50 km/u gezoneerd volgens de Wgh. Op basis van een indeling met één of twee 
rijstroken en een ligging binnen de bebouwde kom (stedelijk gebied), geldt een geluidzone van 200 meter 
voor beide wegen. De Rotterdamseweg is op basis van een maximum snelheid van 80 km/u gezoneerd en 
kent een indeling met drie of vier rijstroken. Op basis van een ligging binnen de bebouwde kom kent de 
Rotterdamseweg een geluidzone van 350 meter.  
 
Dosismaat Lden 

De geluidhinder wordt berekend aan de hand van de Europese dosismaat Lden (L day-evening-night). Deze 
dosismaat wordt weergegeven in dB. De berekende geluidswaarde in Lden vertegenwoordigt het 
gemiddelde geluidsniveau over een etmaal.  
 
Artikel 110g Wgh 

De in de Wgh genoemde grenswaarden aan de buitengevels ten aanzien van wegverkeerslawaai betreffen 
waarden inclusief aftrek op basis van artikel 110g Wgh. Dit artikel houdt in dat voor het wegverkeer een 
aftrek mag worden gehanteerd welke anticipeert op het stiller worden van het wegverkeer in de toekomst 
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door innovatieve maatregelen aan de voertuigen. De toegestane aftrek bedraagt: 5 dB voor wegen 
waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen minder dan 70 km/u bedraagt. 
Voor wegen met een representatief te achten snelheid van 70 km/u of meer is de hoogte van de aftrek 
afhankelijk van de geluidbelasting exclusief aftrek. Bij een geluidbelasting van 56 dB en 57 dB mag een 
aftrek toegepast worden van respectievelijk 3 dB en 4 dB. Bij overige geluidbelastingen wordt een aftrek 
van 2 dB toegepast. De aftrek mag alleen worden toegepast bij toetsing van de geluidbelasting aan de 
normstellingen uit de Wgh.  
 
2.2. Nieuwe situaties  

Voor de geluidbelasting aan de buitengevels van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen 
binnen de wettelijke geluidzone van een weg geldt een voorkeursgrenswaarde van 48 dB. In bepaalde 
gevallen is vaststelling van een hogere waarde mogelijk. Hogere grenswaarden kunnen alleen worden 
verleend nadat is onderbouwd dat maatregelen om de geluidbelasting aan de gevel van geluidgevoelige 
bestemmingen terug te dringen onvoldoende doeltreffend zijn, dan wel overwegende bezwaren 
ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële 
aard. Deze hogere grenswaarde mag de maximale ontheffingswaarde niet te boven gaan. De maximale 
ontheffingswaarde voor de nieuwe woningen binnen de bebouwde kom bedraagt volgens de Wgh 63 dB. 
Echter, voor vervangende nieuwbouw geldt op basis van artikel 83 lid 5 Wgh een maximale 
ontheffingswaarde van 68 dB, mits de vervangende nieuwbouw niet tot een ingrijpende wijziging van de 
bestaande stedenbouwkundige structuur en functie zal leiden, en dat de toename van het aantal 
geluidgehinderden maximaal 100 woningen bedraagt. Omdat de ontwikkeling in dit onderzoek voldoet 
aan de voorwaarden van artikel 83 lid 5 Wgh (stedenbouwkundige structuur blijft gelijk en hoeveelheid 
woningen komt overeen met huidige situatie) geldt een maximale ontheffingswaarde van 68 dB. 
 
Tabel 2.2: Relevante grenswaarden Wgh 

 Voorkeursgrenswaarde Ontheffingswaarde 

Koninginneweg  48 dB 68* dB 
Jonkheer van Karnebeekweg  48 dB 68* dB 
Rotterdamseweg 48 dB 68* dB 

*Ontheffingswaarde bedraagt 68 dB i.p.v. 63 dB op basis van artikel 83 lid 5 Wgh 

 
2.3. 30 km/u wegen 

Zoals aangegeven bij de normstellingen (paragraaf 2.1) zijn wegen met een maximumsnelheid van 30 
km/u of lager op basis van de Wgh niet-gezoneerd. Akoestisch onderzoek zou achterwege kunnen blijven. 
Echter dient op basis van jurisprudentie in het kader van een goede ruimtelijke ordening inzichtelijk te 
worden gemaakt of er sprake is van een aanvaardbaar akoestisch klimaat. Indien dit niet het geval is, dient 
te worden onderbouwd of maatregelen ter beheersing van de geluidbelasting aan de gevels noodzakelijk, 
mogelijk en/of doelmatig zijn. Ter onderbouwing van de aanvaardbaarheid van de geluidbelasting wordt 
bij gebrek aan wettelijke normen aangesloten bij de benaderingswijze die de Wgh hanteert voor 
gezoneerde wegen. Vanuit dat oogpunt worden de voorkeursgrenswaarde en de uiterste grenswaarde als 
referentiekader gehanteerd. De voorkeursgrenswaarde geldt hierbij als richtwaarde en de uiterste 
grenswaarde als maximaal aanvaardbare waarde. 
 
In voorliggend onderzoek worden de interne 30 km/u wegen van het plangebied meegenomen. Het gaat 
om de Talmastraat, Hovystraat, Slotemaker de Bruinestraat, Poesiatstraat, Klaas Katerstraat en de 
Koninginneweg (30 km/u deel). De maximaal aanvaardbare waarde voor deze bronnen bedraagt op basis 
van een ligging binnen de bebouwde kom 63 dB. 
 
Omdat voor 30 km/u-wegen dezelfde benaderingswijze wordt gehanteerd als voor gezoneerde wegen, 
wordt ook hier een correctie toegepast op basis van artikel 110g Wgh. Deze aftrek is gelijk aan de aftrek 
bij gezoneerde wegen met een maximum snelheid tot 70 km/u (5 dB). 



 Toetsingskader 7 

Rho adviseurs voor leefruimte   2016.14.45 
vestiging Rotterdam 

 
2.4. Gemeentelijk beleid 

Het gemeentelijke beleid met betrekking tot geluid gaat in op maatregelen welke getroffen kunnen 
worden als de gemeentelijke plandrempel van 63 dB wordt overschreden. Het treffen van 
bronmaatregelen is dan verreweg het meest effectief om geluidsoverlast aan te pakken volgens het 
Actieplan Geluid van de gemeente Ridderkerk. Dit Actieplan beschrijft de maatregelen die de gemeente 
Ridderkerk tot en met 2018 wil gaan treffen om de geluidsoverlast voor de inwoners van Ridderkerk terug 
te brengen. Omdat de gemeente Ridderkerk in haar Actieplan Geluid kiest voor een realistisch en 
uitvoerbaar programma zijn alle maatregelen gericht op het reduceren van het geluid aan de bron 
waarvoor de gemeente bevoegd is. Met andere woorden; de gemeente kiest voor het aanleggen van 
stillere wegdekken om zo de geluidsituatie in Ridderkerk te verbeteren. Door bijvoorbeeld nabijgelegen 
snelwegen, provinciale wegen of andere lokale wegen is een afname niet altijd vanzelfsprekend. Het 
aanbrengen van stiller wegdek wordt alleen ingezet op de wegvakken waar de afname van het aantal 
gehinderden leidt tot een geluidbelasting onder de plandrempel (63 dB). In het gemeentelijk beleid zijn 
geen aanvullende criteria voor grenswaarden en/of maatregelenonderzoek opgenomen. 
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3. Berekeningsuitgangspunten  9 

3.1. Rekenmethodiek en invoergegevens 

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd conform de Standaard Rekenmethode II uit het Reken- en 
Meetvoorschrift Geluidhinder 2012 (RMW 2012). Het overdrachtsmodel is opgesteld in het 
softwareprogramma Geomilieu versie 4.21 van DGMR. 
 
De geluidbelasting als gevolg van wegverkeer hangt af van verschillende factoren. Voor een deel hebben 
deze factoren betrekking op het verkeer en de weg (geluidafstraling); voor een ander deel op de omgeving 
van de weg (geluidsoverdracht). Hieronder volgt een korte omschrijving van de belangrijkste factoren. 
 
3.2. Verkeersgegevens 

De verkeersintensiteit is het aantal motorvoertuigen dat per uur (mvt/uur) passeert. Bij de bepaling van 
het aantal motorvoertuigen per uur is uitgegaan van de gemiddelde weekdagintensiteiten in 
motorvoertuigen per etmaal (mvt/etmaal) op de wegen. 
 
De motorvoertuigen worden verdeeld in drie categorieën: 
1.  lichte voertuigen (voornamelijk personenauto's); 
2.  middelzware voertuigen (middelzware vrachtauto's en bussen); 
3.  zware voertuigen (zware vrachtauto's). 
 
De wegen in het onderzoek zijn geschematiseerd in rijlijnen die 0,75 meter boven het wegdek liggen. De 
verkeersintensiteiten van de gezoneerde Koninginneweg en de gezoneerde Jonkheer van Karnebeekweg 
zijn verkregen via de gemeente (BAR-organisatie). Dit is ook het geval voor het deel van de niet 
gezoneerde Klaas Katerstraat welke aansluit op de Koninginneweg. De gegevens van de gezoneerde 
Rotterdamseweg zijn verkregen via het waterschap ‘Hollandse Delta’ (wegbeheerder).  
 
De ontvangen gegevens van de gemeente en het waterschap bevatten recente verkeerstellingen in 
mvt/etmaal weekdag. De planhorizon van het ruimtelijk plan dat de realisatie van de ontwikkeling 
planologisch mogelijk zal maken, ligt 10 jaar na vaststelling van het plan. Omdat uitgegaan wordt van een 
situatie van 10 jaar na realisatie, zijn de verkeersintensiteiten - afkomstig uit de tellingen - doorgerekend 
naar 2028 op basis van een autonome verkeersgroei van 1% per jaar.  
 
Voor de overige interne 30 km/u wegen van het plangebied is bij gebrek aan telgegevens in overleg met 
de gemeente besloten een nauwkeurige schatting te maken van de hoeveelheid verkeer. Dit omdat het 
verkeer op deze wegen grotendeels bestemmingsverkeer is van en naar de nieuwe woningen. Het gaat 
om de Talmastraat, Hovystraat, Slotemaker de Bruinestraat, Poesiatstraat, een deel van de Klaas 
Katerstraat en de Koninginneweg (30 km/u deel). Op basis van het toekomstige woonprogramma met 
hoeveelheid en type woningen (conform stedenbouwkundig plan De Nijl Architecten), is met behulp van 
kencijfers uit CROW publicatie 317 ‘Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie’ (2012) een berekening 
gemaakt van de verkeersgeneratie. Hierbij is een marge van 10% extra woningen aangehouden ten 
opzichte van de huidige plannen. Dit is gedaan omdat het exacte woonprogramma in de marge nog kan 
toenemen. Op deze manier wordt een ‘worst case’ scenario doorgerekend. Vervolgens is op basis van de 
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hoeveelheid te realiseren parkeercapaciteit per straat de verkeersgeneratie evenredig aan de wegvakken 
toegedeeld. Op deze manier krijgen de wegvakken waar meer parkeercapaciteit aan voorzien wordt meer 
verkeer toegekend dan de wegvakken met minder parkeercapaciteit. Daarnaast is rekening gehouden 
met de toekomstige routekeuze van het verkeer zoals bijvoorbeeld het eenrichtingsverkeer op de 
Slotemaker de Bruinestraat. De berekende verkeersgeneratie is op deze manier over het netwerk van het 
plangebied gespreid. Tot slot is op basis van aannames een percentage doorgaand verkeer toegekend aan 
de Talmastraat, Hovystraat en Klaas Katerstraat. Hiervoor is onder andere gekeken naar eerder 
gehanteerde verkeersintensiteiten zoals toegepast in het akoestisch onderzoek voor centrum fase 1 (Rho 
Adviseurs, 2015).  
 
In onderstaande tabel 3.1 zijn de verkeersintensiteiten opgenomen zoals toegepast in het rekenmodel. In 
bijlage 4 is het rekenblad opgenomen voor het bepalen en toedelen van de verkeersintensiteit op de 
interne wegen van het plangebied.  
 
Tabel 3.1: Verkeersintensiteiten in mvt/etmaal weekdag 2028 op basis van telgegevens (blauw) en 

berekening (rood) 

 

 
 

Wegvak Straatnaam Mvt/etmaal 2028 

1a Koninginneweg parallelweg (30 km/u) 76 
1b Koninginneweg parallelweg (30 km/u) 68 
2a Slotemaker de Bruinestraat (30 km/u) 393 
2b Slotemaker de Bruinestraat (30 km/u) 484 
3a Talmastraat (30 km/u) 121 
3b Talmastraat (30 km/u) 144 
4a Poesiatstraat (30 km/u) 679 
4b Poesiatstraat (30 km/u) 127 
5a Hovystraat (30 km/u) 1.166 
5b Hovystraat (30 km/u) 633 
6a Klaas Katerstraat (30 km/u) 546 
6b Klaas Katerstraat (30 km/u) 4.459 
7 Koninginneweg (50 km/u) 7.682 
8 Rotterdamseweg (80 km/u) 9.227 
9 Jonkheer van Karnebeekweg (50 km/u) 4.978 

 
In tabel 3.2 is de voertuigverdeling voor de wegen in het onderzoek te zien, zoals zijn toegepast in het 
rekenmodel. Voor de gezoneerde Koninginneweg en gezoneerde Jonkheer van Karnebeekweg is 
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uitgegaan van een standaard voertuigverdeling1 voor gebiedsontsluitingswegen (stedelijke hoofdweg). 
Dit bij gebrek aan een betrouwbare onderverdeling in de telgegevens. Voor de Rotterdamseweg is wel 
gebruik gemaakt van een voertuigverdeling afkomstig uit de tellingen. Voor de Talmastraat, Hovystraat, 
Slotemaker de Bruinestraat, Poesiatstraat, Klaas Katerstraat en de Koninginneweg (30 km/u deel) is 
uitgegaan van de standaard voertuigverdeling voor een erftoegangsweg van het type buurtverzamelweg 
en voor de Klaas Katerstraat deels van het type wijkverzamelweg.  
 
Tabel 3.2: Voertuigverdeling per wegtype  

Weg Voertuigverdeling (%) 

(Licht/Middelzwaar/Zwaar)2 

Dag-, avond-, 

nachtpercentages3 

Stedelijke hoofdweg Dagperiode: 93,46/5,08/1,46 
Avondperiode: 93,46/5,08/1,46 
Nachtperiode: 93,46/5,08/1,46 

6,70/2,70/1,10 

Wijkverzamelweg Dagperiode: 93,46/5,08/1,46 
Avondperiode: 93,46/5,08/1,46 
Nachtperiode: 93,46/5,08/1,46 

6,54/3,76/0,81 

Buurtverzamelweg Dagperiode: 94,59/4,76/0,65 
Avondperiode: 94,59/4,76/0,65 
Nachtperiode: 94,59/4,76/0,65 

6,54/3,76/0,81 

Rotterdamseweg Dagperiode: 81,95,59/14,31/3,75 
Avondperiode: 89,84,31/7,29/2,88 

Nachtperiode: 82,12/14,10/3,78 
6,58/3,16/1,04 

 
Voor de gehanteerde verkeersgegevens per wegvak wordt verwezen naar bijlage 1. 
 
Verkeerssnelheid 

De verkeerssnelheid is de representatief te achten gemiddelde snelheid van een categorie voertuigen. Dit 
is in het algemeen de wettelijke toegestane snelheid. Op de Koninginneweg en de Jonkheer van 
Karnebeekweg bedraagt de maximaal toegestane snelheid 50 km/u en op de Rotterdamseweg 80 km/u. 
Voor de Talmastraat, Hovystraat, Slotemaker de Bruinestraat, Poesiatstraat, Klaas Katerstraat en de 
Koninginneweg (30 km/u deel) bedraagt dit 30 km/u. 
 
Type wegdek 

Voor geluid ten gevolge van wegverkeer kan men onderscheid maken in motorgeluid en rolgeluid. Het 
rolgeluid is een gevolg van de wisselwerking tussen banden en wegdek. De aard van het wegdek is hierbij 
van invloed. In verband hiermee worden in het rekenschema verschillende typen wegdek onderscheiden. 
Bij lichte motorvoertuigen is de bijdrage van het rolgeluid aan het totale geluid groter dan bij de zware en 
middelzware motorvoertuigen. Als gevolg hiervan heeft het wegdek een grotere invloed op de 
geluidbelasting naarmate het percentage vrachtverkeer kleiner is. 
 
Met uitzondering van de Rotterdamseweg bestaat de wegdekverharding van alle wegen in dit onderzoek 
uit klinkerverharding in keperverband (in het rekenmodel opgenomen als W9a – Elementenverharding in 
keperverband). De wegdekverharding van de Rotterdamseweg bestaat uit asfalt (in het rekenmodel 
opgenomen als WO – Referentiewegdek).  
 
3.3. Ruimtelijke gegevens 

In de geluidberekeningen is rekening gehouden met alle relevante gebouwde ruimtelijke objecten in de 
omgeving en de aanwezigheid van geluidreflecterend (bijvoorbeeld verhard oppervlak of water) of 
geluidabsorberend (bijvoorbeeld zandgrond of grasland) bodemgebied. In de omgeving van het 
                                                                 
1 ‘Grenzen aan de groei’, Rho, 2009. 
2 Dagperiode = 07.00 – 19.00, avondperiode = 19.00 – 23.00, nachtperiode = 23.00 – 07.00 
3 Percentages van etmaalintensiteit per gemiddeld uur per periode 
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plangebied is sprake van enkele significante hoogteverschillen zoals bijvoorbeeld de Ringdijk, gelegen 
tussen het plangebied en de Rotterdamseweg. Deze fluctuaties in het maaiveld zijn gemodelleerd. Op 
basis van een luchtfoto ondergrond en plankaart in DWG, zijn de voor de locatie relevante rijlijnen en de 
nieuwe bouwvlakken voor de bestemming wonen ingevoerd. In figuur 3.1 is de plankaart te zien welke als 
basis dient voor het akoestisch model.  
 

 
Figuur 3: Plankaart voor akoestisch model 

 
3.4. Waarneempunten 

Om de geluidbelasting op de gevels van de bouwblokken te kunnen bepalen, zijn toetspunten geplaatst. 
De waarneemhoogten waarop de toetspunten zijn gesitueerd, zijn afhankelijk van het aantal bouwlagen 
en zijn vanaf 1,50 meter (begane grond) om de 3 meter in hoogte richting geplaatst. Hierbij is rekening 
gehouden met de maximaal aantal te realiseren bouwlagen per bouwblok. Zodoende zijn de toetspunten 
geplaatst op een waarneemhoogte van 1.50 m (begane grond), 4,50 m (eerste verdieping) en 7,50 m 
(tweede verdieping). 
 
De toetspunten bevinden zich aan de voor-, zij- en achterkant van de bouwblokken waar de toekomstige 
woningen in gerealiseerd worden. De toetspunten zijn genummerd van 1 t/m 83.  
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In figuur 3.2 zijn de gemodelleerde bouwblokken met een alfabetische nummering (A t/m L) 
weergegeven. 
 

 
Figuur 3.2: Gemodelleerd plangebied met bouwblokken A t/m L 

 
3.5. Sectorhoek en reflecties  

Het maximum aantal reflecties waarmee de berekeningen zijn uitgevoerd bedraagt 1 reflectie en een 
sectorhoek van 2˚ conform de aanbeveling van de projectgroep Vergelijkend Onderzoek Akoestische 
Bureaus (VOAB). In deze projectgroep VOAB zijn afspraken gemaakt om de onderlinge verschillen in 
rekenprogrammatuur te minimaliseren. 
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4. Resultaten  15 

4.1. Resultaten gezoneerde wegen 

De in het onderzoek betrokken gezoneerde wegen zijn de Koninginneweg, de Rotterdamseweg en de 
Jonkheer van Karnebeekweg. Onderstaand volgt de toelichting op de berekende resultaten.  
 
4.1.1. Resultaten Koninginneweg 

Als gevolg van het wegverkeer op de Koninginneweg (50 km/u) wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 
dB overschreden op de gevels van de nieuw te realiseren bouwblokken L en J. De maximale 
geluidbelasting bedraagt inclusief aftrek artikel 110g Wgh 57 dB, zie tabel 4.1. De maximale 
ontheffingswaarde wordt niet overschreden. De overschrijding van de voorkeursgrenswaarde heeft 
betrekking op de toetspunten welke gelegen zijn aan de kant van de Koninginneweg. Op de overige 
bouwblokken ligt de berekende geluidbelasting als gevolg van het wegverkeer op de Koninginneweg 
beneden de 48 dB.  
 
Tabel 4.1: Maximale geluidbelasting/overschrijding bouwblok L en J (inclusief aftrek artikel 110g Wgh) 

Bouwblok Geluidsbron Begane grond 1e verdieping 2e verdieping 

L Koninginneweg 
(gezoneerd) 

55 dB 57 dB 57 dB 

J Koninginneweg 
(gezoneerd) 

55 dB 57 dB 57 dB 

 
Omdat de Koninginneweg zorgt voor een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde en er de 
mogelijkheid bestaat dat de ontwikkeling stapsgewijs plaats zal vinden, met eerst fase 2 en vervolgens 
fase 3, is tevens de geluidbelasting op de tweede- en derdelijns bebouwing inzichtelijk gemaakt. Dit is 
gedaan door een vrije veld situatie ten opzichte van de Koninginneweg te simuleren. Zodoende wordt een 
‘worst case’ scenario doorgerekend (zie figuur 4.1 en 4.2). Hieruit blijkt dat: 
 
- De voorkeursgrenswaarde wordt exclusief eerstelijns bebouwing overschreden voor de tweedelijns 

bebouwing. De maximale geluidbelasting bedraagt voor de bouwblokken K en I inclusief aftrek artikel 
110g Wgh 55 dB als gevolg van het wegverkeer op de Koninginneweg; 

- De voorkeursgrenswaarde wordt exclusief eerste- en tweedelijns bebouwing overschreden voor de 
derdelijns bebouwing. De maximale geluidbelasting bedraagt voor de bouwblokken A, B, D, E, G 
inclusief aftrek artikel 110g Wgh 49 – 51 dB als gevolg van het wegverkeer op de Koninginneweg. 
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Figuur 4.1: Geluidbelasting tweedelijns bebouwing ‘worst case’ als gevolg Koninginneweg 

 

 
Figuur 4.2: Geluidbelasting derdelijns bebouwing ‘worst case’ als gevolg Koninginneweg 
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4.1.2. Resultaten Jonkheer van Karnebeekweg  

Als gevolg van het wegverkeer op de Jonkheer van Karnebeekweg (50 km/u) wordt de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB enkel voor bouwblok J overschreden. De maximale geluidbelasting 
bedraagt inclusief aftrek artikel 110g Wgh 49 dB, zie tabel 4.2. De maximale ontheffingswaarde wordt niet 
overschreden. De overschrijding van de voorkeursgrenswaarde heeft betrekking op slechts één toetspunt 
op de zuidelijke gevel van bouwblok J. Op de overige bouwblokken ligt de berekende geluidbelasting als 
gevolg van het wegverkeer op de Jonkheer van Karnebeekweg beneden de 48 dB.  
 
Tabel 4.2: Maximale geluidbelasting/overschrijding bouwblok J (inclusief aftrek artikel 110g Wgh) 

Bouwblok Geluidsbron Begane grond 1e verdieping 2e verdieping 

J Jonkheer van 
Karnebeekweg 

(gezoneerd) 

47 dB 49 dB 49 dB 

 
Omdat de Jonkheer van Karnebeekweg zorgt voor een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde en er 
de mogelijkheid bestaat dat de ontwikkeling stapsgewijs plaats zal vinden, met eerst fase 2 en vervolgens 
fase 3, is tevens de geluidbelasting op de tweede- en derdelijns bebouwing inzichtelijk gemaakt. Dit is 
gedaan door een vrije veld situatie ten opzichte van de Jonkheer van Karnebeekweg te simuleren. 
Zodoende wordt een ‘worst case’ scenario doorgerekend (zie figuur 4.3). Hieruit blijkt dat: 
 

- De voorkeursgrenswaarde wordt exclusief eerstelijns bebouwing niet overschreden voor de 
tweedelijns bebouwing. De maximale geluidbelasting bedraagt inclusief aftrek artikel 110g Wgh 
46 dB voor bouwblok I en 36 dB voor bouwblok K. Hierdoor kan worden gesteld dat ook de 
derdelijns bebouwing in een vrije veld situatie geen overschrijding kent van de 
voorkeursgrenswaarde als gevolg van de Jonkheer van Karnebeekweg. 

 

 
Figuur 4.2: Geluidbelasting tweedelijns bebouwing ‘worst case’ als gevolg Jonkheer van Karnebeekweg 
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4.1.3. Resultaten Rotterdamseweg  

Als gevolg van het wegverkeer op de Rotterdamseweg (80 km/u) wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 
dB voor geen van de nieuw te realiseren bouwblokken overschreden. De maximale geluidbelasting 
bedraagt inclusief aftrek artikel 110g Wgh 48 dB voor de oostelijke gevel van bouwblok A.  
 
4.2. Resultaten niet gezoneerde wegen 

De in het onderzoek betrokken niet gezoneerde wegen zijn de Talmastraat, Hovystraat, Slotemaker de 
Bruinestraat, Poesiatstraat, Klaas Katerstraat en de Koninginneweg (30 km/u deel). Onderstaand volgt de 
toelichting op de berekende resultaten. 
 
4.2.1. Talmastraat 

Als gevolg van het wegverkeer op de Talmastraat (30 km/u) wordt de richtwaarde van 48 dB bij geen van 
de nieuw te realiseren bouwblokken overschreden. De maximale geluidbelasting bedraagt inclusief aftrek 
artikel 110g Wgh 42 dB voor de bouwblokken C, D, E en F welke - deels - gelegen zijn aan de Talmastraat.  
 
4.2.2. Hovystraat 

Als gevolg van het wegverkeer op de Hovystraat (30 km/u) wordt de richtwaarde van 48 dB overschreden 
op de gevels van bouwblok A en L. De maximale geluidbelasting bedraagt inclusief aftrek artikel 110g Wgh 
52 dB, zie tabel 4.3. De maximaal aanvaardbare waarde wordt niet overschreden. De overschrijding van 
de richtwaarde heeft betrekking op de toetspunten van bouwblok A en L welke gelegen zijn aan de 
Hovystraat. Op de overige bouwblokken ligt de berekende geluidbelasting als gevolg van het wegverkeer 
op de Hovystraat beneden de 48 dB.  
 
Tabel 4.3: Maximale geluidbelasting/overschrijding bouwblok L (inclusief aftrek artikel 110g Wgh) 

Bouwblok Geluidsbron Begane grond 1e verdieping 2e verdieping 

A Hovystraat 
(niet gezoneerd) 

49 dB 49 dB 49 dB 

L Hovystraat 
(niet gezoneerd) 

52 dB 52 dB 51 dB 

 
4.2.3. Slotemaker de Bruinestraat 

Als gevolg van het wegverkeer op de Slotemaker de Bruinestraat (30 km/u) wordt de richtwaarde van 48 
dB voor geen van de nieuw te realiseren bouwblokken overschreden. De maximale geluidbelasting 
bedraagt inclusief aftrek artikel 110g Wgh 48 dB voor de bouwblokken G en I welke - deels - gelegen zijn 
aan de Slotemaker de Bruinestraat. 
 
4.2.4. Poesiatstraat 

Als gevolg van het wegverkeer op de Poesiatstraat (30 km/u) wordt de richtwaarde van 48 dB 
overschreden op de gevels van bouwblok L. De maximale geluidbelasting bedraagt inclusief aftrek artikel 
110g Wgh 49 dB, zie tabel 4.4. De maximaal aanvaardbare waarde wordt niet overschreden. De 
overschrijding van de richtwaarde heeft betrekking op een enkel toetspunt van bouwblok L welke gelegen 
is aan de Poesiatstraat. Op de overige bouwblokken ligt de berekende geluidbelasting als gevolg van het 
wegverkeer op de Poesiatstraat beneden de 48 dB.  
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Tabel 4.4: Maximale geluidbelasting/overschrijding bouwblok L (inclusief aftrek artikel 110g Wgh) 

Bouwblok Geluidsbron Begane grond 1e verdieping 2e verdieping 

L Poesiatstraat 
(niet gezoneerd) 

49 dB 49 dB 48 dB 

 
4.2.5. Klaas Katerstraat  

Als gevolg van het wegverkeer op de Klaas Katerstraat (30 km/u) wordt de richtwaarde van 48 dB 
overschreden op de gevels van de nieuw te realiseren bouwblokken H en J. De maximale geluidbelasting 
bedraagt inclusief aftrek artikel 110g Wgh 53 dB, zie tabel 4.5. De maximaal aanvaardbare waarde wordt 
niet overschreden. De overschrijding van de voorkeursgrenswaarde heeft betrekking op de toetspunten 
van de gevels welke gelegen zijn aan de Klaas Katerstraat. Op de overige bouwblokken ligt de berekende 
geluidbelasting als gevolg van het wegverkeer op de Klaas Katerstraat beneden de 48 dB.  
 
Tabel 4.5: Maximale geluidbelasting/overschrijding bouwblok H en J (inclusief aftrek artikel 110g Wgh) 

Bouwblok Geluidsbron Begane grond 1e verdieping 2e verdieping 

H Klaas Katerstraat (niet 
gezoneerd) 

51 dB 52 dB 52 dB 

J Klaas Katerstraat (niet 
gezoneerd) 

52 dB 53 dB 53 dB 

 
4.2.6. Koninginneweg (30 km/u deel) 

Als gevolg van de 30 km/u parallelweg van de Koninginneweg wordt de richtwaarde van 48 dB voor geen 
van de nieuw te realiseren bouwblokken overschreden. De maximale geluidbelasting bedraagt inclusief 
aftrek artikel 110g Wgh 39 dB voor de bouwblokken J en L welke aan deze weg gelegen zijn. 
 
4.3. Maatregelen  

Als gevolg van het wegverkeer op de gezoneerde Koninginneweg en de gezoneerde Jonkheer van 
Karnebeekweg wordt de voorkeursgrenswaarde voor de bouwblokken L en J overschreden. Als gevolg van 
het wegverkeer op de niet gezoneerde Hovystraat, Poesiatstraat en Klaas Katerstraat wordt daarnaast de 
richtwaarde van 48 dB overschreden voor enkele bouwblokken.  
 
Indien er in verschillende fases gebouwd gaat worden met eerste fase 2 en vervolgens fase 3, dan wordt 
tijdelijk ook de voorkeursgrenswaarde van de overige bouwblokken overschreden. Dit zal echter van korte 
duur zijn. Bij een volledige realisatie van centrum fase 2 en 3 is de overschrijding alleen van toepassing 
voor de bouwblokken L en J. Dit omdat deze bouwblokken een geluidsafschermende werking hebben voor 
de achterliggende bebouwing. Zodoende valt te bezien of met maatregelen de geluidbelasting doelmatig 
kan worden teruggedrongen voor de bouwblokken L en J. Er is een aantal maatregelen ter reductie van 
de geluidbelasting denkbaar, namelijk: 
 
Maatregelen aan de bron 

De eerste mogelijkheid is het beperken van de verkeersomvang, de snelheid of wijziging van de 
samenstelling van het verkeer. Een tweede mogelijkheid betreft het toepassen van geluidreducerend 
asfalt.  
 
De Koninginneweg en Jonkheer van Karnebeekweg zijn gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg 
binnen de bebouwde kom. De weg heeft binnen Ridderkerk een ontsluitende en verbindende functie voor 
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het centrum en de schil rondom het centrum. Deze functie dient behouden te blijven ten behoeve van de 
bereikbaarheid van dit deel van Ridderkerk. Het wijzigen van de functie van de weg en daarmee de 
samenstelling van het verkeer is daarom niet mogelijk. Dit type wegen kent normaliter een maximum 
snelheid van 50 km/u. Een verdere afwaardering is, gelet op de functie van de weg als 
gebiedsontsluitingsweg, niet mogelijk. Het beperken van de verkeersomvang, de snelheid of wijziging van 
de samenstelling van het verkeer stuit op overwegende bezwaren van verkeerskundige aard.  
 
Een andere mogelijkheid is het toepassen van geluidsreducerend asfalt op de Koninginneweg en Jonkheer 
van Karnebeekweg. Met het toepassen van stil asfalt in de vorm van een dunne deklaag kan een 
geluidreductie worden bereikt van 2 tot 4 dB. Deze maatregel is in stedelijk gebied in beperkte mate 
mogelijk. Naast de hoge investeringskosten wordt bij kruisingen en bochten de slijtage van de 
wegdekverharding vanwege optrekkend en afremmend verkeer dermate versneld, dat de 
onderhoudskosten aan de weg zeer hoog worden. Het toepassen van geluidsreducerend asfalt wordt 
zodoende als niet doelmatig worden beoordeeld.  
 
De 30 km/u wegen (Hovystraat, Poesiatstraat en Klaas Katerstraat) welke in dit onderzoek zorgen voor 
een overschrijding van de richtwaarde van 48 dB zijn allemaal gecategoriseerd als erftoegangsweg binnen 
de bebouwde kom. De functie als erftoegangsweg met de daarbij behorende maximumsnelheid van 30 
km/u dient behouden te blijven voor de ontsluiting van de omliggende woningen. Erftoegangswegen 
behoren tot de laagste wegcategorie. Wijziging hiervan of van de samenstelling van het verkeer ten 
behoeve van verdere geluidsreductie is daarom niet wenselijk. Verder zijn deze 30 km/u wegen voorzien 
van een klinkerverharding. Het toepassen van asfalt op deze weg kan tot een geluidreductie leiden, maar  
is om verkeerskundige redenen niet wenselijk. Klinkerverharding draagt bij aan het verblijfskarakter en 
heeft een snelheidsremmend effect.   
 
Maatregelen aan het overdrachtsgebied 
Hieronder vallen maatregelen zoals het toepassen van geluidsschermen of het vergroten van de afstand 
tussen de geluidsbron en de gevel van de bebouwing. 
 
Maatregelen in het overdrachtsgebied in de vorm van geluidsafschermende voorzieningen zijn een 
scherm of wal. Om overal aan de voorkeursgrenswaarde te kunnen voldoen is in onderhavige situatie een 
hoog scherm noodzakelijk nabij de bebouwing. Dergelijke voorzieningen zijn in stedelijk gebied niet 
toepasbaar en stuiten op bezwaren van stedenbouwkundige aard. De eerstelijns bebouwing aan de 
Koninginneweg zorgt bovendien al voor een geluidsafschermende werking voor de achterliggende 
bebouwing. Daarnaast draagt het bij aan het realiseren van een geluidsluwe buitenruimte en een stille 
zijde ‘binnen’ de bouwblokken. Om dit aan te tonen is een berekening uitgevoerd waarbij ‘worst case’ is 
gerekend met de aanwezigheid van eventuele open ruimten in de eerstelijns bebouwing. Figuur 4.3 laat 
zien dat ook met open ruimten in de bebouwing ten allen tijde sprake is van een geluidsluwe buitenruimte 
en een stille zijde voor de bouwblokken. De geluidbelasting ‘binnen’ de bouwblokken ligt namelijk 
beneden de voorkeursgrenswaarde van 48 dB als gevolg van de Koninginneweg. 
 

  
Figuur 4.3: Proefberekening geluidsluwe buitenruimte/stille zijde als gevolg Koninginneweg 
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Maatregelen door middel van het vergroten van de afstand is niet wenselijk, omdat ten eerste de ruimte 
in het plangebied niet groot genoeg is om aan de voorkeursgrenswaarde te kunnen voldoen. Ten tweede 
ligt de toekomstige bebouwing voor centrum fase 2 en 3 volgens het ontwerp in lijn met de overige 
bebouwing aan weerszijden, wat wenselijk is voor het stedenbouwkundig plan. De bouwblokken hebben 
een samenhangende stedenbouwkundige structuur, waardoor de bebouwing als een samenhangende 
eenheid herkenbaar is. Ook sluit de bebouwing goed aan op de omliggende omgeving.  
 
4.4. Cumulatie 

Omdat sprake is van een overschrijding van de 48 dB door ten minste twee bronnen, wordt de 
gecumuleerde geluidbelasting eveneens in ogenschouw genomen. Om die reden is de cumulatie van de 
geluidbelasting als gevolg van alle wegen binnen het plangebied inzichtelijk gemaakt. Bij de cumulatie 
wordt de hoogst berekende geluidbelasting van de afzonderlijke bron exclusief aftrek artikel 110g Wgh 
als maatgevend gehanteerd. Indien de gecumuleerde geluidbelasting niet meer dan 1 dB bedraagt ten 
opzichte van de geluidbelasting van de hoogst maatgevende bron (Koninginneweg), kan worden 
opgemaakt dat cumulatie van het geluid niet waarneembaar is voor het menselijk gehoor.  
 
Uit tabel 4. blijkt dat de gecumuleerde geluidbelasting niet resulteert in een toename van meer dan 1 dB 
ten opzichte van de hoogst berekende geluidbelasting voor een afzonderlijke bron. De gecumuleerde 
geluidbelasting staat het verlenen van hogere waarden daarom niet in de weg. 
 
Tabel 4.6: Gecumuleerde geluidbelasting ten opzichte van de maatgevende bron (exclusief aftrek artikel 

110g Wgh) 
Toetspunt Hoogste geluidbelasting maatgevende bron 

(Koninginneweg) 

Alle bronnen samen 

(gecumuleerd) 

Toetspunt 78 62,48 dB  
(waarneemhoogte 7.50m) 

62,61 dB 
(waarneemhoogte 7.50m) 
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5. Conclusie 

 

In Ridderkerk is het voornemen om het woongebied tussen de Koninginneweg en de Talmastraat 
te vernieuwen (zie figuur 1.1). Er is nieuwbouw voorzien ter vervanging van de huidige 
bebouwing. Bij het mogelijk maken van nieuwe woningen moet voldaan worden aan de wettelijke 
normen uit de Wet geluidhinder. Aangezien het plangebied in de geluidzone van de 
Koninginneweg, de Rotterdamseweg en de Jonkheer van Karnebeekweg ligt, is akoestisch 
onderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn in het kader van een goede ruimtelijke ordening ook de interne 
30 km/u wegen van het plangebied onderzocht. 
 
Uit het akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaai kan het volgende worden geconcludeerd: 
 
Gezoneerde wegen: 

Koninginneweg (50 km/u) 

Als gevolg van het wegverkeer op de Koninginneweg (50 km/u) wordt de voorkeursgrenswaarde 
van 48 dB overschreden op de gevels van de nieuw te realiseren bouwblokken L en J. De maximale 
geluidbelasting bedraagt inclusief aftrek artikel 110g Wgh 57 dB. De maximale ontheffingswaarde 
wordt niet overschreden. Op de overige bouwblokken ligt de berekende geluidbelasting beneden 
de 48 dB. 
 
Indien er in verschillende fases gebouwd gaat worden met eerste fase 2 en vervolgens fase 3, dan 
wordt tijdelijk ook de voorkeursgrenswaarde van de overige bouwblokken overschreden. De 
tweede- en derdelijns bebouwing ten opzichte van de Koninginneweg kennen dan namelijk 
tijdelijk een vrije veld situatie ten opzichte van deze weg. Echter bij een volledige realisatie van 
centrum fase 2 en 3 is de overschrijding alleen van toepassing voor de bouwblokken L en J. Dit 
omdat deze bouwblokken een geluid afschermende werking hebben voor de achterliggende 
bebouwing.  
 
Jonkheer van Karnebeekweg (50 km/u) 

Als gevolg van het wegverkeer op de Jonkheer van Karnebeekweg (50 km/u) wordt de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB enkel voor bouwblok J overschreden. De maximale 
geluidbelasting bedraagt inclusief aftrek artikel 110g Wgh 49 dB. De maximale ontheffingswaarde 
wordt niet overschreden. Op de overige bouwblokken ligt de berekende geluidbelasting beneden 
de 48 dB. 
 
Rotterdamseweg 

Als gevolg van het wegverkeer op de Rotterdamseweg (80 km/u) wordt de voorkeursgrenswaarde 
van 48 dB voor geen van de nieuw te realiseren bouwblokken overschreden. De maximale 
geluidbelasting bedraagt inclusief aftrek artikel 110g Wgh 46 dB voor bouwblok A.  
 
Niet gezoneerde wegen: 

Als gevolg van het wegverkeer op de niet gezoneerde Hovystraat, Poesiatstraat en Klaas 
Katerstraat wordt de richtwaarde van 48 dB overschreden. De overschrijding bedraagt inclusief 
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aftrek artikel 110g Wgh respectievelijk 52 dB (Hovystraat, bouwblok L), 49 dB (Poesiatstraat, 
bouwblok L) en 53 dB en 52 dB (Klaas Katerstraat, bouwblok H en J). Als gevolg van het 
wegverkeer op de Talmastraat, Slotemaker de Bruinestraat en de Koninginneweg (30 km/u deel) 
wordt de richtwaarde van 48 dB niet overschreden.  
 
Maatregelen 

Als gevolg van het wegverkeer op de Koninginneweg en de Jonkheer van Karnebeekweg is sprake 
van een overschrijding van de 48 dB voorkeursgrenswaarde. Daarnaast zorgt het wegverkeer op 
de niet gezoneerde Hovystraat, Poesiatstraat en Klaas Katerstraat voor een overschrijding van de 
48 dB richtwaarde. Daarom zijn maatregelen ter reductie van de geluidbelasting afgewogen. 
Hieruit blijkt dat maatregelen aan de bron en in het overdrachtsgebied onvoldoende doeltreffend 
zijn, of stuiten op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige of verkeerskundige aard. Wel 
heeft de eerstelijns bebouwing aan de Koninginneweg een geluidsafschermende werking voor de 
achterliggende bebouwing. Hierdoor is sprake van een geluidsluwe buitenruimte en stille zijden 
(<48 dB) ‘binnen’ de bouwblokken. Dit is belangrijk voor een goed woon- en leefklimaat.  
 
Cumulatie  

Ten gevolge van het verkeer op de Koninginneweg en de Jonkheer van Karnebeekweg is een 
besluit hogere waarden nodig door het college burgermeester en wethouders van de gemeente 
Ridderkerk. Omdat de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden door ten minste twee 
gezoneerde bronnen, dient bij de besluitvorming rond hogere waarden ook de gecumuleerde 
geluidbelasting in ogenschouw te worden genomen. 
 
Uit het onderzoek blijkt dat de gecumuleerde geluidbelasting niet resulteert in een toename van 
meer dan 1 dB ten opzichte van de hoogst berekende geluidbelasting voor een afzonderlijke bron 
(Koninginneweg). Zodoende kan worden opgemaakt dat cumulatie van het geluid niet 
waarneembaar is voor het menselijk gehoor. De gecumuleerde geluidbelasting staat het verlenen 
van hogere waarden daarom niet in de weg.  
 
Hogere waarden 

Omdat de gezoneerde Koninginneweg en de gezoneerde Jonkheer van Karnebeekweg bij 
volledige realisatie van centrum fase 2 en 3 zorgen voor een overschrijding van de 
voorkeursgrenswaarde, is een besluit hogere waarden nodig. De benodigde hogere waarden zijn 
in tabel 5.1 opgenomen.  
 
Aangezien de Hovystraat, Poesiatstraat en Klaas Katerstraat niet gezoneerd zijn, zijn nadere 
procedures voor deze wegen niet nodig.  
 
Tabel 5.1: Te verlenen hogere waarden 

Bouwblok Geluidbelasting Bron 

J 
 

57 dB Koninginneweg 
49 dB Jonkheer van Karnebeekweg 

L 57 dB Koninginneweg 
 



 



Bijlagen
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Bijlage 1 Invoergegevens 1 



Invoergegevens wegen 

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N))

K.weg 30 Koninginneweg 30 km/u (A) W9a  30  30  30  30  30  30
K.weg 30 Koninginneweg 30 km/u (B) W9a  30  30  30  30  30  30
K.weg 50 Koninginneweg W9a  50  50  50  50  50  50
S.B.straat Slotemaker de Bruinestraat (A) W9a  30  30  30  30  30  30
S.B.straat Slotemaker de Bruinestraat (B) W9a  30  30  30  30  30  30

T.straat Talmastraat (A) W9a  30  30  30  30  30  30
T.straat Talmastraat (B) W9a  30  30  30  30  30  30
P.straat Poesiatstraat (B) W9a  30  30  30  30  30  30
P.straat Poesiatstraat (A) W9a  30  30  30  30  30  30
H.straat Hovystraat (A) W9a  30  30  30  30  30  30

H.straat Hovystraat (B) W9a  30  30  30  30  30  30
K.K.straat Klaas Katerstraat (B) W9a  30  30  30  30  30  30
K.K.straat Klaas Katerstraat (A) W9a  30  30  30  30  30  30
R.weg Rotterdamseweg W0  80  80  80  80  80  80
J.K.weg Jonkheer van Karnebeekweg W9a  50  50  50  50  50  50
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Invoergegevens wegen 

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N)

K.weg 30  30  30  30     76,00   6,54   3,76   0,81  94,59  94,59  94,59
K.weg 30  30  30  30     68,00   6,54   3,76   0,81  94,59  94,59  94,59
K.weg 50  50  50  50   7682,00   6,70   2,70   1,10  93,46  93,46  93,46
S.B.straat  30  30  30    393,00   6,54   3,76   0,81  94,59  94,59  94,59
S.B.straat  30  30  30    484,00   6,54   3,76   0,81  94,59  94,59  94,59

T.straat  30  30  30    121,00   6,54   3,76   0,81  94,59  94,59  94,59
T.straat  30  30  30    144,00   6,54   3,76   0,81  94,59  94,59  94,59
P.straat  30  30  30    127,00   6,54   3,76   0,81  94,59  94,59  94,59
P.straat  30  30  30    679,00   6,54   3,76   0,81  94,59  94,59  94,59
H.straat  30  30  30   1166,00   6,54   3,76   0,81  94,59  94,59  94,59

H.straat  30  30  30    633,00   6,54   3,76   0,81  94,59  94,59  94,59
K.K.straat  30  30  30   4459,00   6,54   3,76   0,81  93,46  93,46  93,46
K.K.straat  30  30  30    546,00   6,54   3,76   0,81  94,59  94,59  94,59
R.weg  80  80  80   9227,00   6,58   3,16   1,04  81,95  89,84  82,12
J.K.weg  50  50  50   4978,00   6,70   2,70   1,10  93,46  93,46  93,46
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Invoergegevens wegen 

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

K.weg 30   4,76   4,76   4,76   0,65   0,65   0,65
K.weg 30   4,76   4,76   4,76   0,65   0,65   0,65
K.weg 50   5,08   5,08   5,08   1,46   1,46   1,46
S.B.straat   4,76   4,76   4,76   0,65   0,65   0,65
S.B.straat   4,76   4,76   4,76   0,65   0,65   0,65

T.straat   4,76   4,76   4,76   0,65   0,65   0,65
T.straat   4,76   4,76   4,76   0,65   0,65   0,65
P.straat   4,76   4,76   4,76   0,65   0,65   0,65
P.straat   4,76   4,76   4,76   0,65   0,65   0,65
H.straat   4,76   4,76   4,76   0,65   0,65   0,65

H.straat   4,76   4,76   4,76   0,65   0,65   0,65
K.K.straat   5,08   5,08   5,08   1,46   1,46   1,46
K.K.straat   4,76   4,76   4,76   0,65   0,65   0,65
R.weg  14,31   7,29  14,10   3,75   2,88   3,78
J.K.weg   5,08   5,08   5,08   1,46   1,46   1,46
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Invoergegevens toetspunten 

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

TP01      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
TP02      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
TP03      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
TP04      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
TP05      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

TP06      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
TP07      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
TP08      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
TP09      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
TP10      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

TP11      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
TP12      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
TP13      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
TP14      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
TP15      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

TP16      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
TP17      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
TP18      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
TP19      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
TP20      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

TP21      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
TP22      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
TP23      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
TP24      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
TP25      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

TP26      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
TP27      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
TP28      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
TP29      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
TP30      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

TP31      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
TP32      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
TP33      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
TP34      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
TP35      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

TP36      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
TP37      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
TP38      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
TP39      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
TP40      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

TP41      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
TP42      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
TP43      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
TP44      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
TP45      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

TP46      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
TP47      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
TP48      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
TP49      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
TP50      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

TP51      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
TP52      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
TP53      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
TP54      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
TP55      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

TP56      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
TP57      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
TP58      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
TP59      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
TP60      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
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Invoergegevens toetspunten 

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

TP61      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
TP63      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
TP64      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
TP65      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
TP66      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

TP67      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
TP68      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
TP69      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
TP70      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
TP71      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

TP72      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
TP73      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
TP74      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
TP75      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
TP76      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

TP77      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
TP78      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
TP79      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
TP80      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
TP81      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

TP82      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
TP83      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
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Bijlage 2 Resultaten gezoneerde wegen  1 



Inclusief aftrek artikel 110g Wgh Resultaten Koninginneweg (50 km/u)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koninginneweg 50 km/u
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

TP01_A 1,50 42
TP01_B 4,50 43
TP01_C 7,50 44
TP02_A 1,50 40
TP02_B 4,50 40

TP02_C 7,50 41
TP03_A 1,50 30
TP03_B 4,50 30
TP03_C 7,50 25
TP04_A 1,50 30

TP04_B 4,50 32
TP04_C 7,50 35
TP05_A 1,50 31
TP05_B 4,50 33
TP05_C 7,50 35

TP06_A 1,50 40
TP06_B 4,50 41
TP06_C 7,50 42
TP07_A 1,50 27
TP07_B 4,50 28

TP07_C 7,50 28
TP08_A 1,50 25
TP08_B 4,50 27
TP08_C 7,50 28
TP09_A 1,50 29

TP09_B 4,50 29
TP09_C 7,50 30
TP10_A 1,50 28
TP10_B 4,50 30
TP10_C 7,50 35

TP11_A 1,50 32
TP11_B 4,50 35
TP11_C 7,50 37
TP12_A 1,50 32
TP12_B 4,50 34

TP12_C 7,50 36
TP13_A 1,50 32
TP13_B 4,50 35
TP13_C 7,50 36
TP14_A 1,50 30

TP14_B 4,50 31
TP14_C 7,50 34
TP15_A 1,50 28
TP15_B 4,50 29
TP15_C 7,50 29

TP16_A 1,50 27
TP16_B 4,50 28
TP16_C 7,50 27
TP17_A 1,50 40
TP17_B 4,50 40

TP17_C 7,50 40
TP18_A 1,50 41
TP18_B 4,50 42
TP18_C 7,50 43
TP19_A 1,50 41

TP19_B 4,50 43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Inclusief aftrek artikel 110g Wgh Resultaten Koninginneweg (50 km/u)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koninginneweg 50 km/u
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

TP19_C 7,50 44
TP20_A 1,50 35
TP20_B 4,50 36
TP20_C 7,50 38
TP21_A 1,50 31

TP21_B 4,50 33
TP21_C 7,50 35
TP22_A 1,50 34
TP22_B 4,50 35
TP22_C 7,50 37

TP23_A 1,50 31
TP23_B 4,50 33
TP23_C 7,50 35
TP24_A 1,50 28
TP24_B 4,50 30

TP24_C 7,50 31
TP25_A 1,50 29
TP25_B 4,50 31
TP25_C 7,50 32
TP26_A 1,50 28

TP26_B 4,50 30
TP26_C 7,50 32
TP27_A 1,50 35
TP27_B 4,50 36
TP27_C 7,50 38

TP28_A 1,50 35
TP28_B 4,50 36
TP28_C 7,50 37
TP29_A 1,50 36
TP29_B 4,50 37

TP29_C 7,50 38
TP30_A 1,50 41
TP30_B 4,50 42
TP30_C 7,50 43
TP31_A 1,50 40

TP31_B 4,50 40
TP31_C 7,50 40
TP32_A 1,50 33
TP32_B 4,50 34
TP32_C 7,50 34

TP33_A 1,50 27
TP33_B 4,50 28
TP33_C 7,50 30
TP34_A 1,50 29
TP34_B 4,50 31

TP34_C 7,50 33
TP35_A 1,50 30
TP35_B 4,50 32
TP35_C 7,50 34
TP36_A 1,50 34

TP36_B 4,50 35
TP36_C 7,50 37
TP37_A 1,50 41
TP37_B 4,50 42
TP37_C 7,50 43

TP38_A 1,50 28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Inclusief aftrek artikel 110g Wgh Resultaten Koninginneweg (50 km/u)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koninginneweg 50 km/u
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

TP38_B 4,50 29
TP38_C 7,50 31
TP39_A 1,50 28
TP39_B 4,50 29
TP39_C 7,50 31

TP40_A 1,50 28
TP40_B 4,50 29
TP40_C 7,50 29
TP41_A 1,50 30
TP41_B 4,50 33

TP41_C 7,50 35
TP42_A 1,50 30
TP42_B 4,50 33
TP42_C 7,50 35
TP43_A 1,50 31

TP43_B 4,50 34
TP43_C 7,50 36
TP44_A 1,50 27
TP44_B 4,50 29
TP44_C 7,50 29

TP45_A 1,50 27
TP45_B 4,50 28
TP45_C 7,50 29
TP46_A 1,50 35
TP46_B 4,50 35

TP46_C 7,50 35
TP47_A 1,50 39
TP47_B 4,50 39
TP47_C 7,50 40
TP48_A 1,50 43

TP48_B 4,50 43
TP48_C 7,50 44
TP49_A 1,50 41
TP49_B 4,50 41
TP49_C 7,50 42

TP50_A 1,50 30
TP50_B 4,50 32
TP50_C 7,50 34
TP51_A 1,50 32
TP51_B 4,50 33

TP51_C 7,50 35
TP52_A 1,50 31
TP52_B 4,50 33
TP52_C 7,50 35
TP53_A 1,50 28

TP53_B 4,50 30
TP53_C 7,50 32
TP54_A 1,50 28
TP54_B 4,50 30
TP54_C 7,50 31

TP55_A 1,50 28
TP55_B 4,50 30
TP55_C 7,50 31
TP56_A 1,50 40
TP56_B 4,50 40

TP56_C 7,50 40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Inclusief aftrek artikel 110g Wgh Resultaten Koninginneweg (50 km/u)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koninginneweg 50 km/u
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

TP57_A 1,50 34
TP57_B 4,50 35
TP57_C 7,50 36
TP58_A 1,50 34
TP58_B 4,50 35

TP58_C 7,50 37
TP59_A 1,50 31
TP59_B 4,50 32
TP59_C 7,50 33
TP60_A 1,50 31

TP60_B 4,50 32
TP60_C 7,50 33
TP61_A 1,50 33
TP61_B 4,50 34
TP61_C 7,50 35

TP63_A 1,50 46
TP63_B 4,50 47
TP63_C 7,50 48
TP64_A 1,50 33
TP64_B 4,50 34

TP64_C 7,50 35
TP65_A 1,50 30
TP65_B 4,50 31
TP65_C 7,50 32
TP66_A 1,50 31

TP66_B 4,50 31
TP66_C 7,50 32
TP67_A 1,50 30
TP67_B 4,50 31
TP67_C 7,50 32

TP68_A 1,50 43
TP68_B 4,50 44
TP68_C 7,50 45
TP69_A 1,50 44
TP69_B 4,50 45

TP69_C 7,50 46
TP70_A 1,50 48
TP70_B 4,50 49
TP70_C 7,50 50
TP71_A 1,50 53

TP71_B 4,50 55
TP71_C 7,50 55
TP72_A 1,50 54
TP72_B 4,50 56
TP72_C 7,50 56

TP73_A 1,50 55
TP73_B 4,50 56
TP73_C 7,50 57
TP74_A 1,50 55
TP74_B 4,50 57

TP74_C 7,50 57
TP75_A 1,50 50
TP75_B 4,50 52
TP75_C 7,50 52
TP76_A 1,50 50

TP76_B 4,50 52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Inclusief aftrek artikel 110g Wgh Resultaten Koninginneweg (50 km/u)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koninginneweg 50 km/u
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

TP76_C 7,50 53
TP77_A 1,50 55
TP77_B 4,50 57
TP77_C 7,50 57
TP78_A 1,50 55

TP78_B 4,50 57
TP78_C 7,50 57
TP79_A 1,50 55
TP79_B 4,50 57
TP79_C 7,50 57

TP80_A 1,50 55
TP80_B 4,50 57
TP80_C 7,50 57
TP81_A 1,50 50
TP81_B 4,50 52

TP81_C 7,50 53
TP82_A 1,50 46
TP82_B 4,50 47
TP82_C 7,50 48
TP83_A 1,50 36

TP83_B 4,50 37
TP83_C 7,50 38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-4-2017 09:21:32Geomilieu V4.21



Inclusief aftrek artikel 110g WghResultaten Jonkheer van Karnebeekweg 

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jonkheer van Karnebeekweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

TP01_A 1,50 16
TP01_B 4,50 13
TP01_C 7,50 13
TP02_A 1,50 16
TP02_B 4,50 18

TP02_C 7,50 18
TP03_A 1,50 23
TP03_B 4,50 23
TP03_C 7,50 25
TP04_A 1,50 22

TP04_B 4,50 24
TP04_C 7,50 28
TP05_A 1,50 24
TP05_B 4,50 26
TP05_C 7,50 29

TP06_A 1,50 24
TP06_B 4,50 26
TP06_C 7,50 27
TP07_A 1,50 22
TP07_B 4,50 24

TP07_C 7,50 26
TP08_A 1,50 18
TP08_B 4,50 21
TP08_C 7,50 23
TP09_A 1,50 19

TP09_B 4,50 23
TP09_C 7,50 27
TP10_A 1,50 21
TP10_B 4,50 23
TP10_C 7,50 28

TP11_A 1,50 23
TP11_B 4,50 25
TP11_C 7,50 28
TP12_A 1,50 23
TP12_B 4,50 25

TP12_C 7,50 28
TP13_A 1,50 22
TP13_B 4,50 25
TP13_C 7,50 27
TP14_A 1,50 16

TP14_B 4,50 19
TP14_C 7,50 21
TP15_A 1,50 20
TP15_B 4,50 23
TP15_C 7,50 26

TP16_A 1,50 19
TP16_B 4,50 22
TP16_C 7,50 25
TP17_A 1,50 25
TP17_B 4,50 27

TP17_C 7,50 29
TP18_A 1,50 26
TP18_B 4,50 27
TP18_C 7,50 28
TP19_A 1,50 26

TP19_B 4,50 27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-4-2017 09:22:15Geomilieu V4.21



Inclusief aftrek artikel 110g WghResultaten Jonkheer van Karnebeekweg 

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jonkheer van Karnebeekweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

TP19_C 7,50 28
TP20_A 1,50 25
TP20_B 4,50 27
TP20_C 7,50 28
TP21_A 1,50 18

TP21_B 4,50 20
TP21_C 7,50 20
TP22_A 1,50 19
TP22_B 4,50 21
TP22_C 7,50 22

TP23_A 1,50 18
TP23_B 4,50 21
TP23_C 7,50 21
TP24_A 1,50 20
TP24_B 4,50 23

TP24_C 7,50 26
TP25_A 1,50 20
TP25_B 4,50 24
TP25_C 7,50 27
TP26_A 1,50 16

TP26_B 4,50 19
TP26_C 7,50 21
TP27_A 1,50 25
TP27_B 4,50 27
TP27_C 7,50 28

TP28_A 1,50 25
TP28_B 4,50 27
TP28_C 7,50 28
TP29_A 1,50 24
TP29_B 4,50 26

TP29_C 7,50 27
TP30_A 1,50 20
TP30_B 4,50 22
TP30_C 7,50 23
TP31_A 1,50 23

TP31_B 4,50 24
TP31_C 7,50 25
TP32_A 1,50 22
TP32_B 4,50 24
TP32_C 7,50 28

TP33_A 1,50 23
TP33_B 4,50 26
TP33_C 7,50 30
TP34_A 1,50 24
TP34_B 4,50 26

TP34_C 7,50 30
TP35_A 1,50 26
TP35_B 4,50 28
TP35_C 7,50 30
TP36_A 1,50 27

TP36_B 4,50 29
TP36_C 7,50 30
TP37_A 1,50 27
TP37_B 4,50 28
TP37_C 7,50 29

TP38_A 1,50 24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-4-2017 09:22:15Geomilieu V4.21



Inclusief aftrek artikel 110g WghResultaten Jonkheer van Karnebeekweg 

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jonkheer van Karnebeekweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

TP38_B 4,50 27
TP38_C 7,50 30
TP39_A 1,50 24
TP39_B 4,50 26
TP39_C 7,50 30

TP40_A 1,50 24
TP40_B 4,50 27
TP40_C 7,50 30
TP41_A 1,50 24
TP41_B 4,50 27

TP41_C 7,50 32
TP42_A 1,50 24
TP42_B 4,50 27
TP42_C 7,50 30
TP43_A 1,50 25

TP43_B 4,50 28
TP43_C 7,50 30
TP44_A 1,50 25
TP44_B 4,50 26
TP44_C 7,50 28

TP45_A 1,50 25
TP45_B 4,50 28
TP45_C 7,50 32
TP46_A 1,50 41
TP46_B 4,50 41

TP46_C 7,50 41
TP47_A 1,50 43
TP47_B 4,50 43
TP47_C 7,50 43
TP48_A 1,50 46

TP48_B 4,50 46
TP48_C 7,50 46
TP49_A 1,50 42
TP49_B 4,50 42
TP49_C 7,50 43

TP50_A 1,50 25
TP50_B 4,50 28
TP50_C 7,50 31
TP51_A 1,50 22
TP51_B 4,50 24

TP51_C 7,50 25
TP52_A 1,50 24
TP52_B 4,50 26
TP52_C 7,50 27
TP53_A 1,50 22

TP53_B 4,50 25
TP53_C 7,50 28
TP54_A 1,50 22
TP54_B 4,50 25
TP54_C 7,50 27

TP55_A 1,50 22
TP55_B 4,50 26
TP55_C 7,50 31
TP56_A 1,50 37
TP56_B 4,50 36

TP56_C 7,50 38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-4-2017 09:22:15Geomilieu V4.21



Inclusief aftrek artikel 110g WghResultaten Jonkheer van Karnebeekweg 

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jonkheer van Karnebeekweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

TP57_A 1,50 27
TP57_B 4,50 28
TP57_C 7,50 30
TP58_A 1,50 27
TP58_B 4,50 28

TP58_C 7,50 30
TP59_A 1,50 23
TP59_B 4,50 25
TP59_C 7,50 27
TP60_A 1,50 23

TP60_B 4,50 24
TP60_C 7,50 25
TP61_A 1,50 17
TP61_B 4,50 19
TP61_C 7,50 22

TP63_A 1,50 23
TP63_B 4,50 24
TP63_C 7,50 25
TP64_A 1,50 24
TP64_B 4,50 25

TP64_C 7,50 26
TP65_A 1,50 25
TP65_B 4,50 26
TP65_C 7,50 27
TP66_A 1,50 26

TP66_B 4,50 28
TP66_C 7,50 29
TP67_A 1,50 24
TP67_B 4,50 26
TP67_C 7,50 29

TP68_A 1,50 45
TP68_B 4,50 45
TP68_C 7,50 46
TP69_A 1,50 45
TP69_B 4,50 46

TP69_C 7,50 47
TP70_A 1,50 47
TP70_B 4,50 49
TP70_C 7,50 49
TP71_A 1,50 46

TP71_B 4,50 48
TP71_C 7,50 48
TP72_A 1,50 43
TP72_B 4,50 45
TP72_C 7,50 45

TP73_A 1,50 39
TP73_B 4,50 40
TP73_C 7,50 41
TP74_A 1,50 36
TP74_B 4,50 37

TP74_C 7,50 38
TP75_A 1,50 30
TP75_B 4,50 31
TP75_C 7,50 31
TP76_A 1,50 27

TP76_B 4,50 28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-4-2017 09:22:15Geomilieu V4.21



Inclusief aftrek artikel 110g WghResultaten Jonkheer van Karnebeekweg 

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jonkheer van Karnebeekweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

TP76_C 7,50 30
TP77_A 1,50 35
TP77_B 4,50 35
TP77_C 7,50 36
TP78_A 1,50 32

TP78_B 4,50 33
TP78_C 7,50 33
TP79_A 1,50 29
TP79_B 4,50 30
TP79_C 7,50 31

TP80_A 1,50 26
TP80_B 4,50 27
TP80_C 7,50 28
TP81_A 1,50 15
TP81_B 4,50 16

TP81_C 7,50 19
TP82_A 1,50 19
TP82_B 4,50 21
TP82_C 7,50 22
TP83_A 1,50 23

TP83_B 4,50 25
TP83_C 7,50 28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-4-2017 09:22:15Geomilieu V4.21



Inclusief aftrek artikel 110g WghResultaten Rotterdamseweg 

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rotterdamseweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

TP01_A 1,50 42
TP01_B 4,50 43
TP01_C 7,50 44
TP02_A 1,50 44
TP02_B 4,50 44

TP02_C 7,50 45
TP03_A 1,50 45
TP03_B 4,50 46
TP03_C 7,50 48
TP04_A 1,50 30

TP04_B 4,50 35
TP04_C 7,50 42
TP05_A 1,50 34
TP05_B 4,50 37
TP05_C 7,50 43

TP06_A 1,50 32
TP06_B 4,50 34
TP06_C 7,50 40
TP07_A 1,50 40
TP07_B 4,50 43

TP07_C 7,50 47
TP08_A 1,50 30
TP08_B 4,50 35
TP08_C 7,50 42
TP09_A 1,50 35

TP09_B 4,50 38
TP09_C 7,50 44
TP10_A 1,50 28
TP10_B 4,50 31
TP10_C 7,50 40

TP11_A 1,50 29
TP11_B 4,50 33
TP11_C 7,50 41
TP12_A 1,50 30
TP12_B 4,50 34

TP12_C 7,50 41
TP13_A 1,50 29
TP13_B 4,50 33
TP13_C 7,50 41
TP14_A 1,50 32

TP14_B 4,50 36
TP14_C 7,50 42
TP15_A 1,50 38
TP15_B 4,50 40
TP15_C 7,50 45

TP16_A 1,50 40
TP16_B 4,50 41
TP16_C 7,50 45
TP17_A 1,50 36
TP17_B 4,50 38

TP17_C 7,50 42
TP18_A 1,50 35
TP18_B 4,50 37
TP18_C 7,50 41
TP19_A 1,50 31

TP19_B 4,50 34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-4-2017 09:23:16Geomilieu V4.21



Inclusief aftrek artikel 110g WghResultaten Rotterdamseweg 

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rotterdamseweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

TP19_C 7,50 38
TP20_A 1,50 32
TP20_B 4,50 35
TP20_C 7,50 40
TP21_A 1,50 31

TP21_B 4,50 34
TP21_C 7,50 41
TP22_A 1,50 32
TP22_B 4,50 35
TP22_C 7,50 41

TP23_A 1,50 31
TP23_B 4,50 35
TP23_C 7,50 42
TP24_A 1,50 30
TP24_B 4,50 33

TP24_C 7,50 41
TP25_A 1,50 30
TP25_B 4,50 33
TP25_C 7,50 41
TP26_A 1,50 30

TP26_B 4,50 33
TP26_C 7,50 41
TP27_A 1,50 32
TP27_B 4,50 35
TP27_C 7,50 40

TP28_A 1,50 32
TP28_B 4,50 35
TP28_C 7,50 40
TP29_A 1,50 32
TP29_B 4,50 35

TP29_C 7,50 41
TP30_A 1,50 37
TP30_B 4,50 39
TP30_C 7,50 42
TP31_A 1,50 39

TP31_B 4,50 40
TP31_C 7,50 44
TP32_A 1,50 37
TP32_B 4,50 40
TP32_C 7,50 46

TP33_A 1,50 35
TP33_B 4,50 39
TP33_C 7,50 44
TP34_A 1,50 30
TP34_B 4,50 33

TP34_C 7,50 39
TP35_A 1,50 30
TP35_B 4,50 34
TP35_C 7,50 39
TP36_A 1,50 31

TP36_B 4,50 35
TP36_C 7,50 39
TP37_A 1,50 33
TP37_B 4,50 35
TP37_C 7,50 38

TP38_A 1,50 34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-4-2017 09:23:16Geomilieu V4.21



Inclusief aftrek artikel 110g WghResultaten Rotterdamseweg 

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rotterdamseweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

TP38_B 4,50 38
TP38_C 7,50 44
TP39_A 1,50 33
TP39_B 4,50 37
TP39_C 7,50 41

TP40_A 1,50 33
TP40_B 4,50 36
TP40_C 7,50 40
TP41_A 1,50 28
TP41_B 4,50 32

TP41_C 7,50 38
TP42_A 1,50 29
TP42_B 4,50 33
TP42_C 7,50 39
TP43_A 1,50 28

TP43_B 4,50 32
TP43_C 7,50 39
TP44_A 1,50 34
TP44_B 4,50 37
TP44_C 7,50 41

TP45_A 1,50 34
TP45_B 4,50 37
TP45_C 7,50 40
TP46_A 1,50 31
TP46_B 4,50 34

TP46_C 7,50 35
TP47_A 1,50 30
TP47_B 4,50 32
TP47_C 7,50 34
TP48_A 1,50 28

TP48_B 4,50 31
TP48_C 7,50 35
TP49_A 1,50 30
TP49_B 4,50 33
TP49_C 7,50 36

TP50_A 1,50 28
TP50_B 4,50 32
TP50_C 7,50 39
TP51_A 1,50 32
TP51_B 4,50 35

TP51_C 7,50 41
TP52_A 1,50 30
TP52_B 4,50 34
TP52_C 7,50 40
TP53_A 1,50 28

TP53_B 4,50 32
TP53_C 7,50 40
TP54_A 1,50 27
TP54_B 4,50 31
TP54_C 7,50 38

TP55_A 1,50 28
TP55_B 4,50 32
TP55_C 7,50 39
TP56_A 1,50 31
TP56_B 4,50 34

TP56_C 7,50 37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-4-2017 09:23:16Geomilieu V4.21



Inclusief aftrek artikel 110g WghResultaten Rotterdamseweg 

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rotterdamseweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

TP57_A 1,50 31
TP57_B 4,50 35
TP57_C 7,50 38
TP58_A 1,50 31
TP58_B 4,50 35

TP58_C 7,50 38
TP59_A 1,50 36
TP59_B 4,50 38
TP59_C 7,50 43
TP60_A 1,50 33

TP60_B 4,50 36
TP60_C 7,50 42
TP61_A 1,50 34
TP61_B 4,50 37
TP61_C 7,50 42

TP63_A 1,50 37
TP63_B 4,50 39
TP63_C 7,50 43
TP64_A 1,50 33
TP64_B 4,50 36

TP64_C 7,50 42
TP65_A 1,50 31
TP65_B 4,50 35
TP65_C 7,50 40
TP66_A 1,50 31

TP66_B 4,50 34
TP66_C 7,50 39
TP67_A 1,50 31
TP67_B 4,50 34
TP67_C 7,50 37

TP68_A 1,50 28
TP68_B 4,50 31
TP68_C 7,50 34
TP69_A 1,50 29
TP69_B 4,50 31

TP69_C 7,50 34
TP70_A 1,50 29
TP70_B 4,50 31
TP70_C 7,50 34
TP71_A 1,50 28

TP71_B 4,50 30
TP71_C 7,50 32
TP72_A 1,50 29
TP72_B 4,50 31
TP72_C 7,50 34

TP73_A 1,50 29
TP73_B 4,50 32
TP73_C 7,50 35
TP74_A 1,50 30
TP74_B 4,50 31

TP74_C 7,50 33
TP75_A 1,50 35
TP75_B 4,50 37
TP75_C 7,50 42
TP76_A 1,50 35

TP76_B 4,50 36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-4-2017 09:23:16Geomilieu V4.21



Inclusief aftrek artikel 110g WghResultaten Rotterdamseweg 

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rotterdamseweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

TP76_C 7,50 39
TP77_A 1,50 29
TP77_B 4,50 31
TP77_C 7,50 33
TP78_A 1,50 30

TP78_B 4,50 33
TP78_C 7,50 37
TP79_A 1,50 30
TP79_B 4,50 33
TP79_C 7,50 36

TP80_A 1,50 25
TP80_B 4,50 27
TP80_C 7,50 28
TP81_A 1,50 37
TP81_B 4,50 38

TP81_C 7,50 39
TP82_A 1,50 40
TP82_B 4,50 40
TP82_C 7,50 41
TP83_A 1,50 37

TP83_B 4,50 40
TP83_C 7,50 42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-4-2017 09:23:16Geomilieu V4.21



 

Rho adviseurs voor leefruimte   2016.14.45 
vestiging Rotterdam 

Bijlage 3 Resultaten niet gezoneerde wegen  1 



Inclusief aftrek artikel 110g WghResultaten Talmastraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Talmastraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

TP01_A 1,50 22
TP01_B 4,50 23
TP01_C 7,50 24
TP02_A 1,50 25
TP02_B 4,50 26

TP02_C 7,50 26
TP03_A 1,50 39
TP03_B 4,50 39
TP03_C 7,50 39
TP04_A 1,50 25

TP04_B 4,50 26
TP04_C 7,50 27
TP05_A 1,50 18
TP05_B 4,50 20
TP05_C 7,50 21

TP06_A 1,50 8
TP06_B 4,50 9
TP06_C 7,50 10
TP07_A 1,50 41
TP07_B 4,50 41

TP07_C 7,50 40
TP08_A 1,50 41
TP08_B 4,50 41
TP08_C 7,50 41
TP09_A 1,50 41

TP09_B 4,50 42
TP09_C 7,50 41
TP10_A 1,50 28
TP10_B 4,50 28
TP10_C 7,50 29

TP11_A 1,50 12
TP11_B 4,50 14
TP11_C 7,50 16
TP12_A 1,50 13
TP12_B 4,50 16

TP12_C 7,50 17
TP13_A 1,50 13
TP13_B 4,50 15
TP13_C 7,50 17
TP14_A 1,50 28

TP14_B 4,50 28
TP14_C 7,50 29
TP15_A 1,50 41
TP15_B 4,50 41
TP15_C 7,50 41

TP16_A 1,50 41
TP16_B 4,50 41
TP16_C 7,50 41
TP17_A 1,50 34
TP17_B 4,50 35

TP17_C 7,50 35
TP18_A 1,50 27
TP18_B 4,50 29
TP18_C 7,50 29
TP19_A 1,50 12

TP19_B 4,50 13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-4-2017 09:23:40Geomilieu V4.21



Inclusief aftrek artikel 110g WghResultaten Talmastraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Talmastraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

TP19_C 7,50 14
TP20_A 1,50 11
TP20_B 4,50 12
TP20_C 7,50 14
TP21_A 1,50 23

TP21_B 4,50 24
TP21_C 7,50 25
TP22_A 1,50 11
TP22_B 4,50 13
TP22_C 7,50 16

TP23_A 1,50 20
TP23_B 4,50 22
TP23_C 7,50 22
TP24_A 1,50 16
TP24_B 4,50 19

TP24_C 7,50 21
TP25_A 1,50 16
TP25_B 4,50 19
TP25_C 7,50 22
TP26_A 1,50 15

TP26_B 4,50 19
TP26_C 7,50 22
TP27_A 1,50 9
TP27_B 4,50 10
TP27_C 7,50 12

TP28_A 1,50 10
TP28_B 4,50 10
TP28_C 7,50 12
TP29_A 1,50 10
TP29_B 4,50 10

TP29_C 7,50 11
TP30_A 1,50 26
TP30_B 4,50 28
TP30_C 7,50 29
TP31_A 1,50 34

TP31_B 4,50 35
TP31_C 7,50 35
TP32_A 1,50 42
TP32_B 4,50 42
TP32_C 7,50 42

TP33_A 1,50 42
TP33_B 4,50 42
TP33_C 7,50 42
TP34_A 1,50 30
TP34_B 4,50 30

TP34_C 7,50 31
TP35_A 1,50 19
TP35_B 4,50 21
TP35_C 7,50 22
TP36_A 1,50 9

TP36_B 4,50 11
TP36_C 7,50 12
TP37_A 1,50 14
TP37_B 4,50 16
TP37_C 7,50 17

TP38_A 1,50 42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-4-2017 09:23:40Geomilieu V4.21



Inclusief aftrek artikel 110g WghResultaten Talmastraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Talmastraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

TP38_B 4,50 42
TP38_C 7,50 42
TP39_A 1,50 42
TP39_B 4,50 42
TP39_C 7,50 42

TP40_A 1,50 42
TP40_B 4,50 42
TP40_C 7,50 41
TP41_A 1,50 13
TP41_B 4,50 15

TP41_C 7,50 17
TP42_A 1,50 14
TP42_B 4,50 16
TP42_C 7,50 18
TP43_A 1,50 12

TP43_B 4,50 14
TP43_C 7,50 16
TP44_A 1,50 41
TP44_B 4,50 41
TP44_C 7,50 41

TP45_A 1,50 40
TP45_B 4,50 40
TP45_C 7,50 40
TP46_A 1,50 26
TP46_B 4,50 26

TP46_C 7,50 26
TP47_A 1,50 15
TP47_B 4,50 17
TP47_C 7,50 17
TP48_A 1,50 8

TP48_B 4,50 8
TP48_C 7,50 9
TP49_A 1,50 9
TP49_B 4,50 9
TP49_C 7,50 10

TP50_A 1,50 22
TP50_B 4,50 24
TP50_C 7,50 24
TP51_A 1,50 16
TP51_B 4,50 19

TP51_C 7,50 20
TP52_A 1,50 15
TP52_B 4,50 18
TP52_C 7,50 20
TP53_A 1,50 16

TP53_B 4,50 20
TP53_C 7,50 23
TP54_A 1,50 16
TP54_B 4,50 20
TP54_C 7,50 22

TP55_A 1,50 16
TP55_B 4,50 20
TP55_C 7,50 22
TP56_A 1,50 9
TP56_B 4,50 10

TP56_C 7,50 11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-4-2017 09:23:40Geomilieu V4.21



Inclusief aftrek artikel 110g WghResultaten Talmastraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Talmastraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

TP57_A 1,50 10
TP57_B 4,50 11
TP57_C 7,50 12
TP58_A 1,50 10
TP58_B 4,50 11

TP58_C 7,50 12
TP59_A 1,50 15
TP59_B 4,50 16
TP59_C 7,50 18
TP60_A 1,50 15

TP60_B 4,50 16
TP60_C 7,50 19
TP61_A 1,50 17
TP61_B 4,50 19
TP61_C 7,50 21

TP63_A 1,50 20
TP63_B 4,50 22
TP63_C 7,50 23
TP64_A 1,50 18
TP64_B 4,50 19

TP64_C 7,50 21
TP65_A 1,50 14
TP65_B 4,50 16
TP65_C 7,50 17
TP66_A 1,50 14

TP66_B 4,50 15
TP66_C 7,50 17
TP67_A 1,50 14
TP67_B 4,50 15
TP67_C 7,50 16

TP68_A 1,50 9
TP68_B 4,50 10
TP68_C 7,50 10
TP69_A 1,50 4
TP69_B 4,50 5

TP69_C 7,50 6
TP70_A 1,50 4
TP70_B 4,50 5
TP70_C 7,50 5
TP71_A 1,50 3

TP71_B 4,50 4
TP71_C 7,50 4
TP72_A 1,50 4
TP72_B 4,50 5
TP72_C 7,50 5

TP73_A 1,50 4
TP73_B 4,50 4
TP73_C 7,50 4
TP74_A 1,50 8
TP74_B 4,50 9

TP74_C 7,50 9
TP75_A 1,50 17
TP75_B 4,50 19
TP75_C 7,50 20
TP76_A 1,50 17

TP76_B 4,50 18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-4-2017 09:23:40Geomilieu V4.21



Inclusief aftrek artikel 110g WghResultaten Talmastraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Talmastraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

TP76_C 7,50 19
TP77_A 1,50 4
TP77_B 4,50 4
TP77_C 7,50 5
TP78_A 1,50 4

TP78_B 4,50 4
TP78_C 7,50 4
TP79_A 1,50 3
TP79_B 4,50 3
TP79_C 7,50 3

TP80_A 1,50 1
TP80_B 4,50 2
TP80_C 7,50 0
TP81_A 1,50 8
TP81_B 4,50 9

TP81_C 7,50 10
TP82_A 1,50 12
TP82_B 4,50 13
TP82_C 7,50 14
TP83_A 1,50 13

TP83_B 4,50 14
TP83_C 7,50 15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-4-2017 09:23:40Geomilieu V4.21



Inclusief aftrek artikel 110g WghResultaten Hovystraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hovystraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

TP01_A 1,50 49
TP01_B 4,50 49
TP01_C 7,50 49
TP02_A 1,50 49
TP02_B 4,50 49

TP02_C 7,50 48
TP03_A 1,50 40
TP03_B 4,50 41
TP03_C 7,50 40
TP04_A 1,50 20

TP04_B 4,50 23
TP04_C 7,50 24
TP05_A 1,50 24
TP05_B 4,50 26
TP05_C 7,50 26

TP06_A 1,50 42
TP06_B 4,50 43
TP06_C 7,50 43
TP07_A 1,50 32
TP07_B 4,50 34

TP07_C 7,50 34
TP08_A 1,50 24
TP08_B 4,50 26
TP08_C 7,50 27
TP09_A 1,50 21

TP09_B 4,50 23
TP09_C 7,50 24
TP10_A 1,50 13
TP10_B 4,50 15
TP10_C 7,50 18

TP11_A 1,50 18
TP11_B 4,50 20
TP11_C 7,50 22
TP12_A 1,50 19
TP12_B 4,50 21

TP12_C 7,50 24
TP13_A 1,50 20
TP13_B 4,50 23
TP13_C 7,50 26
TP14_A 1,50 20

TP14_B 4,50 24
TP14_C 7,50 28
TP15_A 1,50 21
TP15_B 4,50 23
TP15_C 7,50 24

TP16_A 1,50 19
TP16_B 4,50 20
TP16_C 7,50 21
TP17_A 1,50 13
TP17_B 4,50 14

TP17_C 7,50 15
TP18_A 1,50 12
TP18_B 4,50 14
TP18_C 7,50 16
TP19_A 1,50 27

TP19_B 4,50 28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-4-2017 09:24:02Geomilieu V4.21



Inclusief aftrek artikel 110g WghResultaten Hovystraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hovystraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

TP19_C 7,50 29
TP20_A 1,50 28
TP20_B 4,50 29
TP20_C 7,50 30
TP21_A 1,50 18

TP21_B 4,50 20
TP21_C 7,50 23
TP22_A 1,50 36
TP22_B 4,50 38
TP22_C 7,50 38

TP23_A 1,50 24
TP23_B 4,50 27
TP23_C 7,50 30
TP24_A 1,50 17
TP24_B 4,50 20

TP24_C 7,50 23
TP25_A 1,50 17
TP25_B 4,50 19
TP25_C 7,50 21
TP26_A 1,50 16

TP26_B 4,50 18
TP26_C 7,50 19
TP27_A 1,50 28
TP27_B 4,50 30
TP27_C 7,50 31

TP28_A 1,50 31
TP28_B 4,50 33
TP28_C 7,50 34
TP29_A 1,50 36
TP29_B 4,50 38

TP29_C 7,50 38
TP30_A 1,50 17
TP30_B 4,50 18
TP30_C 7,50 20
TP31_A 1,50 18

TP31_B 4,50 18
TP31_C 7,50 19
TP32_A 1,50 16
TP32_B 4,50 17
TP32_C 7,50 18

TP33_A 1,50 17
TP33_B 4,50 18
TP33_C 7,50 18
TP34_A 1,50 10
TP34_B 4,50 11

TP34_C 7,50 14
TP35_A 1,50 11
TP35_B 4,50 12
TP35_C 7,50 15
TP36_A 1,50 25

TP36_B 4,50 25
TP36_C 7,50 26
TP37_A 1,50 26
TP37_B 4,50 25
TP37_C 7,50 26

TP38_A 1,50 15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-4-2017 09:24:02Geomilieu V4.21



Inclusief aftrek artikel 110g WghResultaten Hovystraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hovystraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

TP38_B 4,50 17
TP38_C 7,50 17
TP39_A 1,50 14
TP39_B 4,50 15
TP39_C 7,50 16

TP40_A 1,50 11
TP40_B 4,50 13
TP40_C 7,50 13
TP41_A 1,50 14
TP41_B 4,50 15

TP41_C 7,50 16
TP42_A 1,50 14
TP42_B 4,50 15
TP42_C 7,50 17
TP43_A 1,50 14

TP43_B 4,50 15
TP43_C 7,50 17
TP44_A 1,50 6
TP44_B 4,50 8
TP44_C 7,50 8

TP45_A 1,50 7
TP45_B 4,50 9
TP45_C 7,50 9
TP46_A 1,50 8
TP46_B 4,50 9

TP46_C 7,50 9
TP47_A 1,50 8
TP47_B 4,50 9
TP47_C 7,50 10
TP48_A 1,50 20

TP48_B 4,50 21
TP48_C 7,50 21
TP49_A 1,50 19
TP49_B 4,50 21
TP49_C 7,50 20

TP50_A 1,50 12
TP50_B 4,50 14
TP50_C 7,50 16
TP51_A 1,50 14
TP51_B 4,50 15

TP51_C 7,50 19
TP52_A 1,50 13
TP52_B 4,50 15
TP52_C 7,50 18
TP53_A 1,50 10

TP53_B 4,50 11
TP53_C 7,50 12
TP54_A 1,50 11
TP54_B 4,50 12
TP54_C 7,50 12

TP55_A 1,50 10
TP55_B 4,50 11
TP55_C 7,50 11
TP56_A 1,50 19
TP56_B 4,50 20

TP56_C 7,50 20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-4-2017 09:24:02Geomilieu V4.21



Inclusief aftrek artikel 110g WghResultaten Hovystraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hovystraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

TP57_A 1,50 22
TP57_B 4,50 22
TP57_C 7,50 22
TP58_A 1,50 23
TP58_B 4,50 24

TP58_C 7,50 24
TP59_A 1,50 37
TP59_B 4,50 39
TP59_C 7,50 39
TP60_A 1,50 30

TP60_B 4,50 31
TP60_C 7,50 33
TP61_A 1,50 26
TP61_B 4,50 27
TP61_C 7,50 28

TP63_A 1,50 18
TP63_B 4,50 18
TP63_C 7,50 20
TP64_A 1,50 24
TP64_B 4,50 25

TP64_C 7,50 25
TP65_A 1,50 23
TP65_B 4,50 23
TP65_C 7,50 23
TP66_A 1,50 20

TP66_B 4,50 21
TP66_C 7,50 21
TP67_A 1,50 20
TP67_B 4,50 21
TP67_C 7,50 21

TP68_A 1,50 7
TP68_B 4,50 8
TP68_C 7,50 8
TP69_A 1,50 7
TP69_B 4,50 8

TP69_C 7,50 8
TP70_A 1,50 11
TP70_B 4,50 11
TP70_C 7,50 11
TP71_A 1,50 18

TP71_B 4,50 19
TP71_C 7,50 19
TP72_A 1,50 19
TP72_B 4,50 20
TP72_C 7,50 20

TP73_A 1,50 22
TP73_B 4,50 22
TP73_C 7,50 22
TP74_A 1,50 24
TP74_B 4,50 25

TP74_C 7,50 25
TP75_A 1,50 20
TP75_B 4,50 20
TP75_C 7,50 21
TP76_A 1,50 11

TP76_B 4,50 12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-4-2017 09:24:02Geomilieu V4.21



Inclusief aftrek artikel 110g WghResultaten Hovystraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hovystraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

TP76_C 7,50 14
TP77_A 1,50 25
TP77_B 4,50 26
TP77_C 7,50 27
TP78_A 1,50 29

TP78_B 4,50 30
TP78_C 7,50 32
TP79_A 1,50 33
TP79_B 4,50 35
TP79_C 7,50 35

TP80_A 1,50 43
TP80_B 4,50 43
TP80_C 7,50 43
TP81_A 1,50 52
TP81_B 4,50 52

TP81_C 7,50 51
TP82_A 1,50 52
TP82_B 4,50 52
TP82_C 7,50 51
TP83_A 1,50 43

TP83_B 4,50 44
TP83_C 7,50 44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-4-2017 09:24:02Geomilieu V4.21



Inclusief aftrek artikel 110g WghResultaten Slotemaker de Bruinestraat 

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Slotemaker de Bruinestraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

TP01_A 1,50 31
TP01_B 4,50 31
TP01_C 7,50 31
TP02_A 1,50 25
TP02_B 4,50 27

TP02_C 7,50 28
TP03_A 1,50 13
TP03_B 4,50 14
TP03_C 7,50 15
TP04_A 1,50 31

TP04_B 4,50 33
TP04_C 7,50 33
TP05_A 1,50 41
TP05_B 4,50 41
TP05_C 7,50 41

TP06_A 1,50 45
TP06_B 4,50 45
TP06_C 7,50 45
TP07_A 1,50 13
TP07_B 4,50 14

TP07_C 7,50 14
TP08_A 1,50 11
TP08_B 4,50 13
TP08_C 7,50 15
TP09_A 1,50 14

TP09_B 4,50 15
TP09_C 7,50 15
TP10_A 1,50 25
TP10_B 4,50 27
TP10_C 7,50 29

TP11_A 1,50 22
TP11_B 4,50 25
TP11_C 7,50 28
TP12_A 1,50 22
TP12_B 4,50 25

TP12_C 7,50 28
TP13_A 1,50 27
TP13_B 4,50 30
TP13_C 7,50 31
TP14_A 1,50 30

TP14_B 4,50 32
TP14_C 7,50 33
TP15_A 1,50 13
TP15_B 4,50 13
TP15_C 7,50 14

TP16_A 1,50 20
TP16_B 4,50 21
TP16_C 7,50 22
TP17_A 1,50 32
TP17_B 4,50 34

TP17_C 7,50 34
TP18_A 1,50 40
TP18_B 4,50 41
TP18_C 7,50 41
TP19_A 1,50 47

TP19_B 4,50 47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-4-2017 09:24:23Geomilieu V4.21



Inclusief aftrek artikel 110g WghResultaten Slotemaker de Bruinestraat 

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Slotemaker de Bruinestraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

TP19_C 7,50 47
TP20_A 1,50 47
TP20_B 4,50 47
TP20_C 7,50 47
TP21_A 1,50 27

TP21_B 4,50 29
TP21_C 7,50 29
TP22_A 1,50 43
TP22_B 4,50 43
TP22_C 7,50 43

TP23_A 1,50 35
TP23_B 4,50 36
TP23_C 7,50 36
TP24_A 1,50 26
TP24_B 4,50 27

TP24_C 7,50 28
TP25_A 1,50 19
TP25_B 4,50 21
TP25_C 7,50 23
TP26_A 1,50 18

TP26_B 4,50 20
TP26_C 7,50 21
TP27_A 1,50 47
TP27_B 4,50 47
TP27_C 7,50 47

TP28_A 1,50 47
TP28_B 4,50 47
TP28_C 7,50 47
TP29_A 1,50 47
TP29_B 4,50 47

TP29_C 7,50 47
TP30_A 1,50 39
TP30_B 4,50 40
TP30_C 7,50 40
TP31_A 1,50 31

TP31_B 4,50 33
TP31_C 7,50 34
TP32_A 1,50 20
TP32_B 4,50 21
TP32_C 7,50 22

TP33_A 1,50 16
TP33_B 4,50 17
TP33_C 7,50 18
TP34_A 1,50 29
TP34_B 4,50 31

TP34_C 7,50 32
TP35_A 1,50 40
TP35_B 4,50 41
TP35_C 7,50 41
TP36_A 1,50 48

TP36_B 4,50 48
TP36_C 7,50 47
TP37_A 1,50 47
TP37_B 4,50 48
TP37_C 7,50 47

TP38_A 1,50 14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-4-2017 09:24:23Geomilieu V4.21



Inclusief aftrek artikel 110g WghResultaten Slotemaker de Bruinestraat 

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Slotemaker de Bruinestraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

TP38_B 4,50 15
TP38_C 7,50 17
TP39_A 1,50 14
TP39_B 4,50 15
TP39_C 7,50 16

TP40_A 1,50 14
TP40_B 4,50 15
TP40_C 7,50 15
TP41_A 1,50 22
TP41_B 4,50 25

TP41_C 7,50 27
TP42_A 1,50 23
TP42_B 4,50 26
TP42_C 7,50 28
TP43_A 1,50 30

TP43_B 4,50 32
TP43_C 7,50 33
TP44_A 1,50 13
TP44_B 4,50 14
TP44_C 7,50 14

TP45_A 1,50 13
TP45_B 4,50 14
TP45_C 7,50 15
TP46_A 1,50 26
TP46_B 4,50 27

TP46_C 7,50 27
TP47_A 1,50 35
TP47_B 4,50 36
TP47_C 7,50 35
TP48_A 1,50 48

TP48_B 4,50 48
TP48_C 7,50 47
TP49_A 1,50 48
TP49_B 4,50 48
TP49_C 7,50 47

TP50_A 1,50 28
TP50_B 4,50 30
TP50_C 7,50 31
TP51_A 1,50 43
TP51_B 4,50 43

TP51_C 7,50 43
TP52_A 1,50 36
TP52_B 4,50 38
TP52_C 7,50 38
TP53_A 1,50 18

TP53_B 4,50 21
TP53_C 7,50 22
TP54_A 1,50 19
TP54_B 4,50 21
TP54_C 7,50 22

TP55_A 1,50 18
TP55_B 4,50 20
TP55_C 7,50 21
TP56_A 1,50 48
TP56_B 4,50 48

TP56_C 7,50 47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-4-2017 09:24:23Geomilieu V4.21



Inclusief aftrek artikel 110g WghResultaten Slotemaker de Bruinestraat 

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Slotemaker de Bruinestraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

TP57_A 1,50 48
TP57_B 4,50 48
TP57_C 7,50 48
TP58_A 1,50 48
TP58_B 4,50 48

TP58_C 7,50 48
TP59_A 1,50 46
TP59_B 4,50 46
TP59_C 7,50 46
TP60_A 1,50 46

TP60_B 4,50 47
TP60_C 7,50 46
TP61_A 1,50 46
TP61_B 4,50 47
TP61_C 7,50 46

TP63_A 1,50 37
TP63_B 4,50 38
TP63_C 7,50 39
TP64_A 1,50 47
TP64_B 4,50 47

TP64_C 7,50 47
TP65_A 1,50 47
TP65_B 4,50 48
TP65_C 7,50 47
TP66_A 1,50 47

TP66_B 4,50 48
TP66_C 7,50 47
TP67_A 1,50 47
TP67_B 4,50 47
TP67_C 7,50 47

TP68_A 1,50 40
TP68_B 4,50 40
TP68_C 7,50 40
TP69_A 1,50 33
TP69_B 4,50 35

TP69_C 7,50 35
TP70_A 1,50 29
TP70_B 4,50 31
TP70_C 7,50 32
TP71_A 1,50 14

TP71_B 4,50 15
TP71_C 7,50 16
TP72_A 1,50 11
TP72_B 4,50 11
TP72_C 7,50 12

TP73_A 1,50 14
TP73_B 4,50 14
TP73_C 7,50 14
TP74_A 1,50 15
TP74_B 4,50 15

TP74_C 7,50 16
TP75_A 1,50 30
TP75_B 4,50 32
TP75_C 7,50 33
TP76_A 1,50 31

TP76_B 4,50 33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-4-2017 09:24:23Geomilieu V4.21



Inclusief aftrek artikel 110g WghResultaten Slotemaker de Bruinestraat 

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Slotemaker de Bruinestraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

TP76_C 7,50 33
TP77_A 1,50 16
TP77_B 4,50 17
TP77_C 7,50 17
TP78_A 1,50 11

TP78_B 4,50 11
TP78_C 7,50 12
TP79_A 1,50 10
TP79_B 4,50 10
TP79_C 7,50 10

TP80_A 1,50 9
TP80_B 4,50 9
TP80_C 7,50 8
TP81_A 1,50 24
TP81_B 4,50 27

TP81_C 7,50 27
TP82_A 1,50 35
TP82_B 4,50 35
TP82_C 7,50 35
TP83_A 1,50 46

TP83_B 4,50 46
TP83_C 7,50 45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-4-2017 09:24:23Geomilieu V4.21



Inclusief aftrek artikel 110g WghResultaten Poesiatstraat 

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Poesiatstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

TP01_A 1,50 5
TP01_B 4,50 6
TP01_C 7,50 6
TP02_A 1,50 6
TP02_B 4,50 5

TP02_C 7,50 6
TP03_A 1,50 13
TP03_B 4,50 12
TP03_C 7,50 13
TP04_A 1,50 14

TP04_B 4,50 17
TP04_C 7,50 20
TP05_A 1,50 16
TP05_B 4,50 18
TP05_C 7,50 21

TP06_A 1,50 16
TP06_B 4,50 17
TP06_C 7,50 18
TP07_A 1,50 16
TP07_B 4,50 17

TP07_C 7,50 18
TP08_A 1,50 20
TP08_B 4,50 22
TP08_C 7,50 23
TP09_A 1,50 22

TP09_B 4,50 24
TP09_C 7,50 24
TP10_A 1,50 17
TP10_B 4,50 21
TP10_C 7,50 25

TP11_A 1,50 17
TP11_B 4,50 21
TP11_C 7,50 25
TP12_A 1,50 16
TP12_B 4,50 19

TP12_C 7,50 22
TP13_A 1,50 16
TP13_B 4,50 18
TP13_C 7,50 20
TP14_A 1,50 10

TP14_B 4,50 12
TP14_C 7,50 14
TP15_A 1,50 27
TP15_B 4,50 28
TP15_C 7,50 28

TP16_A 1,50 33
TP16_B 4,50 34
TP16_C 7,50 33
TP17_A 1,50 41
TP17_B 4,50 42

TP17_C 7,50 42
TP18_A 1,50 43
TP18_B 4,50 43
TP18_C 7,50 43
TP19_A 1,50 42

TP19_B 4,50 43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-4-2017 09:24:56Geomilieu V4.21



Inclusief aftrek artikel 110g WghResultaten Poesiatstraat 

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Poesiatstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

TP19_C 7,50 43
TP20_A 1,50 38
TP20_B 4,50 39
TP20_C 7,50 39
TP21_A 1,50 12

TP21_B 4,50 15
TP21_C 7,50 17
TP22_A 1,50 11
TP22_B 4,50 13
TP22_C 7,50 16

TP23_A 1,50 11
TP23_B 4,50 13
TP23_C 7,50 15
TP24_A 1,50 14
TP24_B 4,50 16

TP24_C 7,50 18
TP25_A 1,50 15
TP25_B 4,50 17
TP25_C 7,50 19
TP26_A 1,50 15

TP26_B 4,50 19
TP26_C 7,50 22
TP27_A 1,50 35
TP27_B 4,50 37
TP27_C 7,50 37

TP28_A 1,50 29
TP28_B 4,50 30
TP28_C 7,50 31
TP29_A 1,50 25
TP29_B 4,50 26

TP29_C 7,50 27
TP30_A 1,50 42
TP30_B 4,50 43
TP30_C 7,50 43
TP31_A 1,50 41

TP31_B 4,50 42
TP31_C 7,50 41
TP32_A 1,50 34
TP32_B 4,50 34
TP32_C 7,50 34

TP33_A 1,50 29
TP33_B 4,50 30
TP33_C 7,50 30
TP34_A 1,50 14
TP34_B 4,50 18

TP34_C 7,50 20
TP35_A 1,50 25
TP35_B 4,50 27
TP35_C 7,50 28
TP36_A 1,50 36

TP36_B 4,50 38
TP36_C 7,50 38
TP37_A 1,50 41
TP37_B 4,50 42
TP37_C 7,50 42

TP38_A 1,50 24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-4-2017 09:24:56Geomilieu V4.21



Inclusief aftrek artikel 110g WghResultaten Poesiatstraat 

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Poesiatstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

TP38_B 4,50 26
TP38_C 7,50 26
TP39_A 1,50 19
TP39_B 4,50 21
TP39_C 7,50 22

TP40_A 1,50 13
TP40_B 4,50 14
TP40_C 7,50 15
TP41_A 1,50 15
TP41_B 4,50 17

TP41_C 7,50 19
TP42_A 1,50 16
TP42_B 4,50 18
TP42_C 7,50 21
TP43_A 1,50 18

TP43_B 4,50 21
TP43_C 7,50 24
TP44_A 1,50 12
TP44_B 4,50 14
TP44_C 7,50 14

TP45_A 1,50 11
TP45_B 4,50 12
TP45_C 7,50 13
TP46_A 1,50 5
TP46_B 4,50 7

TP46_C 7,50 7
TP47_A 1,50 4
TP47_B 4,50 6
TP47_C 7,50 7
TP48_A 1,50 22

TP48_B 4,50 22
TP48_C 7,50 23
TP49_A 1,50 22
TP49_B 4,50 23
TP49_C 7,50 24

TP50_A 1,50 15
TP50_B 4,50 17
TP50_C 7,50 19
TP51_A 1,50 32
TP51_B 4,50 34

TP51_C 7,50 34
TP52_A 1,50 18
TP52_B 4,50 22
TP52_C 7,50 26
TP53_A 1,50 15

TP53_B 4,50 18
TP53_C 7,50 21
TP54_A 1,50 14
TP54_B 4,50 16
TP54_C 7,50 18

TP55_A 1,50 12
TP55_B 4,50 14
TP55_C 7,50 16
TP56_A 1,50 23
TP56_B 4,50 24

TP56_C 7,50 25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-4-2017 09:24:56Geomilieu V4.21



Inclusief aftrek artikel 110g WghResultaten Poesiatstraat 

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Poesiatstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

TP57_A 1,50 27
TP57_B 4,50 29
TP57_C 7,50 30
TP58_A 1,50 32
TP58_B 4,50 34

TP58_C 7,50 35
TP59_A 1,50 23
TP59_B 4,50 25
TP59_C 7,50 26
TP60_A 1,50 27

TP60_B 4,50 29
TP60_C 7,50 30
TP61_A 1,50 38
TP61_B 4,50 39
TP61_C 7,50 39

TP63_A 1,50 48
TP63_B 4,50 48
TP63_C 7,50 48
TP64_A 1,50 38
TP64_B 4,50 38

TP64_C 7,50 39
TP65_A 1,50 27
TP65_B 4,50 29
TP65_C 7,50 30
TP66_A 1,50 22

TP66_B 4,50 24
TP66_C 7,50 25
TP67_A 1,50 21
TP67_B 4,50 23
TP67_C 7,50 24

TP68_A 1,50 7
TP68_B 4,50 7
TP68_C 7,50 8
TP69_A 1,50 7
TP69_B 4,50 8

TP69_C 7,50 9
TP70_A 1,50 17
TP70_B 4,50 17
TP70_C 7,50 17
TP71_A 1,50 26

TP71_B 4,50 27
TP71_C 7,50 28
TP72_A 1,50 27
TP72_B 4,50 29
TP72_C 7,50 30

TP73_A 1,50 33
TP73_B 4,50 35
TP73_C 7,50 35
TP74_A 1,50 41
TP74_B 4,50 42

TP74_C 7,50 42
TP75_A 1,50 48
TP75_B 4,50 48
TP75_C 7,50 48
TP76_A 1,50 49

TP76_B 4,50 49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-4-2017 09:24:56Geomilieu V4.21



Inclusief aftrek artikel 110g WghResultaten Poesiatstraat 

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Poesiatstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

TP76_C 7,50 48
TP77_A 1,50 41
TP77_B 4,50 41
TP77_C 7,50 41
TP78_A 1,50 29

TP78_B 4,50 31
TP78_C 7,50 32
TP79_A 1,50 26
TP79_B 4,50 27
TP79_C 7,50 28

TP80_A 1,50 22
TP80_B 4,50 22
TP80_C 7,50 23
TP81_A 1,50 9
TP81_B 4,50 10

TP81_C 7,50 11
TP82_A 1,50 16
TP82_B 4,50 16
TP82_C 7,50 16
TP83_A 1,50 22

TP83_B 4,50 24
TP83_C 7,50 24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-4-2017 09:24:56Geomilieu V4.21



Inclusief aftrek artikel 110g WghResultaten Klaas Katerstraat 

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Klaas Katerstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

TP01_A 1,50 16
TP01_B 4,50 18
TP01_C 7,50 20
TP02_A 1,50 17
TP02_B 4,50 18

TP02_C 7,50 18
TP03_A 1,50 19
TP03_B 4,50 21
TP03_C 7,50 23
TP04_A 1,50 19

TP04_B 4,50 21
TP04_C 7,50 25
TP05_A 1,50 20
TP05_B 4,50 23
TP05_C 7,50 26

TP06_A 1,50 19
TP06_B 4,50 19
TP06_C 7,50 20
TP07_A 1,50 19
TP07_B 4,50 21

TP07_C 7,50 22
TP08_A 1,50 16
TP08_B 4,50 18
TP08_C 7,50 20
TP09_A 1,50 20

TP09_B 4,50 22
TP09_C 7,50 22
TP10_A 1,50 17
TP10_B 4,50 20
TP10_C 7,50 26

TP11_A 1,50 20
TP11_B 4,50 23
TP11_C 7,50 26
TP12_A 1,50 22
TP12_B 4,50 24

TP12_C 7,50 26
TP13_A 1,50 21
TP13_B 4,50 23
TP13_C 7,50 25
TP14_A 1,50 17

TP14_B 4,50 18
TP14_C 7,50 22
TP15_A 1,50 19
TP15_B 4,50 21
TP15_C 7,50 22

TP16_A 1,50 21
TP16_B 4,50 23
TP16_C 7,50 24
TP17_A 1,50 25
TP17_B 4,50 26

TP17_C 7,50 28
TP18_A 1,50 25
TP18_B 4,50 26
TP18_C 7,50 29
TP19_A 1,50 33

TP19_B 4,50 33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-4-2017 09:25:17Geomilieu V4.21



Inclusief aftrek artikel 110g WghResultaten Klaas Katerstraat 

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Klaas Katerstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

TP19_C 7,50 33
TP20_A 1,50 32
TP20_B 4,50 32
TP20_C 7,50 32
TP21_A 1,50 17

TP21_B 4,50 19
TP21_C 7,50 21
TP22_A 1,50 18
TP22_B 4,50 19
TP22_C 7,50 23

TP23_A 1,50 16
TP23_B 4,50 18
TP23_C 7,50 21
TP24_A 1,50 21
TP24_B 4,50 23

TP24_C 7,50 25
TP25_A 1,50 21
TP25_B 4,50 23
TP25_C 7,50 24
TP26_A 1,50 17

TP26_B 4,50 19
TP26_C 7,50 21
TP27_A 1,50 32
TP27_B 4,50 32
TP27_C 7,50 32

TP28_A 1,50 30
TP28_B 4,50 31
TP28_C 7,50 31
TP29_A 1,50 29
TP29_B 4,50 29

TP29_C 7,50 29
TP30_A 1,50 22
TP30_B 4,50 24
TP30_C 7,50 26
TP31_A 1,50 22

TP31_B 4,50 23
TP31_C 7,50 24
TP32_A 1,50 24
TP32_B 4,50 26
TP32_C 7,50 27

TP33_A 1,50 24
TP33_B 4,50 26
TP33_C 7,50 28
TP34_A 1,50 22
TP34_B 4,50 24

TP34_C 7,50 30
TP35_A 1,50 25
TP35_B 4,50 27
TP35_C 7,50 31
TP36_A 1,50 35

TP36_B 4,50 36
TP36_C 7,50 36
TP37_A 1,50 35
TP37_B 4,50 36
TP37_C 7,50 36

TP38_A 1,50 25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-4-2017 09:25:17Geomilieu V4.21



Inclusief aftrek artikel 110g WghResultaten Klaas Katerstraat 

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Klaas Katerstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

TP38_B 4,50 26
TP38_C 7,50 28
TP39_A 1,50 26
TP39_B 4,50 29
TP39_C 7,50 30

TP40_A 1,50 32
TP40_B 4,50 34
TP40_C 7,50 34
TP41_A 1,50 26
TP41_B 4,50 30

TP41_C 7,50 35
TP42_A 1,50 26
TP42_B 4,50 29
TP42_C 7,50 32
TP43_A 1,50 26

TP43_B 4,50 28
TP43_C 7,50 31
TP44_A 1,50 37
TP44_B 4,50 38
TP44_C 7,50 38

TP45_A 1,50 41
TP45_B 4,50 41
TP45_C 7,50 41
TP46_A 1,50 48
TP46_B 4,50 49

TP46_C 7,50 49
TP47_A 1,50 50
TP47_B 4,50 51
TP47_C 7,50 51
TP48_A 1,50 51

TP48_B 4,50 52
TP48_C 7,50 52
TP49_A 1,50 48
TP49_B 4,50 50
TP49_C 7,50 50

TP50_A 1,50 23
TP50_B 4,50 26
TP50_C 7,50 31
TP51_A 1,50 20
TP51_B 4,50 23

TP51_C 7,50 28
TP52_A 1,50 22
TP52_B 4,50 24
TP52_C 7,50 28
TP53_A 1,50 23

TP53_B 4,50 26
TP53_C 7,50 29
TP54_A 1,50 24
TP54_B 4,50 27
TP54_C 7,50 30

TP55_A 1,50 23
TP55_B 4,50 27
TP55_C 7,50 32
TP56_A 1,50 46
TP56_B 4,50 48

TP56_C 7,50 48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-4-2017 09:25:17Geomilieu V4.21



Inclusief aftrek artikel 110g WghResultaten Klaas Katerstraat 

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Klaas Katerstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

TP57_A 1,50 39
TP57_B 4,50 40
TP57_C 7,50 41
TP58_A 1,50 36
TP58_B 4,50 36

TP58_C 7,50 37
TP59_A 1,50 28
TP59_B 4,50 29
TP59_C 7,50 29
TP60_A 1,50 30

TP60_B 4,50 31
TP60_C 7,50 31
TP61_A 1,50 32
TP61_B 4,50 33
TP61_C 7,50 34

TP63_A 1,50 21
TP63_B 4,50 22
TP63_C 7,50 23
TP64_A 1,50 34
TP64_B 4,50 35

TP64_C 7,50 36
TP65_A 1,50 37
TP65_B 4,50 38
TP65_C 7,50 40
TP66_A 1,50 41

TP66_B 4,50 43
TP66_C 7,50 44
TP67_A 1,50 44
TP67_B 4,50 46
TP67_C 7,50 47

TP68_A 1,50 51
TP68_B 4,50 52
TP68_C 7,50 53
TP69_A 1,50 52
TP69_B 4,50 53

TP69_C 7,50 53
TP70_A 1,50 52
TP70_B 4,50 53
TP70_C 7,50 53
TP71_A 1,50 45

TP71_B 4,50 47
TP71_C 7,50 47
TP72_A 1,50 40
TP72_B 4,50 42
TP72_C 7,50 43

TP73_A 1,50 35
TP73_B 4,50 37
TP73_C 7,50 38
TP74_A 1,50 34
TP74_B 4,50 35

TP74_C 7,50 36
TP75_A 1,50 20
TP75_B 4,50 21
TP75_C 7,50 22
TP76_A 1,50 28

TP76_B 4,50 29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-4-2017 09:25:17Geomilieu V4.21



Inclusief aftrek artikel 110g WghResultaten Klaas Katerstraat 

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Klaas Katerstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

TP76_C 7,50 30
TP77_A 1,50 32
TP77_B 4,50 33
TP77_C 7,50 33
TP78_A 1,50 29

TP78_B 4,50 30
TP78_C 7,50 30
TP79_A 1,50 27
TP79_B 4,50 28
TP79_C 7,50 28

TP80_A 1,50 17
TP80_B 4,50 17
TP80_C 7,50 17
TP81_A 1,50 16
TP81_B 4,50 17

TP81_C 7,50 18
TP82_A 1,50 23
TP82_B 4,50 24
TP82_C 7,50 23
TP83_A 1,50 29

TP83_B 4,50 30
TP83_C 7,50 31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-4-2017 09:25:17Geomilieu V4.21



Inclusief aftrek artikel 110g WghResultaten Koninginneweg (30 km/u)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koninginneweg 30 km/u
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

TP01_A 1,50 9
TP01_B 4,50 11
TP01_C 7,50 12
TP02_A 1,50 7
TP02_B 4,50 9

TP02_C 7,50 10
TP03_A 1,50 -1
TP03_B 4,50 -2
TP03_C 7,50 -2
TP04_A 1,50 6

TP04_B 4,50 7
TP04_C 7,50 9
TP05_A 1,50 8
TP05_B 4,50 9
TP05_C 7,50 10

TP06_A 1,50 10
TP06_B 4,50 12
TP06_C 7,50 13
TP07_A 1,50 1
TP07_B 4,50 1

TP07_C 7,50 1
TP08_A 1,50 -1
TP08_B 4,50 0
TP08_C 7,50 1
TP09_A 1,50 2

TP09_B 4,50 2
TP09_C 7,50 3
TP10_A 1,50 5
TP10_B 4,50 6
TP10_C 7,50 9

TP11_A 1,50 8
TP11_B 4,50 9
TP11_C 7,50 12
TP12_A 1,50 8
TP12_B 4,50 9

TP12_C 7,50 11
TP13_A 1,50 8
TP13_B 4,50 9
TP13_C 7,50 10
TP14_A 1,50 5

TP14_B 4,50 6
TP14_C 7,50 7
TP15_A 1,50 1
TP15_B 4,50 1
TP15_C 7,50 0

TP16_A 1,50 0
TP16_B 4,50 0
TP16_C 7,50 -2
TP17_A 1,50 15
TP17_B 4,50 16

TP17_C 7,50 17
TP18_A 1,50 17
TP18_B 4,50 18
TP18_C 7,50 20
TP19_A 1,50 18

TP19_B 4,50 19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-4-2017 09:25:48Geomilieu V4.21



Inclusief aftrek artikel 110g WghResultaten Koninginneweg (30 km/u)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koninginneweg 30 km/u
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

TP19_C 7,50 20
TP20_A 1,50 10
TP20_B 4,50 12
TP20_C 7,50 14
TP21_A 1,50 6

TP21_B 4,50 7
TP21_C 7,50 9
TP22_A 1,50 10
TP22_B 4,50 11
TP22_C 7,50 12

TP23_A 1,50 5
TP23_B 4,50 6
TP23_C 7,50 7
TP24_A 1,50 3
TP24_B 4,50 4

TP24_C 7,50 5
TP25_A 1,50 4
TP25_B 4,50 5
TP25_C 7,50 6
TP26_A 1,50 3

TP26_B 4,50 4
TP26_C 7,50 6
TP27_A 1,50 10
TP27_B 4,50 11
TP27_C 7,50 13

TP28_A 1,50 10
TP28_B 4,50 11
TP28_C 7,50 12
TP29_A 1,50 10
TP29_B 4,50 11

TP29_C 7,50 12
TP30_A 1,50 17
TP30_B 4,50 19
TP30_C 7,50 20
TP31_A 1,50 15

TP31_B 4,50 16
TP31_C 7,50 17
TP32_A 1,50 9
TP32_B 4,50 9
TP32_C 7,50 11

TP33_A 1,50 0
TP33_B 4,50 1
TP33_C 7,50 3
TP34_A 1,50 5
TP34_B 4,50 6

TP34_C 7,50 7
TP35_A 1,50 6
TP35_B 4,50 7
TP35_C 7,50 8
TP36_A 1,50 10

TP36_B 4,50 11
TP36_C 7,50 13
TP37_A 1,50 18
TP37_B 4,50 19
TP37_C 7,50 20

TP38_A 1,50 1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-4-2017 09:25:48Geomilieu V4.21



Inclusief aftrek artikel 110g WghResultaten Koninginneweg (30 km/u)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koninginneweg 30 km/u
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

TP38_B 4,50 2
TP38_C 7,50 3
TP39_A 1,50 2
TP39_B 4,50 3
TP39_C 7,50 3

TP40_A 1,50 2
TP40_B 4,50 2
TP40_C 7,50 2
TP41_A 1,50 7
TP41_B 4,50 8

TP41_C 7,50 10
TP42_A 1,50 7
TP42_B 4,50 8
TP42_C 7,50 10
TP43_A 1,50 7

TP43_B 4,50 9
TP43_C 7,50 11
TP44_A 1,50 1
TP44_B 4,50 2
TP44_C 7,50 2

TP45_A 1,50 0
TP45_B 4,50 1
TP45_C 7,50 1
TP46_A 1,50 -4
TP46_B 4,50 -2

TP46_C 7,50 -2
TP47_A 1,50 8
TP47_B 4,50 9
TP47_C 7,50 10
TP48_A 1,50 13

TP48_B 4,50 14
TP48_C 7,50 15
TP49_A 1,50 12
TP49_B 4,50 13
TP49_C 7,50 14

TP50_A 1,50 6
TP50_B 4,50 7
TP50_C 7,50 9
TP51_A 1,50 8
TP51_B 4,50 9

TP51_C 7,50 11
TP52_A 1,50 7
TP52_B 4,50 9
TP52_C 7,50 11
TP53_A 1,50 4

TP53_B 4,50 4
TP53_C 7,50 6
TP54_A 1,50 4
TP54_B 4,50 4
TP54_C 7,50 5

TP55_A 1,50 3
TP55_B 4,50 4
TP55_C 7,50 4
TP56_A 1,50 12
TP56_B 4,50 12

TP56_C 7,50 13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-4-2017 09:25:48Geomilieu V4.21



Inclusief aftrek artikel 110g WghResultaten Koninginneweg (30 km/u)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koninginneweg 30 km/u
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

TP57_A 1,50 9
TP57_B 4,50 10
TP57_C 7,50 11
TP58_A 1,50 10
TP58_B 4,50 11

TP58_C 7,50 12
TP59_A 1,50 5
TP59_B 4,50 6
TP59_C 7,50 6
TP60_A 1,50 6

TP60_B 4,50 6
TP60_C 7,50 7
TP61_A 1,50 9
TP61_B 4,50 10
TP61_C 7,50 11

TP63_A 1,50 23
TP63_B 4,50 25
TP63_C 7,50 26
TP64_A 1,50 9
TP64_B 4,50 10

TP64_C 7,50 11
TP65_A 1,50 4
TP65_B 4,50 5
TP65_C 7,50 6
TP66_A 1,50 5

TP66_B 4,50 5
TP66_C 7,50 6
TP67_A 1,50 4
TP67_B 4,50 5
TP67_C 7,50 5

TP68_A 1,50 13
TP68_B 4,50 14
TP68_C 7,50 14
TP69_A 1,50 14
TP69_B 4,50 15

TP69_C 7,50 16
TP70_A 1,50 22
TP70_B 4,50 22
TP70_C 7,50 23
TP71_A 1,50 37

TP71_B 4,50 37
TP71_C 7,50 37
TP72_A 1,50 38
TP72_B 4,50 38
TP72_C 7,50 38

TP73_A 1,50 39
TP73_B 4,50 39
TP73_C 7,50 38
TP74_A 1,50 39
TP74_B 4,50 39

TP74_C 7,50 38
TP75_A 1,50 30
TP75_B 4,50 31
TP75_C 7,50 31
TP76_A 1,50 31

TP76_B 4,50 32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-4-2017 09:25:48Geomilieu V4.21



Inclusief aftrek artikel 110g WghResultaten Koninginneweg (30 km/u)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koninginneweg 30 km/u
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

TP76_C 7,50 32
TP77_A 1,50 39
TP77_B 4,50 39
TP77_C 7,50 39
TP78_A 1,50 39

TP78_B 4,50 39
TP78_C 7,50 39
TP79_A 1,50 39
TP79_B 4,50 39
TP79_C 7,50 39

TP80_A 1,50 38
TP80_B 4,50 38
TP80_C 7,50 37
TP81_A 1,50 23
TP81_B 4,50 23

TP81_C 7,50 23
TP82_A 1,50 13
TP82_B 4,50 15
TP82_C 7,50 16
TP83_A 1,50 5

TP83_B 4,50 5
TP83_C 7,50 6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-4-2017 09:25:48Geomilieu V4.21



 

Rho adviseurs voor leefruimte   2016.14.45 
vestiging Rotterdam 

Bijlage 4 Verkeersgeneratie  1 

 



Verkeersgeneratie Ridderkerk centrum fase 2/3

30 km/u wegen (berekening) Straat Parkeerplaatsen Percentage van totaal Verkeersgeneratie per wegvak

1a Koninginneweg parallelweg 20 4,93 75,60
1b Koninginneweg parallelweg 18 4,43 68,04
2a Slotemaker de Bruinestraat 104 25,62 393,13
2b Slotemaker de Bruinestraat 128 31,53 483,85
3a Talmastraat 16 3,94 60,48
3b Talmastraat 19 4,68 71,82
4a Poesiatstraat 18 4,43 68,04
4b Poesiatstraat 16 3,94 60,48
5a Hovystraat 37 9,11 139,86
5b Hovystraat 14 3,45 52,92
6a Klaas Katerstraat 16 3,94 60,48
6b Klaas Katerstraat 0 0 0

Totaal 406 100,00 1534,72

Wegen met tellingen Straat mvt/etmaal weekdag 2028

6b Klaas Katerstraat 4458,87
7 Koninginneweg 7681,74
8 Rotterdamseweg 9226,56
9 Jonkheer van Karnebeekweg 4978

Woningtype Fase 2 Fase 3 Totaal Marge 10% extra Totaal met 10% extra marge Verkeersgeneratie

Sociale huur 18 32 50 5 55 269,5
Middeldure huur 67 95 162 16,2 178 1265,22

Totaal 1534,72

Woningtype CROW aanduiding Kencijfer verkeersgeneratie 

Sociale huur Huurhuis, sociale huur 4,9
Middeldure huur Huurhuis, vrije sector 7,1

Toedeling verkeersgeneratie aan netwerk

Wegvakken Toedeling Straat mvt/etmaal weekdag Inschatting intensiteit doorgaand verkeer Totaal mvt/etmaal weekdag

1a 1a Koninginneweg parallelweg 75,60 76
1b 1b Koninginneweg parallelweg 68,04 68
2a 2a Slotemaker de Bruinestraat 393,13 393
2b 2b Slotemaker de Bruinestraat 483,85 484
3a 3a Talmastraat 60,48 60,48 121
3b 3b Talmastraat 71,82 71,82 144
4a 4a + 4b + 2b + 1/2*3a + 1/2*3b Poesiatstraat 678,53 679
4b 4b + 1/2*3a + 1/2*3b Poesiatstraat 126,63 127
5a 5a + 2a + 5b + 1/2*3a Hovystraat 616,1560591 550 1166
5b 5b + 1/2*3a Hovystraat 83,16216749 550 633
6a 6a + 1/2*3b Klaas Katerstraat 96,39251232 450 546
6b Verkeerstellingen Klaas Katerstraat 4459
7 Verkeerstellingen Koninginneweg 7682
8 Verkeerstellingen Rotterdamseweg 9227
9 Verkeerstellingen Jonkheer van Karnebeekweg 4978
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1 Inleiding 

Op 13 juni 2016 is door Woonvisie aan MWH, nu onderdeel van Stantec, opdracht verstrekt voor het uitvoeren van 
een verkennend bodemonderzoek ter plaatse van Slotemaker de Bruinestraat e.o. (herstructureringsgebied fase 2 
en 3 centrum) te Ridderkerk (bijlagen 1 en 2). De aanleiding van het verkennend onderzoek is de omgevingsvergun-
ningaanvraag. 
 
 
1.1 Doel van het onderzoek 

Het doel van dit onderzoek is inzicht verkrijgen in hoeverre het voormalige, dan wel het huidige gebruik van de on-
derhavige locatie en haar omgeving heeft geleid tot verontreiniging van de bodem. Aan de hand van de onderzoeks-
resultaten wordt vastgesteld of de locatie in milieuhygiënisch opzicht geschikt is voor de gewenste bestemming.  
Indien de resultaten daartoe aanleiding geven wordt advies gegeven over eventueel vervolgonderzoek. 
 
 
1.2 Referentiekader 

De onderzoeksstrategie is afgeleid van de NEN 5740 (bron 1). In overeenstemming met deze norm is voorafgaand 
aan het veldonderzoek een vooronderzoek uitgevoerd gebaseerd op de NEN 5725 (bron 2). Het verkennend onder-
zoek bestond uit vooronderzoek, veldonderzoek, chemische analyses, toetsing en interpretatie.  
 
De advieswerkzaamheden voor dit project zijn uitgevoerd vanuit ons kantoor te Delft. 
 
De analyseresultaten voor grond en grondwater zijn getoetst aan de normering zoals opgenomen in de Circulaire 
bodemsanering per 1 juli 2013 (bron 7) en de Regeling bodemkwaliteit (bron 8). De in het laboratorium gemeten ge-
halten zijn omgerekend naar standaard bodem op basis van de gemeten lutum- en organische stofpercentages. 
 
In dit rapport wordt de volgende terminologie voor grond gehanteerd: 
• kleiner of gelijk aan de achtergrondwaarde (AW) of detectiegrens: geen sprake van een verhoogd gehalte; niet 

verontreinigd; 
• groter dan AW kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde (T): licht verhoogd gehalte; licht verontreinigd. Voor de 

tussenwaarde (T) geldt de volgende berekening: (achtergrondwaarde + interventiewaarde)/2; 
• groter dan T, kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde (I): matig verhoogd gehalte; matig verontreinigd; 
• groter dan I: sterk verhoogd gehalte; sterk verontreinigd. 

 
De terminologie voor grondwater is als volgt: 
• kleiner of gelijk aan de streefwaarde (S) of detectiegrens: geen sprake van een verhoogde concentratie; niet 

verontreinigd; 
• groter dan de streefwaarde (S), kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde (T): licht verhoogde concentratie; licht 

verontreinigd. Voor de tussenwaarde (T) geldt de volgende berekening: (streefwaarde + interventiewaarde)/2; 
• groter dan T, kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde (I): matig verhoogde concentratie; matig verontrei-

nigd; 
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• groter dan I: sterk verhoogde concentratie; sterk verontreinigd. 
  
De betekenis van de streef-, achtergrond-, tussen- en interventiewaarde is opgenomen in de verklarende woordenlijst 
(bijlage 3.1).  
 
 
1.3 Betrouwbaarheid 

Dit onderzoek is op een zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de huidige richtlijnen en methoden op het gebied van 
bodemonderzoek. Aan de hand van de uit de bronnen verzamelde informatie is een onderzoeksstrategie afgeleid, 
waarvan het aannemelijk wordt geacht dat deze representatief is voor de locatie. 
 
Er wordt op gewezen dat de geraadpleegde bronnen mogelijk onvolledig zijn of dat niet alle bronnen zijn geraad-
pleegd, doordat ze niet voorhanden waren. Hierdoor kan informatie ontbreken. 
 
Voor elk bodemonderzoek geldt dat het is gebaseerd op een beperkt aantal monsterpunten en analyses. De hiervoor 
voorgeschreven onderzoeksstrategie geeft een goed beeld van de algemene bodemkwaliteit. 
 
Tevens wordt opgemerkt dat een bodemonderzoek een momentopname is. De resultaten van het onderzoek kunnen 
minder representatief worden naarmate de tijd verstrijkt. Indien na het onderzoek op of nabij de locatie (bodembe-
dreigende) activiteiten of calamiteiten plaatsvinden en/of in de omgeving (mobiele) verontreinigingen aanwezig zijn, 
kan de bodemkwaliteit hierdoor worden beïnvloed. 
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2 Vooronderzoek 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het vooronderzoek besproken. Dit resulteert in een hypothese over de  
mogelijke verontreinigingssituatie op de onderzoekslocatie. Het vooronderzoek is afgeleid van de NEN 5725 (bron 
2). 
 
Gezien het verkennende karakter van dit onderzoek wordt informatie van het historisch gebruik op beperkt / stan-
daardniveau voldoende geacht. 
 
 
2.1 Beschrijving van de locatie 

De regionale ligging van de onderzoekslocatie is zichtbaar in bijlage 1. Een situatietekening is weergegeven in  
bijlage 2.  
 
De onderzoekslocatie is kadastraal bekend als gemeente Ridderkerk, sectie A, nummers 5165, 5168, 5172, 8569, 
8570, 8571, 8573, 8574 en 8575. 
 
De onderzoekslocatie betreft de bouwblokken tussen de Talmastraat, de Koninginneweg, de Hovystraat en de Klaas 
Katerstraat. De locatie heeft een oppervlakte van circa 40.000 m2. Momenteel is op deze locatie woningbouw aanwe-
zig met tuinen. In de tuinen zijn veelal schuurtjes gebouwd. Verder zijn langs de tuinen veelal achterpaden aanwezig 
verhard met tegels. Voorafgaand aan de woonfunctie was het terrein in gebruik ten behoeve van de landbouw. De 
locatie is deels verhard met klinkers en tegels. 
 
 
2.2 Historische gegevens 

Door de gemeente is voorafgaand aan het onderzoek een historisch onderzoek uitgevoerd (Notitie historisch bodem-
onderzoek ontwikkellocaties Woonvisie, kenmerk 16-02-22). Deze notitie is door de gemeente voorafgaand aan het 
onderzoek aangeleverd. Uit dit historisch bodemonderzoek blijkt het volgende: 
• Ter plaatse van de Koningsweg 40A (hoek Koninginneweg/Klaas Katerstraat) heeft een benzineservicestation 

gestaan van de firma Esso. Verontreinigingen, ontstaan door de bedrijfsmatige activiteiten, zijn in 1996 groten-
deels gesaneerd. Bij de sanering is nog een restverontreiniging achtergebleven. In 2006 is deze restverontreini-
ging met een actualiserend onderzoek opnieuw in kaart gebracht door Esso. Tot een sanering is het nooit geko-
men, in afwachting van de mogelijke aanleg van de Tramplus (afspraak was dat de sanering zou worden uitge-
voerd in combinatie met toekomstige werkzaamheden aan de weg). Er is ongeveer 20 m3 verontreinigd bodem-
materiaal aanwezig. 

• Ter plaatse van de Hovystraat 60 is in 1999 en in 2006 bodemonderzoek uitgevoerd. Met de onderzoeken uit 
1999 zijn licht verhoogde gehalten in grond en grondwater aangetoond met PAK, zink en koper. Met het onder-
zoek uit 2006 zijn licht verhoogde gehalten aangetoond in grond (PAK) en grondwater (minerale olie). 

• Ter plaatse van de Hovystraat 62 is in 2000 een olietank verwijderd en afgevoerd. De aangetroffen bodemver-
ontreiniging is meteen gesaneerd. 
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• Ten behoeve van de ontwikkeling van het centrum (gemeentehuis, Koningsplein, winkelcentra, Kuyperhof) zijn 
tussen 1998 en 2014 bodemonderzoeken uitgevoerd. De algemene bodemkwaliteit vormde geen belemmering 
voor deze ontwikkeling. De grond en het grondwater zijn maximaal licht verontreinigd.  

 
De locatie is verdacht voor de aanwezigheid van bodemverontreiniging op basis van de volgende punten: 
• De restverontreiniging op de locatie Koninginneweg 40A. 
• De achterpaden zijn mogelijk gefundeerd op verontreinigd puin (trefkans voor met name de stoffen PAK, zware 

metalen en asbest). 
• Gezien het bouwjaar van de panden is het mogelijk dat er nog asbesthoudende rioleringsbuizen in de grond 

aanwezig zijn. 
• Er kan asbest in de bodem terecht zijn gekomen van oude asbest schuurdaken. 
• Op de locatie Slotemaker de Bruinestraat 60 stond in de jaren ’50 een brandstoffendetailhandel geregistreerd. 

Waarschijnlijk betreft dit het woonhuis van de toenmalig eigenaar en niet de locatie van de brandstoffenhandel 
zelf. 
 

Bodemkwaliteitskaart 
Volgens de bodemkwaliteitskaart van de gemeenten Barendrecht en Ridderkerk (bron 10) bevindt de locatie zich in 
zone 2. Dit betekent dat de bovengrond is ingedeeld in bodemkwaliteitsklasse AW. In de bovengrond kunnen (95 
percentiel) matig verhoogde gehalten aan arseen en zink en licht verhoogde gehalten aan cadmium, koper, kwik, 
lood, nikkel, PAK, PCB en EOX voorkomen.  
In de ondergrond kunnen matig verhoogde gehalten aan nikkel en olie voorkomen. Daarnaast kunnen licht ver-
hoogde gehalte aan arseen, cadmium, kwik, lood, zink, PAK, barium kobalt, PCB en EOX voorkomen.  
 
Tankgegevens 
Uit het tankenbestand van de DCMR komt naar voren dat op de locatie geen ondergrondse en/of bovengrondse 
tanks aanwezig zijn. In het verleden zijn ter plaatse van de Klaas Katerstraat 1 en de Talmastraat 2 ondergrondse 
huisbrandolie tanks aanwezig geweest geweest. Deze zijn respectievelijk in 2002 en 2010 gesaneerd. 
 
 
2.3 Regionale bodemopbouw en geohydrologie 

In de onderstaande tabel is de globale bodemopbouw weergegeven. 
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Tabel 1: Globale bodemopbouw 

Diepte t.o.v. maaiveld (m-mv) Bodemopbouw Pakket 

0,0-1,0 Zand Antropogeen 

1,0-2,0 Klei Antropogeen 

2,0-4,0 Veen Formatie van Echtveld 

4,0- 11,0 Klei Formatie van Echtveld 

11,0-13,0 Zand Formatie van Echtveld 

13,0-14,0 Klei  Formatie van Echtveld 

>14,0 Zand Formatie van Kreftenheije  

(1e watervoerende pakket) 
 
Ten westen van Ridderkerk vindt de drinkwaterwinning uit het eerste watervoerend pakket plaats. Ter plaatse van de 
Slotenmaker de Bruinestraat betekent dit dat het grondwater in noordwestelijke richting stroomt. Ten gevolge van de 
onttrekking uit het eerste watervoerend pakket en het stijghoogteverschil tussen het freatisch grondwater en het eer-
ste watervoerend pakket is er sprake van een infiltratiesituatie. 
 
 
2.4 Locatie-inspectie 

Op 17 juni 2016 is een locatie-inspectie uitgevoerd. Tijdens deze inspectie zijn geen bijzonderheden geconstateerd. 
De locatie is deels verhard met tegels, deels verhard met klinkers en deels onverhard.   
 
Er zijn tijdens de inspectie van de locatie geen asbestverdachte fragmenten aangetroffen op het maaiveld. De dak-
bedekking van de geïnspecteerde schuren is niet asbestverdacht. 
 
 
2.5 Hypothese en onderzoeksstrategie 

Op basis van de bovenstaande historische informatie is onderstaande hypothese geformuleerd. Ten behoeve van de 
uitvoering van het onderzoek is de bijbehorende onderzoeksstrategie gevolgd (bron 1, bijlage b). 
 
Uit het vooronderzoek blijkt dat in de grond en het grondwater op enkele locaties mogelijk sprake is van een veront-
reinigingen. Op grond van de beschikbare informatie is voor het vaststellen van de algemene bodemkwaliteit uitge-
gaan van de hypothese ‘onverdachte locatie’met de daarbij horden onderzoeksstrategie conform den NEN5740 
(ONV). Daarbij is extra aandacht besteed aan de verdachte locaties conform paragraaf 2.2. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ons kenmerk  M16A0249 
Datum             6 september 2016       8 

3 Veldwerk en chemische analyses 

In dit hoofdstuk worden de kwaliteitseisen uit de beoordelingsrichtlijnen, de gekozen onderzoeksstrategie, de resulta-
ten van het veldwerk en de uitgevoerde chemische analyses besproken. 
 
 
3.1 Kwaliteit 

De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform een gecertificeerd kwaliteitssysteem (ISO9001:2008 en VCA*). Voor dit 
project is Atse Veeke van ons kantoor te Delft opgetreden als senior adviseur.  
 

Het veldwerk is uitgevoerd onder het procescertificaat van de BRL SIKB 2000: ‘Beoorde-
lingsrichtlijn Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek’ (bron 3), pro-
tocol 2001: ‘Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen,  
nemen van grondmonsters en waterpassen’ (bron 4) en protocol 2002: ‘Het nemen van 
grondwatermonsters’) (bron 5).   

2001 + 2002 
 

Alle procesonderdelen (uitvoering veldwerk, begeleiding erkend projectleider, overdracht monsters aan laboratorium, 
en rapportage) zijn uitgevoerd door en onder het certificaat van MWH B.V. MWH B.V. is voor deze werkzaamheden 
gecertificeerd door Lloyd’s Register (certificaatnummer RQA664313). Bij de uitvoering van de monsternemingen zijn 
de volgende personen ingezet, betreffende de, voor de BRL SIKB 2000 relevante kritische werkzaamheden: 
• R.J.A. Pelgrom en G. Pisa (boormeester, persoon is geregistreerd voor het uitvoeren van deze werkzaamheden 

bij Rijkswaterstaat Leefomgeving); 
• R.J.A. Pelgrom en P. van Grondel (monsternemer grondwater, persoon is geregistreerd voor het uitvoeren van 

deze werkzaamheden bij Rijkswaterstaat Leefomgeving). 
 
Tijdens de bemonstering van de peilbuizen bleken deze slecht te lopen. Hierdoor was de verlaging in de peilbuis tij-
dens de bemonstering meer dan 50 cm bij een debiet van 100 ml/min. De oorzaak hiervan is de lokale bodemop-
bouw waardoor de filters in het veen en/of klei staan. Herplaatsen van de peilbuizen is daardoor niet zinvol. Conform 
de NEN5744 paragraaf 5.5 g zijn de peilbuizen direct bemonsterd. Het filterdeel bleef tijdens en na het voorpompen 
volledig onder water. Bemonstering vind plaats in het onderste deel van het filter waardoor geen sprake is van be-
luchting. 
 
MWH verklaart dat de beschreven uitvoering van kritische functies onafhankelijk van de opdrachtgever zijn uitge-
voerd conform de eisen die de BRL daartoe stelt vanuit de Regeling bodemkwaliteit. De kwaliteitsborgingsformulie-
ren zijn opgenomen in bijlage 4.2. MWH B.V. heeft geen financiële of juridische belangen met betrekking tot het  
eigendom van de locatie.  
 
3.2 Algemene onderzoeksstrategie en werkwijze 

De gehanteerde onderzoeksstrategie is gebaseerd op de in hoofdstuk 2 gestelde hypothese. In onderstaande tabel 
is een overzicht gegeven van alle uitgevoerde veldwerkzaamheden en de analyses van grond en grondwater. In de 
hierop volgende paragrafen wordt nader ingegaan op de veldwerkzaamheden en de chemische analyses. 
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Tabel 2: Overzicht uitgevoerde veldwerkzaamheden en analyses 

Aanleiding/deellocatie Veldwerk Analyses 

Diepte boringen (m-mv) Aantal  
boringen 

Aantal  
peilbuizen 

Grond Grondwater 

Algemene bodemkwaliteit 

0,0-0,5 
0,0-2,0 
0,0-1,03 

21 
4 
4 

 
5  

4 NEN-grond1 

4 NEN-grond 
- 
5 NEN-grondwater2 

Totaal 29 5   
1 NEN-grond: lutum- en organisch stofpercentage, barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en 

zink, minerale olie, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 10 VROM) en polychloorbifenylen 
(PCB). 

2 NEN-grondwater:  barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink, benzeen, tolueen, ethylbenzeen, 
som xylenen (som o,m,p), styreen, naftaleen, vinylchloride, 1,1-dichlooretheen, dichloormethaan, trans-
1,2-dichlooretheen, cis-1,2-dichlooretheen, som 1,2-dichlooretheen, 1,1-dichloorethaan, chloroform, 
1,1,1-trichloorethaan, tetrachloormethaan, 1,2-dichloorethaan, trichlooretheen, 1,2-dichloorpropaan, 1,1-
dichloorpropaan, 1,3-dichloorpropaan, som dichloorpropanen, 1,1,2-trichloorethaan, tetrachlooretheen 
en bromoform, minerale olie.  

3 : boringen in weggedeelten.. 
 
De boorlocaties zijn weergegeven in bijlage 2. De boringen zijn gelijkmatig over de locatie verspreid geplaatst dan 
wel geplaatst op basis van de historische informatie verdachte locaties.  
• Koningsweg 40A -> Peilbuis 01; 
• Slotemaker de Bruinestraat 60 -> Peilbuis 05; 
• De achterpaden -> Peilbuizen 02, 03 en 04 en boringen 06, 08, 14, 16, 21, 25, 30 en 31.  

 
 
3.3 Resultaten veldwerk 

Het veldwerk is uitgevoerd op 5 juli 2016. Voor aanvang van de boorwerkzaamheden is de locatie visueel geïnspec-
teerd. Op het maaiveld van het terrein zijn geen verontreinigingen en asbestverdachte materialen waargenomen.  
 
In bijlage 4 zijn de gedetailleerde boorbeschrijvingen weergegeven met de bodemopbouw, de diepten waarop grond-
monsters zijn genomen en de diepten waarop eventuele peilfilters geplaatst zijn. De zintuiglijke waarnemingen en 
eventuele afwijkingen zijn eveneens in deze bijlage weergegeven.  
 
Bodemopbouw 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie bestaat de bodem tot circa 0,5 m-mv globaal uit ophoogzand, gevolgd door 
circa 1,0 meter klei. Beiden antropogeen. Vanaf circa 1,5 m-mv tot maximaal geboorde diepte is veen aangetroffen. 
Dit maakt deel uit van de Formatie van Echtveld. 
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Grond 
Visueel zijn in het opgegraven en opgeboorde bodemmateriaal geen asbestverdachte materialen waargenomen. Van 
het bodemmateriaal is maximaal per halve meter en/of per bodemlaag een monster genomen.  
 
In de boringen zie zijn verricht ter plaatse van de verdachte locaties: 
• Koningsweg 40A -> Peilbuis 01; 
• Slotemaker de Bruinestraat 60 -> Peilbuis 05; 
• De achterpaden -> Peilbuizen 02, 03 en 04 en boringen 06, 08, 14, 16, 21, 25, 30 en 31.  

Zijn geen bodemvreemde bodemvreemde bijmengingen en/of asbestverdachte materialen aangetroffen.  
 
Grondwater 
Voor de bemonstering van het grondwater zijn boringen 01 t/m 05 afgewerkt met een peilbuis. Conform NEN 5740 is 
de bovenzijde van het peilfilters circa 0,5 m beneden de grondwaterstand geplaatst.  
 
Het grondwater is bemonsterd op 6 en 7 juli 2016. Bij de grondwaterbemonstering is het grondwater waargenomen 
op een diepte van circa 0,5 m-mv. Tijdens de bemonstering zijn aan het grondwater geen afwijkingen waargenomen. 
De zuurgraad (pH), de elektrische geleidbaarheid (Ec) en de aanwezigheid van niet-opgeloste deeltjes (troebelheid) 
van het grondwater zijn tijdens de monstername in het veld bepaald. De resultaten zijn weergegeven in onder-
staande tabel. De meetwaarden geven geen aanleiding de analysestrategie te wijzigen. 
 

Tabel 3: Veldmetingen grondwater 

Peilbuis Filter (m-mv) GWS (m-mv) pH Ec (µS/cm) Troebelheid (FTU) 
01 2,00 - 3,00 0,50 7,5 2.329 68,7 
02 1,00 - 2,00 0,45 6,8 1.015 26,4 
03 3,00 - 4,00 0,50 6,6 1.750 68,7 
04 2,50 - 3,50 0,50 7,4 1.647 45,7 
05 3,00 - 4,00 0,52 7,9 1.490 40,2 

 
Op basis van de beschikbare gegevens kan geen eenduidige stromingsrichting van het freatische grondwater wor-
den vastgesteld. Opgemerkt wordt dat de stromingsrichting van het freatisch grondwater beïnvloed kan zijn door bij-
voorbeeld getijden, drainage, kabels en leidingen e.d. 
 
De troebelheid van grondwater dat onder invloed van natuurlijke krachten door de grond stroomt is 0-10 NTU. Tij-
dens de monstername van het grondwater is in de peilbuizen een NTU van > 10 gemeten. Vooral in klei- en veen-
gronden (slechtlopende peilbuizen) komt het in de praktijk veelvuldig voor ondanks dat de gestelde vereisten voor 
plaatsing van peilbuizen en bemonstering van grondwater zijn gevolgd. Wij zien dit niet als een kritieke afwijking op 
de BRL SIKB 2000 en houden hiermee rekening met de interpretatie van het meetresultaat. 
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3.4 Analysestrategie 

Onderstaande tabel geeft, voor de verschillende aanleidingen, de geselecteerde monsters weer met de bijbehorende 
zintuiglijke waarnemingen en de uitgevoerde analyses. 

Tabel 4: Analysestrategie 

Code 
(meng)monster  
 

diepte  
(m-mv) 

Samengesteld uit  
monsters 

Bodemtype Zintuiglijke 
waarnemingen 

Analyses 
Grond Grondwater 

Algemene kwaliteit grond 
MM1 0,05 - 0,50 06 (0,05 - 0,50) 

08 (0,05 - 0,50) 
19 (0,05 - 0,50) 
24 (0,08 - 0,50) 
26 (0,05 - 0,50) 
27 (0,05 - 0,50) 

klei geen NEN-grond1 - 

MM2 0,00 - 0,50 07 (0,05 - 0,50) 
09 (0,00 - 0,50) 
28 (0,05 - 0,25) 
29 (0,05 - 0,50) 
30 (0,05 - 0,50) 
33 (0,05 - 0,50) 
34 (0,05 - 0,50) 

klei geen  NEN-grond - 

MM3 0,05 - 0,50 02 (0,05 - 0,50) 
05 (0,05 - 0,50) 
10 (0,05 - 0,50) 
12 (0,05 - 0,50) 
13 (0,05 - 0,50) 
21 (0,05 - 0,50) 
23 (0,05 - 0,50) 
25 (0,05 - 0,50) 

zand geen NEN-grond - 

MM4 0,05 - 0,50 01 (0,05 - 0,50) 
03 (0,05 - 0,50) 
04 (0,05 - 0,50) 
11 (0,05 - 0,50) 
15 (0,05 - 0,50) 
16 (0,05 - 0,50) 
17 (0,05 - 0,50) 
18 (0,05 - 0,50) 
31 (0,05 - 0,50) 

zand geen NEN-grond - 

MM5 0,50 - 1,00 10 (0,50 - 1,00) 
11 (0,50 - 1,00) 
12 (0,50 - 0,70) 
13 (0,50 - 0,75) 

zand geen NEN-grond - 

MM6 1,50 - 2,00 02 (1,50 - 2,00) 
03 (1,50 - 2,00) 
04 (1,50 - 1,70) 
04 (1,70 - 2,00) 

veen geen NEN-grond - 
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MM7 0,50 - 2,00 01 (1,00 - 1,50) 
01 (1,50 - 2,00) 
03 (0,50 - 1,00) 
04 (0,50 - 1,00) 
07 (0,50 - 1,00) 
09 (1,50 - 2,00) 

klei geen NEN-grond - 

MM8 0,50 - 2,00 02 (0,50 - 1,00) 
05 (1,50 - 2,00) 
06 (1,00 - 1,50) 
08 (0,50 - 1,00) 

klei geen NEN-grond - 

Algemene kwaliteit grondwater 
01 2,00 - 3,00 - - geen  - NEN-grondwater² 
02 1,00 - 2,00 - - geen  - NEN-grondwater 
03 3,00 - 4,00 - - geen  - NEN-grondwater 
04 2,50 - 3,50 - - geen  - NEN-grondwater 
05 3,00 - 4,00 - - geen  - NEN-grondwater 
1 NEN-grond: lutum- en organisch stofpercentage, barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink, 

minerale olie, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 10 VROM) en polychloorbifenylen 
(PCB). 

2 NEN-grondwater: barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink, benzeen, tolueen, ethylbenzeen, som 
xylenen (som o,m,p), styreen, naftaleen, vinylchloride, 1,1-dichlooretheen, dichloormethaan, trans-1,2-
dichlooretheen, cis-1,2-dichlooretheen, som 1,2-dichlooretheen, 1,1-dichloorethaan, chloroform, 1,1,1-
trichloorethaan, tetrachloormethaan, 1,2-dichloorethaan, trichlooretheen, 1,2-dichloorpropaan, 1,1-di-
chloorpropaan, 1,3-dichloorpropaan, som dichloorpropanen, 1,1,2-trichloorethaan, tetrachlooretheen en 
bromoform, minerale olie.  

 
 
3.5 Chemische analyses 

De analyseresultaten met de bijbehorende toetsingswaarden en een verklarende woordenlijst zijn opgenomen in bij-
lage 3. De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 5. 
 
De chemische analyses zijn uitgevoerd door ALcontrol Laboratories te Hoogvliet (RvA geaccrediteerd). De analyses 
zijn uitgevoerd conform het AS3000 protocol. 
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4 Bespreking onderzoeksresultaten 

In dit hoofdstuk wordt de bodemkwaliteit beschreven op basis van de onderzoeksresultaten. Vervolgens worden de 
onderzoeksresultaten getoetst aan de in hoofdstuk 2 geformuleerde hypothese. 
 
 
4.1 Interpretatie onderzoeksresultaten bodem  

Algemene kwaliteit grond (Wet bodembescherming) 
In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de resultaten van de toetsing aan de Circulaire bodemsa-
nering per 1 juli 2013 en de indicatieve toetsing aan de Regeling bodemkwaliteit en het Besluit bodemkwaliteit con-
form het generieke beleid (landelijke beleid). Tevens wordt op basis van de indicatieve toetsing Besluit bodemkwali-
teit de voorlopige veiligheidsklasse bepaalde en weergegeven. 

Tabel 4: (Indicatieve) toetsing analyseresultaten aan de Circulaire bodemsanering 2013 en de Regeling/het Besluit 
    bodemkwaliteit 

Analysemonster 
(cm-mv) Boringen 

Toetsing 
Wbb     

Toetsing Bbk ARBO Veiligheidsklasse 
(CROW 132) >AW >T >I 

MM1 (5-50) 06, 08, 19, 24, 26, 27 - - - AW Geen 
MM2 (0-50) 07, 09, 28, 29, 30, 33, 34 - - - AW Geen 
MM3 (5-50) 02, 05, 10, 12, 13, 21, 23, 25 Zn - - AW Geen 

MM4 (5-50) 
01, 03, 04, 11, 15, 16, 17, 18, 
31 - - - AW Geen 

MM5 (50-100) 10, 11, 12, 13 - - - AW Geen 
MM6 (150-200) 02, 03, 04 - - - AW Geen 
MM7 (50-200) 01, 03, 04, 07, 09 - - - AW Geen 
MM8 (50-200) 02, 05, 06, 08 - - - AW Geen 

 
In mengmonster MM3 van de zandige bovengrond (0,05 – 0,5 m-mv) samengesteld uit de boringen die zijn uitge-
voerd tussen de Slotemaker de Bruinestraat en de Talmastraat overschrijdt het gehalte aan zink de achtergrond-
waarde.  
 
In de overige mengmonsters van zowel de boven- als de ondergrond zijn geen verhoogde gehalten aan de geanaly-
seerde parameters aangetoond boven de toetsingswaarden. 
 
Indicatieve toetsing Besluit bodemkwaliteit 
De resultaten van de geanalyseerde grondmengmonsters zijn voor het bepalen van de hergebruikmogelijkheden in-
dicatief getoetst aan de normwaarden uit de Regeling bodemkwaliteit (bron 8) behorende bij het Besluit bodemkwali-
teit (bron 9). De in het laboratorium gemeten gehalten zijn hierbij omgerekend naar standaard bodem op basis van 
de gemeten lutum- en organische stofpercentages. De uitwerking van deze (indicatieve) toetsing is opgenomen in 
bijlage 3.4. In tabel 5 wordt een overzicht gegeven van de resultaten van de (indicatieve) toetsing aan het Besluit 
bodemkwaliteit conform het generieke beleid (landelijke beleid).  
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Bij gebiedsspecifiek beleid dient te worden getoetst aan het door het bevoegd gezag vastgestelde lokale bodembe-
leid (bodembeheernota, bodemkwaliteitskaart en bodemfunctiekaart) met lokale maximale waarden en eventueel 
aanvullende specifieke eisen ten aanzien van grondverzet.  
 
Op basis van de indicatieve toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit wordt geconcludeerd dat alle geanalyseerde 
grondmengmonsters voldoen aan de achtergrondwaarden. 
 
Voor een definitieve vaststelling van de bodemkwaliteitsklasse is in veel gevallen een partijkeuring conform AP04 
vereist. Een dergelijke keuring onderscheidt zich van het onderhavige onderzoek door een intensievere bemonste-
ring, een aangepaste monstervoorbehandeling in het laboratorium, zowel monstername als analyse in duplo en in 
enkele gevallen uitloogonderzoek. 
 
Veiligheidskundige aspecten (voorlopige Arbo veiligheidsklassen) 
Met behulp van de berekeningsmodule van CROW-publicatie 132 (bron 11) zijn de gehalten van de meest verontrei-
nigde monsters getoetst aan de betreffende veiligheidseisen. Hieruit volgt dat grondwerk op de locatie geen aanvul-
lende maatregelen hoeven te worden genomen (zie tabel 5). 
 
Algemene kwaliteit grondwater 
In onderstaande tabel 5 zijn de gemeten verhoogde gehalten voor grond weergegeven.  
 

Tabel 5: Verhoogde concentraties in het grondwater 

Peilbuis Filter (m-mv) Concentratie > S Concentratie > T Concentratie > I 
01 2,00 - 3,00 Mo, Zn, N Ba - 
02 1,00 - 2,00 Zn, dichloorethenen Ba - 
03 3,00 - 4,00 Zn - Ba  
04 2,50 - 3,50 Ba - - 
05 3,00 - 4,00 Ba - - 
 
Uit de analyseresultaten blijkt dat in het grondwater afkomstig van peilbuis 01 en 02 de concentraties aan barium de 
tussenwaarde overschrijden. In het grondwater afkomstig van peilbuis 03 overschrijdt de concentratie aan barium de 
interventiewaarde. Voor de rest zijn maximaal licht verhoogde concentraties aan enkele zware metalen, naftaleen en 
dichloorethenen aangetoond. De matig tot sterk verhoogde concentraties aan barium zijn mogelijk van natuurlijke 
herkomst. 
 
Een verhoogde troebelheid (> 10 NTU) kan invloed hebben op het meetresultaat. Bij een te hoge troebelheid kan 
een overschatting van het meetresultaat voor organische verontreinigingen (minerale olie, vluchtige (aromatische en 
gechloreerde) koolwaterstoffen, PAK en PCB) plaatsvinden. Er kan daardoor ten onrechte vastgesteld worden dat 
sprake is van een grondwaterverontreiniging. 
In het grondwater afkomstig van alle peilbuizen is een verhoogde troebelheid gemeten. Voor één of meerdere orga-
nische verontreinigingen is een overschrijding van de streefwaarden aangetoond. De tussenwaarden worden echter 
niet overschreden. De verhoogde troebelheid kan een (geringe) invloed hebben gehad op deze verhoogde concen-
traties. Echter omdat de tussenwaarde niet wordt overschreden is ons inzien geen noodzaak tot aanvullend onder-
zoek.  
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4.2 Verdachte deellocaties 

Op basis van het vooronderzoek zijn een aantal locaties aangewezen als verdacht. Aan deze locaties is extra aan-
dacht besteed tijdens het onderzoek. 
• Ter plaatse van de Koningsweg 40A (hoek Koninginneweg/Klaas Katerstraat) heeft een benzineservicestation 

gestaan van de firma Esso. In de uiterste hoek van de onderzoekslocatie is hier een peilbuis geplaatst (peilbuis 
01). Zowel in de grond als in het grondwater zijn geen verontreinigen aangetroffen die duiden op de aanwezig-
heid van een restverontreiniging.  

• Op de locatie Slotemaker de Bruinestraat 60 stond in de jaren ’50 een brandstoffendetailhandel geregistreerd. 
Ter plaatse van Slotemaker de Bruinestraat is daarom een peilbuis geplaatst (peilbuis 05). Zowel in de grond 
als in het grondwater zijn geen verontreinigen aangetroffen die zijn te relateren aan een brandstoffendetailhan-
del. 

• De achterpaden zijn mogelijk gefundeerd op verontreinigd puin. Tijdens het bodemonderzoek is extra aandacht 
besteed aan de achterpaden door hier diverse boringen te verrichten. In geen van de boringen is funderingsma-
teriaal aangetroffen. 

 
 

4.3 Toetsing hypothese 

Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de in paragraaf 2.5 opgestelde hypothese verworpen. De licht ver-
hoogde gehalten kunnen worden beschouwd als (verhoogde) achtergrondwaarden en vormen echter geen aanlei-
ding de onderzoeksstrategie te herzien.  
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5 Conclusies en aanbevelingen 

Op basis van de onderzoeksresultaten worden de volgende conclusies getrokken: 
 
Conclusies 
• De bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie bestaat tot een diepte van circa 4,0 m-mv globaal uit 

zand, gevolgd door klei en veen tot de maximale boordiepte.  
• Aan het maaiveld is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen.  
• In het opgeboorde materiaal zijn geen bodemvreemde bijmengingen aangetroffen. 
• In de zandige bovengrond is plaatselijk een licht verhoogd gehalte zink gemeten.  
• In de kleiige en veenachtige ondergrond zijn geen verhoogde gehalten aan de geanalyseerde parameters  

gemeten.  
• In het grondwater zijn plaatselijk licht tot sterk verhoogde concentraties barium gemeten. De herkomst van de 

matig tot sterk verhoogde concentraties aan barium zijn onbekend; mogelijk kent deze een natuurlijke oor-
sprong. Aangezien in het grondwater over de gehele locatie verhoogde concentraties barium zijn gemeten, 
wordt nader bodemonderzoek niet zinvol geacht.  

• Ter plaatse van de locaties die op basis van het historisch onderzoek verdacht zijn op het voorkomen van mine-
rale olie (hoek Koninginneweg/Klaas Katerstraat en Slotemaker de Bruinestraat 60) zijn geen verhoogde gehal-
ten en concentraties minerale olie in de grond en het grondwater aangetoond. 

• In de achterpaden is geen puinfundering aangetroffen. 
• Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de locatie in milieuhygiënisch opzicht geschikt geacht voor de hui-

dige en toekomstige bestemming. Vervolgonderzoek wordt niet noodzakelijk geacht.  
 
Aanbevelingen 
• Het verdient altijd aanbeveling om tijdens grondwerkzaamheden alert te zijn op een eventuele onvoorziene ver-

ontreiniging van de bodem. 
• Indien vrijkomende grond elders wordt hergebruikt kunnen partijkeuringen conform het Besluit bodemkwaliteit 

noodzakelijk zijn om de uiteindelijke hergebruiksmogelijkheden van de grond vast te stellen.  
• Tijdens eventuele bemalingswerkzaamheden dient rekening gehouden te worden met de verhoogde concentra-

ties aan barium. 
• Er is geen onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van asbesthoudende rioleringsbuizen in de grond. Geadvi-

seerd wordt dit tijdens het graven van proefsleuven uit te voeren. 
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Bijlage 2: Situatietekening (1:1.500) 
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Bijlage 3.1: Verklarende woordenlijst 



Verklarende woordenlijst

Een grond- en/of grondwaterverontreiniging kan veroorzaakt worden door verschillende parameters. Soms 
betreft het stoffen die van nature in de bodem voorkomen. In andere gevallen is er sprake van 
milieuvreemde stoffen. Om een indicatie te krijgen van een eventuele grond(water)verontreiniging worden 
analyses uitgevoerd op verschillende parameters.

Toetsingskader
Sinds oktober 2008 zijn in het kader van de Wet bodembescherming de streefwaarden (grondwater) en 
interventiewaarden (grond en grondwater) van kracht en daarmee het toetsingskader voor beoordeling van 
de kwaliteit van grond en grondwater. Daarnaast gelden voor de toepassing van grond de (landelijke) 
achtergrondwaarden uit de Regeling bodemkwaliteit. 

Achtergrondwaarde (grond)
De Achtergrondwaarden voor grond zijn vastgesteld op basis van gehalten aan stoffen, zoals die voorkomen 
in de bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland die niet zijn belast door lokale 
verontreinigingsbronnen. Grond die voldoet aan de Achtergrondwaarde is duurzaam geschikt voor elk 
bodemgebruik en wordt aangeduid als schone of niet verontreinigde grond.

Streefwaarde (grondwater)
Als de streefwaarde wordt overschreden is er sprake van bodemverontreiniging. Voor de stoffen die van 
nature voorkomen, komt de streefwaarde overeen met het zogenaamde ‘gemiddelde achtergrondgehalte’. 
Voor stoffen die niet van nature in de bodem voorkomen is de streefwaarde gelijkgesteld aan de 
aantoonbaarheidsgrens van de huidige analysetechnieken, ook wel ‘detectiegrens’ genoemd. 

Tussenwaarde
Deze waarde geeft de milieukwaliteit aan, waarbij er sprake is van verhoogde, maar in het algemeen niet 
potentieel onaanvaardbare, risico's voor mens en milieu. Het betreft een rekenkundig gemiddelde van de 
Achtergrondwaarde (grond) of Streefwaarde (grondwater) en de Interventiewaarde, dat niet rechtstreeks aan 
een specifiek risiconiveau is gekoppeld. Overschrijding van deze waarde heeft slechts een indicatieve 
functie, namelijk het aangeven van de noodzaak om een nader onderzoek naar de kwaliteit van de bodem 
uit te voeren. Grond of grondwater die de tussenwaarde wel maar niet de interventiewaarde overschrijdt, 
wordt aangeduid als matig verontreinigd.

Interventiewaarde
De interventiewaarde is de waarde die aangeeft bij welke concentratie sprake kan zijn van een dreigende 
ernstige vermindering van de functionele eigenschappen van de bodem voor plant, mens en dier.

Toetsingswaarden asbest
Voor asbest in grond geldt alleen een interventiewaarde c.q. restconcentratienorm. Deze norm is
vastgesteld op 100 mg/kg d.s. asbest (gewogen). De Interventiewaarde voor asbest is gebaseerd op het 
verwaarloosbaar risiconiveau (VR). Grond met een gehalte aan asbest (gewogen) lager dan de 
Interventiewaarde mag hierdoor als niet verontreinigd worden aangemerkt. Het gewogen gehalte aan asbest 
wordt berekend door het gehalte aan serpentijn asbest te vermeerderen met tienmaal het gehalte aan 
amfibool asbest. 



Geval van ernstige bodemverontreiniging
Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging indien voor ten minste één stof de 
gemiddelde gemeten concentratie van minimaal 25 m3 bodemvolume in het geval van 
bodemverontreiniging, of 100 m3 poriënverzadigd bodemvolume in het geval van een 
grondwaterverontreiniging, hoger is dan de interventiewaarde en de verontreiniging is ontstaan voor 1987.
Asbest is uitgezonderd van dit volumecriterium.

BRL SIKB 2000, Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek
Alleen bedrijven die door het Ministerie van I en M zijn erkend mogen veldwerk bij milieuhygiënisch 
bodemonderzoek verzorgen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit. Zij zijn ook de enigen die voor deze 
activiteit het keurmerk ‘Kwaliteitswaarborging bodembeheer SIKB' mogen voeren.

Bedrijven met een erkenning staan vermeld op de lijst met erkende veldwerkers bij milieuhygiënisch 
bodemonderzoek op de website van Rijkswaterstaat Leefomgeving (www.rwsleefomgeving.nl)). 

Besluit bodemkwaliteit
Op 1 juli 2008 is het Besluit bodemkwaliteit in werking getreden. Volgens dit besluit kan per gemeente een
beleid worden gevoerd, waarin rekening gehouden is met lokale omstandigheden. Per gemeente dient voor 
toepassing gecontroleerd te worden of er sprake is van gebiedsspecifiek beleid of dat de generieke normen 
van het besluit van toepassing zijn.

Voor de ontvangende bodem dient de bodemkwaliteit te zijn vastgesteld. Deze kwaliteit kan worden afgeleid
van een vastgestelde bodemkwaliteitskaart. Als geen bodemkwaliteitskaart is vastgesteld moet met 
bodemonderzoek de kwaliteit van de ontvangende bodem worden vastgesteld. Een dergelijk onderzoek 
dient tenminste te worden uitgevoerd volgens een onderzoeksstrategie uit de NEN 5740.



Parameters

Asbest
Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen, die zijn opgebouwd uit 
fijne, microscopisch kleine vezels. Losse asbestvezels zijn met het blote oog niet zichtbaar. Asbestvezels 
zijn sterk en flexibel tegelijk. Bovendien zijn ze thermisch en elektrisch isolerend, bestand tegen zuren en 
logen en hebben ze een hoge wrijvingsweerstand. Hierdoor zijn ze geschikt voor veel verschillende 
toepassingen, als:
• golfplaten;
• waterleidingbuizen;
• rem- en frictiemateriaal;
• isolatiemateriaal.

Asbest is met name na de Tweede Wereldoorlog veel gebruikt. Niet-hechtgebonden asbest is sinds 1983 
vrijwel niet meer toegepast. De beroepsmatige toepassing en verkoop van alle soorten asbest is sinds 1 juli 
1993 volledig verboden.

Minerale olie
Onder verontreinigingen met minerale olie vallen o.a. benzine, diesel en huisbrandolie-verontreinigingen. 
Verontreinigingen met minerale olie komen veelvuldig voor. Minerale olie is in de meeste gevallen in de 
bodem terechtgekomen door lekkage bij ondergrondse tanks of calamiteiten.

Een olieverontreiniging is in de meeste gevallen goed zintuiglijk waarneembaar door geurafwijkingen en/of 
met behulp van de olie-op-watertest. Bij de olie-op-watertest wordt een beetje grond in water gebracht. De in 
de grond aanwezige olie komt boven drijven en wordt zichtbaar als een oliefilm. Na analyse kan in de 
meeste gevallen een redelijk betrouwbare indicatie worden gegeven van de oliesoort. Indien sprake is van 
een benzineverontreiniging dient tevens rekening gehouden te worden met een verontreiniging met 
vluchtige aromaten (BTEXN) en bij nieuwe gevallen met ETBE of MTBE.

Organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB)
Bestrijdingsmiddelen worden ook wel pesticiden genoemd. Met name bij (voormalige) tuinbouwkassen en 
akkerbouw wordt rekening gehouden met deze vorm van verontreiniging. DDT en drins zijn bekende 
voorbeelden. 

Polychloorbifenylen (PCB)
PCB zijn olieachtige vloeistoffen die veel zijn toegepast in transformatoren en condensatoren vanwege hun 
goede elektrisch-isolerende eigenschap in combinatie met het bestand zijn tegen hoge temperaturen. In het 
verleden zijn PCB ook toegepast in producten als motorolie, tl-armaturen, inkt, lijm en verf. Tegenwoordig 
zijn PCB op de zwarte lijst geplaatst en is de toepassing ervan verboden. PCB zijn voor mens en dier met 
name schadelijk omdat zij de eigenschap hebben om zich op te hopen in vet. 



Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK)
PAK zijn teerachtige producten. PAK wordt gevormd bij diverse verbrandings- en chemische processen, 
veelal door onvolledige verbranding van koolstofverbindingen. PAK kan in hoge gehaltes voorkomen in 
asfalt, steenkoolteer, pek, creosoot, diverse oliesoorten, zuiveringsslib en dakbedekkingsmaterialen. In de 
bodem komen PAK-verbindingen vaak voor in combinatie met koolas of sintels.

In totaal bestaan er circa 250 verschillende PAK-verbindingen. Bij analyse op PAK ten behoeve van 
bodemonderzoek wordt een selectie van deze verbindingen geanalyseerd, bijvoorbeeld de zogeheten 
zestien van EPA of tien van VROM. Enkele PAK-verbindingen, zoals benzo(a)pyreen, zijn carcinogeen ofwel 
kankerverwekkend. 

Vluchtige aromaten (BTEXN)
Vluchtige aromaten (BTEXN = benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen) worden bereid uit 
aardolieën. Ze zijn met name aanwezig in benzine en oplosmiddelen (bv. thinner). Ze zijn vrij vluchtig en 
hebben een sterk oplossend vermogen voor een groot aantal kunststoffen. Van bijvoorbeeld benzeen is 
bekend dat het kankerverwekkend is.

Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOH/ VOCl)
Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen zijn koolwaterstoffen met een halogeenverbinding, met name 
chloor is in dit kader bekend. VOH/ VOCl worden veel gebruikt als ontvettings- en schoonmaakmiddelen bij 
chemische wasserijen, metaalindustrie en drukkerijen. 

Met name verontreinigingen met ‘Per’ (tetrachlooretheen) en ‘Tri’ (trichlooretheen) komen veel voor. Per en 
Tri hebben een hoog soortelijk gewicht (zwaarder dan water) en zijn vrij vluchtig. Ook deze stoffen hebben 
een sterk oplossend vermogen voor een groot aantal kunststoffen. Van deze stoffen is bekend dat ze het 
zenuwstelsel aan kunnen tasten.

Zware metalen
Zware metalen komen van nature in kleine hoeveelheden voor in de bodem. In deze hoeveelheden zijn ze 
niet schadelijk voor volksgezondheid of milieu. Grote (schadelijke) hoeveelheden zware metalen zijn in veel 
gevallen in het milieu terecht gekomen door:
• verwerking metaalertsen;
• metaalbewerking;
• metaaloppervlaktebehandeling (galvaniseren/emailleren);
• glazuren van aardewerk (loodwit);
• metalen in drukinkt, cosmetica, katalysatoren, accu's, batterijen en verbrandingsafval (sintels, cokes, 

vliegas, slakken).
Zware metalen komen in de bodem vaak in combinatie met puin en aardewerk voor.
Door toepassing van lood als antiklopmiddel in benzine zijn grote hoeveelheden lood diffuus verspreid in het 
milieu terecht gekomen, vooral langs wegen en in stedelijke gebieden.



 

Bijlage 3.2: Toetsing analyseresultaten grond conform Wbb 
      (inclusief normtabel) 



Projectnaam Slotemaker de Bruinestraat e.o. te Ridderkerk 
Projectcode M16A0249-2 
  
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

    
Monstercode MM11 MM22 MM33 
Bodemtype1) 1 2 3 
    
    
 
droge stof(gew.-%) 83.3 -- 79.0 -- 91.1 -- 
gewicht artefacten(g) <1 -- <1 -- 59 -- 
aard van de artefacten(-) Geen -- Geen -- Stenen -- 
    
 
organische stof (gloeiverlies)(% 
vd DS) 4.4 -- 3.9 -- 0.9 -- 
    
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem)(% vd DS) 16 -- 17 -- <1 -- 
    
METALEN 
barium+ 83  83  23  
cadmium 0.42  0.34  0.26  
kobalt 7.1  9.1  3.5  
koper 24  19  <5  
kwik 0.07  0.06  <0.05  
lood 36  28  15  
molybdeen <0.5  <0.5  <0.5  
nikkel 20  26  7.1  
zink 100  90  68 * 
    
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen 0.01 -- <0.01 -- 0.03 -- 
fenantreen 0.14 -- 0.03 -- 0.01 -- 
antraceen 0.03 -- 0.01 -- <0.01 -- 
fluoranteen 0.24 -- 0.08 -- 0.03 -- 
benzo(a)antraceen 0.12 -- 0.05 -- 0.02 -- 
chryseen 0.13 -- 0.04 -- 0.02 -- 
benzo(k)fluoranteen 0.08 -- 0.03 -- 0.02 -- 
benzo(a)pyreen 0.12 -- 0.05 -- 0.03 -- 
benzo(ghi)peryleen 0.07 -- 0.04 -- 0.02 -- 
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0.07 -- 0.03 -- 0.02 -- 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 1.01  0.367  0.207  
    
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- 
PCB 52(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- 
PCB 101(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- 
PCB 118(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- 
PCB 138(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- 
PCB 153(µg/kgds) 1.3 -- <1 -- <1 -- 
PCB 180(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- 
som PCB (7) (0.7 
factor)(µg/kgds) 5.5  4.9  4.9 a 
    
MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 <5 -- <5 -- <5 -- 
fractie C12-C22 <5 -- <5 -- <5 -- 
fractie C22-C30 <5 -- <5 -- <5 -- 
fractie C30-C40 5 -- <5 -- <5 -- 
totaal olie C10 - C40 <20  <20  <20  
    
 

Monstercode en monstertraject 
1  12338381-001     MM1 06 (5-50) 08 (5-50) 19 (5-50) 24 (8-50) 26 (5-50) 

27 (5-50) 
2  12338381-002     MM2 07 (5-50) 09 (0-50) 28 (5-25) 29 (5-50) 30 (5-50) 

33 (5-50) 34 (5-50) 
3  12338381-003     MM3 02 (5-50) 05 (5-50) 10 (5-50) 12 (5-50) 13 (5-50) 

21 (5-50) 23 (5-50) 25 (5-50) 
 



De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 
2009, zoals gewijzigd op 3 april 2012 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 
december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB 
(per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009. 
De gehalten die de betreffende achtergrondwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk 

aan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en 

interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 

(of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de 
AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan 
de achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen 
achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de AS3000 
rapportagegrens-eis. 

+  De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij 
duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging en geen sprake is 
van thermisch gereinigde grond en baggerspecie. 

   
1)  De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
  Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de 

volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is gemeten geldt een 
default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.) 

  1: lutum 16% ; humus 4.4% 
  2: lutum 17% ; humus 3.9% 
  3: lutum 1% ; humus 0.9% 

  



Projectnaam Slotemaker de Bruinestraat e.o. te Ridderkerk 
Projectcode M16A0249-2 
  
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

    
Monstercode MM41 MM52 MM63 
Bodemtype1) 4 5 6 
    
    
 
droge stof(gew.-%) 88.4 -- 86.4 -- 51.9 -- 
gewicht artefacten(g) <1 -- <1 -- <1 -- 
aard van de artefacten(-) Geen -- Geen -- Geen -- 
    
 
organische stof (gloeiverlies)(% 
vd DS) 0.8 -- 1.1 -- 12.5 -- 
    
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem)(% vd DS) 1.7 -- 6.0 -- 39 -- 
    
METALEN 
barium+ <20  34  150  
cadmium <0.2  0.25  <0.2  
kobalt 3.0  4.1  11  
koper <5  6.6  18  
kwik <0.05  <0.05  0.06  
lood 12  16  22  
molybdeen <0.5  <0.5  0.85  
nikkel 7.3  9.9  36  
zink 57  66  93  
    
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0.01 -- <0.01 -- <0.01 -- 
fenantreen 0.02 -- 0.05 -- <0.01 -- 
antraceen <0.01 -- 0.02 -- <0.01 -- 
fluoranteen 0.03 -- 0.20 -- <0.01 -- 
benzo(a)antraceen 0.02 -- 0.13 -- <0.01 -- 
chryseen 0.02 -- 0.12 -- <0.01 -- 
benzo(k)fluoranteen 0.01 -- 0.09 -- <0.01 -- 
benzo(a)pyreen 0.02 -- 0.15 -- <0.01 -- 
benzo(ghi)peryleen 0.01 -- 0.10 -- <0.01 -- 
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0.01 -- 0.09 -- <0.01 -- 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 0.154  0.957  0.07  
    
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- 
PCB 52(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- 
PCB 101(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- 
PCB 118(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- 
PCB 138(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- 
PCB 153(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- 
PCB 180(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- 
som PCB (7) (0.7 
factor)(µg/kgds) 4.9 a 4.9 a 4.9  
    
MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 <5 -- <5 -- <5 -- 
fractie C12-C22 <5 -- <5 -- 6 -- 
fractie C22-C30 <5 -- <5 -- 20 -- 
fractie C30-C40 <5 -- <5 -- 7 -- 
totaal olie C10 - C40 <20  <20  30  
    
 

Monstercode en monstertraject 
1  12338381-004     MM4 01 (5-50) 03 (5-50) 04 (5-50) 11 (5-50) 15 (5-50) 

16 (5-50) 17 (5-50) 18 (5-50) 31 (5-50) 
2  12338381-005     MM5 10 (50-100) 11 (50-100) 12 (50-70) 13 (50-75) 
3  12338381-006     MM6 02 (150-200) 03 (150-200) 04 (150-170) 04 (170-

200) 
 



De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 
2009, zoals gewijzigd op 3 april 2012 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 
december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB 
(per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009. 
De gehalten die de betreffende achtergrondwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk 

aan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en 

interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 

(of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de 
AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan 
de achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen 
achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de AS3000 
rapportagegrens-eis. 

+  De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij 
duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging en geen sprake is 
van thermisch gereinigde grond en baggerspecie. 

   
1)  De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
  Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de 

volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is gemeten geldt een 
default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.) 

  4: lutum 1.7% ; humus 0.8% 
  5: lutum 6% ; humus 1.1% 
  6: lutum 39% ; humus 12.5% 

  



Projectnaam Slotemaker de Bruinestraat e.o. te Ridderkerk 
Projectcode M16A0249-2 
  
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

    
Monstercode MM71 MM82  
Bodemtype1) 7 8  
    
    
 
droge stof(gew.-%) 74.8 -- 75.8 --   
gewicht artefacten(g) <1 -- <1 --   
aard van de artefacten(-) Geen -- Geen --   
    
 
organische stof (gloeiverlies)(% 
vd DS) 1.2 -- 1.1 -- 

  

    
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem)(% vd DS) 21 -- 12 --   
    
METALEN 
barium+ 74  64    
cadmium <0.2  <0.2    
kobalt 8.2  7.1    
koper 12  10    
kwik 0.05  <0.05    
lood 17  19    
molybdeen <0.5  <0.5    
nikkel 24  20    
zink 60  56    
    
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0.01 -- <0.01 --   
fenantreen <0.01 -- 0.01 --   
antraceen <0.01 -- <0.01 --   
fluoranteen <0.01 -- 0.04 --   
benzo(a)antraceen <0.01 -- 0.03 --   
chryseen <0.01 -- 0.02 --   
benzo(k)fluoranteen <0.01 -- 0.02 --   
benzo(a)pyreen <0.01 -- 0.02 --   
benzo(ghi)peryleen <0.01 -- <0.01 --   
indeno(1,2,3-cd)pyreen <0.01 -- <0.01 --   
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 0.07  0.168  

  

    
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28(µg/kgds) <1 -- <1 --   
PCB 52(µg/kgds) <1 -- <1 --   
PCB 101(µg/kgds) <1 -- <1 --   
PCB 118(µg/kgds) <1 -- <1 --   
PCB 138(µg/kgds) <1 -- <1 --   
PCB 153(µg/kgds) <1 -- <1 --   
PCB 180(µg/kgds) <1 -- <1 --   
som PCB (7) (0.7 
factor)(µg/kgds) 4.9 a 4.9 a 

  

    
MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 <5 -- <5 --   
fractie C12-C22 <5 -- <5 --   
fractie C22-C30 <5 -- <5 --   
fractie C30-C40 <5 -- <5 --   
totaal olie C10 - C40 <20  <20    
    
 

Monstercode en monstertraject 
1  12338381-007     MM7 01 (100-150) 01 (150-200) 03 (50-100) 04 (50-

100) 07 (50-100) 09 (150-200) 
2  12338381-008     MM8 02 (50-100) 05 (150-200) 06 (100-150) 08 (50-

100) 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 
2009, zoals gewijzigd op 3 april 2012 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 



december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB 
(per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009. 
De gehalten die de betreffende achtergrondwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk 

aan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en 

interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 

(of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de 
AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan 
de achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen 
achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de AS3000 
rapportagegrens-eis. 

+  De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij 
duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging en geen sprake is 
van thermisch gereinigde grond en baggerspecie. 

   
1)  De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
  Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de 

volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is gemeten geldt een 
default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.) 

  7: lutum 21% ; humus 1.2% 
  8: lutum 12% ; humus 1.1% 

  



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 

     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
barium   

653 190 
cadmium 0.46 5.2 10 0.60 
kobalt 11 74 137 15 
koper 30 87 144 40 
kwik 0.13 16 31 0.15 
lood 41 240 439 50 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 26 50 74 35 
zink 105 321 538 140 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 1.5 21 40 1.0 
     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 
factor)(µg/kgds) 8.8 224 440 49 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 84 1142 2200 190 
     
 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 

bodem type: 
 1: lutum 16%; humus 4.4% 

  



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 

     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
barium   

683 190 
cadmium 0.46 5.2 10.0 0.60 
kobalt 11 77 143 15 
koper 31 88 145 40 
kwik 0.13 16 32 0.15 
lood 42 242 442 50 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 27 52 77 35 
zink 107 328 550 140 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 1.5 21 40 1.0 
     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 
factor)(µg/kgds) 7.8 199 390 49 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 74 1012 1950 190 
     
 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 

bodem type: 
 2: lutum 17%; humus 3.9% 

  



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 

     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
barium   

237 190 
cadmium 0.35 4.0 7.6 0.60 
kobalt 4.3 29 54 15 
koper 19 56 92 40 
kwik 0.10 13 25 0.15 
lood 32 184 337 50 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 12 23 34 35 
zink 59 181 303 140 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 1.5 21 40 1.0 
     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 
factor)(µg/kgds) 4.0 102 200 49 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 38 519 1000 190 
     
 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 

bodem type: 
 3: lutum 1%; humus 0.9% 

  



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 

     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
barium   

237 190 
cadmium 0.35 4.0 7.6 0.60 
kobalt 4.3 29 54 15 
koper 19 56 92 40 
kwik 0.10 13 25 0.15 
lood 32 184 337 50 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 12 23 34 35 
zink 59 181 303 140 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 1.5 21 40 1.0 
     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 
factor)(µg/kgds) 4.0 102 200 49 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 38 519 1000 190 
     
 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 

bodem type: 
 4: lutum 1.7%; humus 0.8% 

  



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 

     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
barium   

356 190 
cadmium 0.37 4.2 8.0 0.60 
kobalt 6.1 42 78 15 
koper 22 63 104 40 
kwik 0.11 13 27 0.15 
lood 34 198 362 50 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 16 31 46 35 
zink 71 218 365 140 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 1.5 21 40 1.0 
     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 
factor)(µg/kgds) 4.0 102 200 49 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 38 519 1000 190 
     
 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 

bodem type: 
 5: lutum 6%; humus 1.1% 

  



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 

     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
barium   

1335 190 
cadmium 0.72 8.1 15 0.60 
kobalt 22 147 273 15 
koper 51 147 242 40 
kwik 0.18 21 42 0.15 
lood 60 346 633 50 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 49 94 140 35 
zink 186 571 955 140 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 1.9 26 50 1.0 
     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 
factor)(µg/kgds) 25 638 1250 49 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 238 3244 6250 190 
     
 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 

bodem type: 
 6: lutum 39%; humus 12.5% 

  



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 

     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
barium   

801 190 
cadmium 0.45 5.1 9.8 0.60 
kobalt 13 90 166 15 
koper 32 92 152 40 
kwik 0.14 16 33 0.15 
lood 43 249 455 50 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 31 60 89 35 
zink 116 356 597 140 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 1.5 21 40 1.0 
     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 
factor)(µg/kgds) 4.0 102 200 49 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 38 519 1000 190 
     
 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 

bodem type: 
 7: lutum 21%; humus 1.2% 

  



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 

     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
barium   

534 190 
cadmium 0.40 4.6 8.7 0.60 
kobalt 8.9 61 113 15 
koper 26 75 124 40 
kwik 0.12 15 29 0.15 
lood 38 218 399 50 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 22 42 63 35 
zink 89 273 458 140 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 1.5 21 40 1.0 
     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 
factor)(µg/kgds) 4.0 102 200 49 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 38 519 1000 190 
     
 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 

bodem type: 
 8: lutum 12%; humus 1.1% 

 



 

Bijlage 3.3: Toetsing analyseresultaten grondwater con
      form Wbb (inclusief normtabel) 



Projectnaam Slotemaker de Bruinestraat e.o. te Ridderkerk 
Projectcode M16A0249-2 
  
Tabel: Analyseresultaten  grondwater (as3000)  monsters (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven) 

    
Monstercode 01-1-11 02-1-12 03-1-13 

       
    
METALEN 
barium 590 ** 430 ** 1200 *** 
cadmium <0.20  <0.20  <0.20  
kobalt 3.1  <2  <2  
koper <2.0  <2.0  <2.0  
kwik <0.05  <0.05  <0.05  
lood 2.1  3.4  2.4  
molybdeen 17 * <2  <2  
nikkel <3  <3  <3  
zink 120 * 67 * 290 * 
    
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen <0.2  <0.2  <0.2  
tolueen <0.2  <0.2  <0.2  
ethylbenzeen <0.2  <0.2  <0.2  
o-xyleen <0.1 -- <0.1 -- <0.1 -- 
p- en m-xyleen <0.2 -- <0.2 -- <0.2 -- 
xylenen (0.7 factor) 0.21 a 0.21 a 0.21 a 
styreen <0.2  <0.2  <0.2  
    
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen 0.02 * <0.02 a <0.02 a 
interventie factor polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen 0.000286  0.0002  0.0002  
    
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan <0.2  <0.2  <0.2  
1,2-dichloorethaan <0.2  <0.2  <0.2  
1,1-dichlooretheen <0.1 a <0.1 a <0.1 a 
cis-1,2-dichlooretheen <0.1 -- 0.28 -- <0.1 -- 
trans-1,2-dichlooretheen <0.1 -- <0.1 -- <0.1 -- 
som (cis,trans) 1,2- 
dichloorethenen (0.7 factor) 0.14 a 0.35 * 0.14 a 
dichloormethaan <0.2 a <0.2 a <0.2 a 
1,1-dichloorpropaan <0.2  <0.2  <0.2  
1,2-dichloorpropaan <0.2  <0.2  <0.2  
1,3-dichloorpropaan <0.2  <0.2  <0.2  
som dichloorpropanen (0.7 
factor) 0.42  0.42  0.42  
tetrachlooretheen <0.1 a <0.1 a <0.1 a 
tetrachloormethaan <0.1 a <0.1 a <0.1 a 
1,1,1-trichloorethaan <0.1 a <0.1 a <0.1 a 
1,1,2-trichloorethaan <0.1 a <0.1 a <0.1 a 
trichlooretheen <0.2  <0.2  <0.2  
chloroform <0.2  <0.2  <0.2  
vinylchloride <0.2 a <0.2 a <0.2 a 
tribroommethaan <0.2  <0.2  <0.2  
    
MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 <25 -- <25 -- <25 -- 
fractie C12-C22 <25 -- <25 -- <25 -- 
fractie C22-C30 <25 -- <25 -- <25 -- 
fractie C30-C40 <25 -- <25 -- <25 -- 
totaal olie C10 - C40 <50  <50  <50  

    
 

Monstercode en monstertraject 
1  12342447-001     01-1-1 01 (200-300) 
2  12342447-002     02-1-1 02 (100-200) 
3  12342447-003     03-1-1 03 (300-400) 
 
De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatcourant 27 
juni 2013, Nr. 16675. 
De gehalten die de betreffende streefwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde 



**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 
interventiewaarde 

***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner 

dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld 
worden kleiner dan de streefwaarde te zijn. 

b  gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rapportagegrens 
zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 

  



Projectnaam Slotemaker de Bruinestraat e.o. te Ridderkerk 
Projectcode M16A0249-2 
  
Tabel: Analyseresultaten  grondwater (as3000)  monsters (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven) 

    
Monstercode 04-1-11 05-1-12  

       
    
METALEN 
barium 290 * 250 *   
cadmium <0.20  <0.20    
kobalt 2.3  <2    
koper <2.0  <2.0    
kwik <0.05  <0.05    
lood <2.0  <2.0    
molybdeen 3.7  <2    
nikkel <3  <3    
zink 52  32    
    
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen <0.2  <0.2    
tolueen <0.2  <0.2    
ethylbenzeen <0.2  <0.2    
o-xyleen <0.1 -- <0.1 --   
p- en m-xyleen <0.2 -- <0.2 --   
xylenen (0.7 factor) 0.21 a 0.21 a   
styreen <0.2  <0.2    
    
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0.02 a <0.02 a   
interventie factor polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen 0.0002  0.0002  

  

    
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan <0.2  <0.2    
1,2-dichloorethaan <0.2  <0.2    
1,1-dichlooretheen <0.1 a <0.1 a   
cis-1,2-dichlooretheen <0.1 -- <0.1 --   
trans-1,2-dichlooretheen <0.1 -- <0.1 --   
som (cis,trans) 1,2- 
dichloorethenen (0.7 factor) 0.14 a 0.14 a 

  

dichloormethaan <0.2 a <0.2 a   
1,1-dichloorpropaan <0.2  <0.2    
1,2-dichloorpropaan <0.2  <0.2    
1,3-dichloorpropaan <0.2  <0.2    
som dichloorpropanen (0.7 
factor) 0.42  0.42  

  

tetrachlooretheen <0.1 a <0.1 a   
tetrachloormethaan <0.1 a <0.1 a   
1,1,1-trichloorethaan <0.1 a <0.1 a   
1,1,2-trichloorethaan <0.1 a <0.1 a   
trichlooretheen <0.2  <0.2    
chloroform <0.2  <0.2    
vinylchloride <0.2 a <0.2 a   
tribroommethaan <0.2  <0.2    
    
MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 <25 -- <25 --   
fractie C12-C22 <25 -- <25 --   
fractie C22-C30 <25 -- <25 --   
fractie C30-C40 <25 -- <25 --   
totaal olie C10 - C40 <50  <50    

    
 

Monstercode en monstertraject 
1  12342447-004     04-1-1 04 (250-350) 
2  12342447-005     05-1-1 05 (300-400) 
 
De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatcourant 27 
juni 2013, Nr. 16675. 
De gehalten die de betreffende streefwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 



interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner 

dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld 
worden kleiner dan de streefwaarde te zijn. 

b  gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rapportagegrens 
zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 

  



Tabel: Toetsingswaarden voor grondwater (as3000)  

     
Toetsingswaarden1) S 1/2(S+I) I RBK 

     
     
METALEN 
barium 50 338 625 20 
cadmium 0.40 3.2 6.0 0.20 
kobalt 20 60 100 2.0 
koper 15 45 75 2.0 
kwik 0.050 0.18 0.30 0.050 
lood 15 45 75 2.0 
molybdeen 5.0 152 300 2.0 
nikkel 15 45 75 3.0 
zink 65 432 800 10 
     
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen 0.20 15 30 0.20 
tolueen 7.0 504 1000 0.20 
ethylbenzeen 4.0 77 150 0.20 
xylenen (0.7 factor) 0.20 35 70 0.21 
styreen 6.0 153 300 0.20 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen 0.01 35 70 0.020 
polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen 

  
1 

     
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan 7.0 454 900 0.20 
1,2-dichloorethaan 7.0 204 400 0.20 
1,1-dichlooretheen 0.01 5.0 10 0.10 
dichloormethaan 0.01 500 1000 0.20 
som (cis,trans) 1,2- 
dichloorethenen (0.7 factor) 0.01 10 20 0.14 
1,1-dichloorpropaan 0.80 40 80 0.20 
1,2-dichloorpropaan 0.80 40 80 0.20 
1,3-dichloorpropaan 0.80 40 80 0.20 
som dichloorpropanen (0.7 
factor) 0.80 40 80 0.42 
tetrachlooretheen 0.01 20 40 0.10 
tetrachloormethaan 0.01 5.0 10 0.10 
1,1,1-trichloorethaan 0.01 150 300 0.10 
1,1,2-trichloorethaan 0.01 65 130 0.10 
trichlooretheen 24 262 500 0.20 
chloroform 6.0 203 400 0.20 
vinylchloride 0.01 2.5 5.0 0.20 
tribroommethaan   630 0.20 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 50 325 600 50 

     
 
1) S streefwaarde 
 1/2(S+I) gemiddelde van streef- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen),  Staatscourant nr. 22335 (02-11-

2012). 
   

 



 

Bijlage 3.4: Toetsing analyseresultaten grond conform Bbk 
      (inclusief normtabel) 



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 1-1-2015. NB: voor de toepassing van Tarragrond gelden afwijkende regels, zie paragraaf 4.14 Regeling Bodemkwaliteit, Staatscourant 33763, 27-11-2014.
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2013,  Staatscourant 16675, 27-6-2013. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 12338383 Datum toetsing: Versie: ALcontrol20150101a

Project: Rembrandtweg te Ridderkerk
Monster: MM1 01 (5-30) 02 (5-50) 06 (0-50) 08 (0-50) 11 (5-50) 12 (5-50) 13 (5-50) 14 (5-50)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: 2,0 %  @
- lutumgehalte 8,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem
Klasse

> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl.  tabel 

1 6)
Klasse

> 2AW of 

>wonen?

Vgl.  tabel 1 

6)
Klasse

> 2AW of 

>wonen?

Vgl.  tabel 1 

6)
Klasse

> 2AW of 

>wonen?

Vgl.  tabel 

1 6)
Klasse

> 2AW of 

>wonen?

Vgl.  tabel 

1 6)
Grond Waterbodem

Metalen

Barium [Ba] &) mg/kg ds 78 172,714 <T <T
Cadmium [Cd] mg/kg ds 0,32 0,504 AW AW AW AW AW AW AW
Kobalt [Co] mg/kg ds 4,6 9,764 AW AW AW AW AW AW AW
Koper [Cu] mg/kg ds 23 39,429 AW AW AW AW AW AW AW
Kwik [Hg] mg/kg ds 0,08 0,105 AW AW AW AW AW AW AW
Lood [Pb] mg/kg ds 31 43,917 AW AW AW AW AW AW AW
Molybdeen [Mo] mg/kg ds <0,5 0,350 AW AW AW AW AW AW AW
Nikkel [Ni] $) mg/kg ds 13 25,278 AW AW AW AW AW AW AW
Zink [Zn] mg/kg ds 95 172,727 wonen wonen A A wonen <T <T

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 1,267 1,267 AW AW AW AW AW AW AW

PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 52 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 101 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 118 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW
PCB 138 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW
PCB 153 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW
PCB 180 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0049 0,0245 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 70,000 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 5) 11 1 0 0 0 2 2 AW <tussenwaarde
Grond, toepassing op landbodem 11 1 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde
Grond, toepassing onder water 18 1 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde
Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 18 1 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde
Waterbodem, toepassing op landbodem 11 1 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem. 4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde 5) Niet van toepassing voor partijkeuringen
3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar. 6) Vergelijk met tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012)

* Bij een resultaat < dan de rapportagegrenzen, genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012), mag de beoordelaar ervan uit gaan dat de kwaliteit van de grond, grondwater, baggerspecie, bodem, bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam voldoet aan de van toepassing zijnde norm-waard
# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de rapportage grens zoals genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012).
@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.
$) Bij nikkel geldt voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel wordt in de kolom niet meegeteld.
     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)
&) Barium: Interventiewaarde geldt alleen voor situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging.

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories. Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.

Overschrijdingen Oordeel 
Interventie- en 
Tussenwaarde

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1 RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

19-8-2016

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)
Ontvangend (T2) Toepassen op land (T1) Toepassen onder water (T4)

Toepassen onder water, of 

ontvangend (T3)
Toepassen op land (T1)



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 1-1-2015. NB: voor de toepassing van Tarragrond gelden afwijkende regels, zie paragraaf 4.14 Regeling Bodemkwaliteit, Staatscourant 33763, 27-11-2014.
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2013,  Staatscourant 16675, 27-6-2013. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 12338383 Datum toetsing: Versie: ALcontrol20150101a

Project: Rembrandtweg te Ridderkerk
Monster: MM2 03 (5-50) 09 (5-50) 10 (5-30) 15 (5-50) 16 (5-50) 19 (5-50) 21 (5-50) 22 (5-50)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: 2,0 %  @
- lutumgehalte 5,4 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem
Klasse

> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl.  tabel 

1 6)
Klasse

> 2AW of 

>wonen?

Vgl.  tabel 1 

6)
Klasse

> 2AW of 

>wonen?

Vgl.  tabel 1 

6)
Klasse

> 2AW of 

>wonen?

Vgl.  tabel 

1 6)
Klasse

> 2AW of 

>wonen?

Vgl.  tabel 

1 6)
Grond Waterbodem

Metalen

Barium [Ba] &) mg/kg ds 97 263,772 <T <T
Cadmium [Cd] mg/kg ds 0,28 0,458 AW AW AW AW AW AW AW
Kobalt [Co] mg/kg ds 4,6 11,788 AW AW AW AW AW AW AW
Koper [Cu] mg/kg ds 13 24,074 AW AW AW AW AW AW AW
Kwik [Hg] mg/kg ds 0,07 0,095 AW AW AW AW AW AW AW
Lood [Pb] mg/kg ds 55 81,446 wonen wonen A A wonen <T <T
Molybdeen [Mo] mg/kg ds <0,5 0,350 AW AW AW AW AW AW AW
Nikkel [Ni] $) mg/kg ds 12 27,273 AW AW AW AW AW AW AW
Zink [Zn] mg/kg ds 150 303,468 industrie X industrie X A X A X industrie X <T <T

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 3,11 3,110 wonen X wonen X A X A X wonen X <T <T

PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 52 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 101 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

PCB 118 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW
PCB 138 mg/kg ds 0,0011 0,0055 A A
PCB 153 mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW
PCB 180 mg/kg ds 0,0013 0,0065 A X A X

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0059 0,0295 wonen wonen A A wonen <T <T

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 70,000 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 5) 11 4 2 1 0 2 2 wonen <tussenwaarde
Grond, toepassing op landbodem 11 4 2 1 NVT 2 NVT industrie <tussenwaarde
Grond, toepassing onder water 18 6 3 1 NVT 3 NVT A <tussenwaarde
Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 18 6 3 1 NVT 3 NVT A <tussenwaarde
Waterbodem, toepassing op landbodem 11 4 2 1 NVT 2 NVT industrie <tussenwaarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem. 4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde 5) Niet van toepassing voor partijkeuringen
3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar. 6) Vergelijk met tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012)

* Bij een resultaat < dan de rapportagegrenzen, genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012), mag de beoordelaar ervan uit gaan dat de kwaliteit van de grond, grondwater, baggerspecie, bodem, bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam voldoet aan de van toepassing zijnde norm-waard
# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de rapportage grens zoals genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012).
@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.
$) Bij nikkel geldt voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel wordt in de kolom niet meegeteld.
     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)
&) Barium: Interventiewaarde geldt alleen voor situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging.

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories. Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.

Overschrijdingen Oordeel 
Interventie- en 
Tussenwaarde

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1 RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

19-8-2016

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)
Ontvangend (T2) Toepassen op land (T1) Toepassen onder water (T4)

Toepassen onder water, of 

ontvangend (T3)
Toepassen op land (T1)



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 1-1-2015. NB: voor de toepassing van Tarragrond gelden afwijkende regels, zie paragraaf 4.14 Regeling Bodemkwaliteit, Staatscourant 33763, 27-11-2014.
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2013,  Staatscourant 16675, 27-6-2013. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 12338383 Datum toetsing: Versie: ALcontrol20150101a

Project: Rembrandtweg te Ridderkerk
Monster: MM3 04 (5-30) 05 (5-50) 07 (8-50) 23 (5-50) 24 (5-50) 25 (0-50) 26 (0-50) 27 (0-30) 28 (0-30)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: 3,6 %  @
- lutumgehalte 1,9 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem
Klasse

> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl.  tabel 

1 6)
Klasse

> 2AW of 

>wonen?

Vgl.  tabel 1 

6)
Klasse

> 2AW of 

>wonen?

Vgl.  tabel 1 

6)
Klasse

> 2AW of 

>wonen?

Vgl.  tabel 

1 6)
Klasse

> 2AW of 

>wonen?

Vgl.  tabel 

1 6)
Grond Waterbodem

Metalen

Barium [Ba] &) mg/kg ds 41 158,875 <T <T
Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,2 0,224 AW AW AW AW AW AW AW
Kobalt [Co] mg/kg ds 2,8 9,844 AW AW AW AW AW AW AW
Koper [Cu] mg/kg ds 6,7 13,137 AW AW AW AW AW AW AW
Kwik [Hg] mg/kg ds <0,05 0,050 AW AW AW AW AW AW AW
Lood [Pb] mg/kg ds 20 30,576 AW AW AW AW AW AW AW
Molybdeen [Mo] mg/kg ds <0,5 0,350 AW AW AW AW AW AW AW
Nikkel [Ni] $) mg/kg ds 7,6 22,167 AW AW AW AW AW AW AW
Zink [Zn] mg/kg ds 60 136,808 AW AW AW AW AW AW AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 0,397 0,397 AW AW AW AW AW AW AW

PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,001 0,0019 AW * AW *

PCB 52 mg/kg ds <0,001 0,0019 AW AW
PCB 101 mg/kg ds <0,001 0,0019 AW * AW *

PCB 118 mg/kg ds <0,001 0,0019 AW AW
PCB 138 mg/kg ds <0,001 0,0019 AW AW
PCB 153 mg/kg ds <0,001 0,0019 AW AW
PCB 180 mg/kg ds <0,001 0,0019 AW AW
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0049 0,0136 AW AW AW AW AW AW AW

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 38,889 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 5) 11 0 0 0 0 2 2 AW <tussenwaarde
Grond, toepassing op landbodem 11 0 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde
Grond, toepassing onder water 18 0 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde
Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 18 0 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde
Waterbodem, toepassing op landbodem 11 0 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem. 4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde 5) Niet van toepassing voor partijkeuringen
3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar. 6) Vergelijk met tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012)

* Bij een resultaat < dan de rapportagegrenzen, genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012), mag de beoordelaar ervan uit gaan dat de kwaliteit van de grond, grondwater, baggerspecie, bodem, bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam voldoet aan de van toepassing zijnde norm-waard
# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de rapportage grens zoals genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012).
@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.
$) Bij nikkel geldt voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel wordt in de kolom niet meegeteld.
     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)
&) Barium: Interventiewaarde geldt alleen voor situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging.

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories. Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.

Overschrijdingen Oordeel 
Interventie- en 
Tussenwaarde

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1 RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

19-8-2016

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)
Ontvangend (T2) Toepassen op land (T1) Toepassen onder water (T4)

Toepassen onder water, of 

ontvangend (T3)
Toepassen op land (T1)



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 1-1-2015. NB: voor de toepassing van Tarragrond gelden afwijkende regels, zie paragraaf 4.14 Regeling Bodemkwaliteit, Staatscourant 33763, 27-11-2014.
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2013,  Staatscourant 16675, 27-6-2013. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 12338383 Datum toetsing: Versie: ALcontrol20150101a

Project: Rembrandtweg te Ridderkerk
Monster: MM4 17 (5-50) 18 (0-50) 20 (5-50)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: 7,6 %  @
- lutumgehalte 12,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem
Klasse

> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl.  tabel 

1 6)
Klasse

> 2AW of 

>wonen?

Vgl.  tabel 1 

6)
Klasse

> 2AW of 

>wonen?

Vgl.  tabel 1 

6)
Klasse

> 2AW of 

>wonen?

Vgl.  tabel 

1 6)
Klasse

> 2AW of 

>wonen?

Vgl.  tabel 

1 6)
Grond Waterbodem

Metalen

Barium [Ba] &) mg/kg ds 210 361,667 <T >T
Cadmium [Cd] mg/kg ds 0,56 0,683 wonen wonen A A wonen <T <T
Kobalt [Co] mg/kg ds 8,3 13,937 AW AW AW AW AW AW AW
Koper [Cu] mg/kg ds 46 61,883 industrie X industrie X A X A X industrie X <T <T
Kwik [Hg] mg/kg ds 0,28 0,333 wonen X wonen X A X A X wonen X <T <T
Lood [Pb] mg/kg ds 190 232,040 industrie X industrie X B X B X industrie X <T <T
Molybdeen [Mo] mg/kg ds 0,95 0,950 AW AW AW AW AW AW AW
Nikkel [Ni] $) mg/kg ds 29 46,136 industrie X industrie X A X A X industrie X <T <T
Zink [Zn] mg/kg ds 300 431,211 industrie X X industrie X A X A X industrie X >T <T

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 13,76 13,760 industrie X X industrie X B X B X industrie X <T <T

PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,001 0,0009 AW AW
PCB 52 mg/kg ds <0,001 0,0009 AW AW
PCB 101 mg/kg ds <0,001 0,0009 AW AW
PCB 118 mg/kg ds <0,001 0,0009 AW AW
PCB 138 mg/kg ds 0,001 0,0013 AW AW
PCB 153 mg/kg ds 0,0011 0,0014 AW AW
PCB 180 mg/kg ds <0,001 0,0009 AW AW
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0056 0,0074 AW AW AW AW AW AW AW

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds 40 52,632 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 5) 11 7 6 5 2 2 2 industrie >tussenwaarde
Grond, toepassing op landbodem 11 7 6 5 NVT 2 NVT industrie >tussenwaarde
Grond, toepassing onder water 18 7 6 4 NVT 3 NVT B >tussenwaarde
Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 18 7 6 5 NVT 3 NVT B >tussenwaarde
Waterbodem, toepassing op landbodem 11 7 6 5 NVT 2 NVT industrie >tussenwaarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem. 4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde 5) Niet van toepassing voor partijkeuringen
3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar. 6) Vergelijk met tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012)

* Bij een resultaat < dan de rapportagegrenzen, genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012), mag de beoordelaar ervan uit gaan dat de kwaliteit van de grond, grondwater, baggerspecie, bodem, bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam voldoet aan de van toepassing zijnde norm-waard
# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de rapportage grens zoals genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012).
@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.
$) Bij nikkel geldt voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel wordt in de kolom niet meegeteld.
     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)
&) Barium: Interventiewaarde geldt alleen voor situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging.

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories. Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.

Overschrijdingen Oordeel 
Interventie- en 
Tussenwaarde

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1 RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

19-8-2016

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)
Ontvangend (T2) Toepassen op land (T1) Toepassen onder water (T4)

Toepassen onder water, of 

ontvangend (T3)
Toepassen op land (T1)



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 1-1-2015. NB: voor de toepassing van Tarragrond gelden afwijkende regels, zie paragraaf 4.14 Regeling Bodemkwaliteit, Staatscourant 33763, 27-11-2014.
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2013,  Staatscourant 16675, 27-6-2013. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 12338383 Datum toetsing: Versie: ALcontrol20150101a

Project: Rembrandtweg te Ridderkerk
Monster: MM5 03 (70-100) 03 (100-150) 03 (150-200)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: 11,1 %  @
- lutumgehalte 3,7 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem
Klasse

> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl.  tabel 

1 6)
Klasse

> 2AW of 

>wonen?

Vgl.  tabel 1 

6)
Klasse

> 2AW of 

>wonen?

Vgl.  tabel 1 

6)
Klasse

> 2AW of 

>wonen?

Vgl.  tabel 

1 6)
Klasse

> 2AW of 

>wonen?

Vgl.  tabel 

1 6)
Grond Waterbodem

Metalen

Barium [Ba] &) mg/kg ds 470 1502,062 >I >I
Cadmium [Cd] mg/kg ds 2,3 2,740 industrie X X industrie X A X A X industrie X <T <T
Kobalt [Co] mg/kg ds 12 35,573 industrie X industrie X B X B X industrie X <T <T
Koper [Cu] mg/kg ds 150 226,131 >industrie X X >industrie X >B X >B X >industrie X >I >I
Kwik [Hg] mg/kg ds 0,49 0,639 wonen X wonen X A X A X wonen X <T <T
Lood [Pb] mg/kg ds 860 1128,086 >industrie X X >industrie X >B X >B X >industrie X >I >I
Molybdeen [Mo] mg/kg ds 4,6 4,600 wonen X wonen X A X A X wonen X <T <T
Nikkel [Ni] $) mg/kg ds 34 86,861 industrie X X industrie X B X B X industrie X >T <T
Zink [Zn] mg/kg ds 1600 2881,029 >industrie X X >industrie X >B X >B X >industrie X >I >I

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 39,11 35,234 industrie X X industrie X B X B X industrie X >T >T

PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,001 0,0006 AW AW
PCB 52 mg/kg ds <0,001 0,0006 AW AW
PCB 101 mg/kg ds <0,001 0,0006 AW AW
PCB 118 mg/kg ds <0,001 0,0006 AW AW
PCB 138 mg/kg ds <0,001 0,0006 AW AW
PCB 153 mg/kg ds <0,001 0,0006 AW AW
PCB 180 mg/kg ds <0,001 0,0006 AW AW
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0049 0,0044 AW AW AW AW AW AW AW

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds 220 198,198 industrie X industrie X A X A X industrie X <T <T

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 5) 11 10 10 8 6 2 2 NIET >Int.waarde
Grond, toepassing op landbodem 11 10 10 8 NVT 2 NVT NIET >Int.waarde
Grond, toepassing onder water 18 10 10 7 NVT 3 NVT NIET >Int.waarde
Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 18 10 10 8 NVT 3 NVT NIET >Int.waarde
Waterbodem, toepassing op landbodem 11 10 10 8 NVT 2 NVT NIET >Int.waarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem. 4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde 5) Niet van toepassing voor partijkeuringen
3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar. 6) Vergelijk met tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012)

* Bij een resultaat < dan de rapportagegrenzen, genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012), mag de beoordelaar ervan uit gaan dat de kwaliteit van de grond, grondwater, baggerspecie, bodem, bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam voldoet aan de van toepassing zijnde norm-waard
# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de rapportage grens zoals genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012).
@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.
$) Bij nikkel geldt voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel wordt in de kolom niet meegeteld.
     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)
&) Barium: Interventiewaarde geldt alleen voor situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging.

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories. Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.

Overschrijdingen Oordeel 
Interventie- en 
Tussenwaarde

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1 RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

19-8-2016

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)
Ontvangend (T2) Toepassen op land (T1) Toepassen onder water (T4)

Toepassen onder water, of 

ontvangend (T3)
Toepassen op land (T1)



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 1-1-2015. NB: voor de toepassing van Tarragrond gelden afwijkende regels, zie paragraaf 4.14 Regeling Bodemkwaliteit, Staatscourant 33763, 27-11-2014.
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2013,  Staatscourant 16675, 27-6-2013. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 12338383 Datum toetsing: Versie: ALcontrol20150101a

Project: Rembrandtweg te Ridderkerk
Monster: MM6 01 (50-100) 02 (100-150) 04 (50-100) 05 (150-200) 06 (70-100) 07 (70-100) 08 (150-200) 09 (100-150) 10 (100-150)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: 4,5 %  @
- lutumgehalte 21,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem
Klasse

> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl.  tabel 

1 6)
Klasse

> 2AW of 

>wonen?

Vgl.  tabel 1 

6)
Klasse

> 2AW of 

>wonen?

Vgl.  tabel 1 

6)
Klasse

> 2AW of 

>wonen?

Vgl.  tabel 

1 6)
Klasse

> 2AW of 

>wonen?

Vgl.  tabel 

1 6)
Grond Waterbodem

Metalen

Barium [Ba] &) mg/kg ds 110 126,296 <T <T
Cadmium [Cd] mg/kg ds 0,3 0,367 AW AW AW AW AW AW AW
Kobalt [Co] mg/kg ds 9,2 10,508 AW AW AW AW AW AW AW
Koper [Cu] mg/kg ds 18 21,386 AW AW AW AW AW AW AW
Kwik [Hg] mg/kg ds 0,11 0,119 AW AW AW AW AW AW AW
Lood [Pb] mg/kg ds 38 42,781 AW AW AW AW AW AW AW
Molybdeen [Mo] mg/kg ds <0,5 0,350 AW AW AW AW AW AW AW
Nikkel [Ni] $) mg/kg ds 27 30,484 AW AW AW AW AW AW AW
Zink [Zn] mg/kg ds 110 128,601 AW AW AW AW AW AW AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 1,207 1,207 AW AW AW AW AW AW AW

PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,001 0,0016 AW * AW *

PCB 52 mg/kg ds <0,001 0,0016 AW AW
PCB 101 mg/kg ds <0,001 0,0016 AW * AW *

PCB 118 mg/kg ds <0,001 0,0016 AW AW
PCB 138 mg/kg ds <0,001 0,0016 AW AW
PCB 153 mg/kg ds <0,001 0,0016 AW AW
PCB 180 mg/kg ds <0,001 0,0016 AW AW
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0049 0,0109 AW AW AW AW AW AW AW

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 31,111 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 5) 11 0 0 0 0 2 2 AW <tussenwaarde
Grond, toepassing op landbodem 11 0 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde
Grond, toepassing onder water 18 0 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde
Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 18 0 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde
Waterbodem, toepassing op landbodem 11 0 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem. 4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde 5) Niet van toepassing voor partijkeuringen
3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar. 6) Vergelijk met tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012)

* Bij een resultaat < dan de rapportagegrenzen, genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012), mag de beoordelaar ervan uit gaan dat de kwaliteit van de grond, grondwater, baggerspecie, bodem, bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam voldoet aan de van toepassing zijnde norm-waard
# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de rapportage grens zoals genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012).
@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.
$) Bij nikkel geldt voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel wordt in de kolom niet meegeteld.
     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)
&) Barium: Interventiewaarde geldt alleen voor situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging.

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories. Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.

Overschrijdingen Oordeel 
Interventie- en 
Tussenwaarde

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1 RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

19-8-2016

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)
Ontvangend (T2) Toepassen op land (T1) Toepassen onder water (T4)

Toepassen onder water, of 

ontvangend (T3)
Toepassen op land (T1)



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 1-1-2015. NB: voor de toepassing van Tarragrond gelden afwijkende regels, zie paragraaf 4.14 Regeling Bodemkwaliteit, Staatscourant 33763, 27-11-2014.
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2013,  Staatscourant 16675, 27-6-2013. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 12338383 Datum toetsing: Versie: ALcontrol20150101a

Project: Rembrandtweg te Ridderkerk
Monster: MM7 01 (160-200) 02 (150-200) 04 (145-200) 10 (150-200)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: 65,4 %  @
- lutumgehalte 12,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem
Klasse

> 2AW of 

>wonen?

> wonen + 

AW?

Vgl.  tabel 

1 6)
Klasse

> 2AW of 

>wonen?

Vgl.  tabel 1 

6)
Klasse

> 2AW of 

>wonen?

Vgl.  tabel 1 

6)
Klasse

> 2AW of 

>wonen?

Vgl.  tabel 

1 6)
Klasse

> 2AW of 

>wonen?

Vgl.  tabel 

1 6)
Grond Waterbodem

Metalen

Barium [Ba] &) mg/kg ds 79 136,056 <T <T
Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,2 0,059 AW AW AW AW AW AW AW
Kobalt [Co] mg/kg ds 3 5,037 AW AW AW AW AW AW AW
Koper [Cu] mg/kg ds 7,2 4,219 AW AW AW AW AW AW AW
Kwik [Hg] mg/kg ds <0,05 0,030 AW AW AW AW AW AW AW
Lood [Pb] mg/kg ds <10 4,670 AW AW AW AW AW AW AW
Molybdeen [Mo] mg/kg ds 1,1 1,100 AW AW AW AW AW AW AW
Nikkel [Ni] $) mg/kg ds 12 19,091 AW AW AW AW AW AW AW
Zink [Zn] mg/kg ds 27 20,532 AW AW AW AW AW AW AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 0,131 0,044 AW AW AW AW AW AW AW

PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0011 0,0003 AW AW
PCB 52 mg/kg ds <0,0012 0,0003 AW AW
PCB 101 mg/kg ds <0,001 0,0002 AW AW
PCB 118 mg/kg ds <0,0011 0,0003 AW AW
PCB 138 mg/kg ds <0,0011 0,0003 AW AW
PCB 153 mg/kg ds <0,001 0,0002 AW AW
PCB 180 mg/kg ds <0,0011 0,0003 AW AW
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,00532 0,0018 AW AW AW AW AW AW AW

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds 40 13,333 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 5) 11 0 0 0 0 2 2 AW <tussenwaarde
Grond, toepassing op landbodem 11 0 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde
Grond, toepassing onder water 18 0 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde
Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 18 0 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde
Waterbodem, toepassing op landbodem 11 0 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem. 4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde 5) Niet van toepassing voor partijkeuringen
3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar. 6) Vergelijk met tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012)

* Bij een resultaat < dan de rapportagegrenzen, genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012), mag de beoordelaar ervan uit gaan dat de kwaliteit van de grond, grondwater, baggerspecie, bodem, bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam voldoet aan de van toepassing zijnde norm-waard
# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de rapportage grens zoals genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012).
@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.
$) Bij nikkel geldt voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel wordt in de kolom niet meegeteld.
     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)
&) Barium: Interventiewaarde geldt alleen voor situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging.

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories. Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.

Overschrijdingen Oordeel 
Interventie- en 
Tussenwaarde

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1 RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

19-8-2016

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)
Ontvangend (T2) Toepassen op land (T1) Toepassen onder water (T4)

Toepassen onder water, of 

ontvangend (T3)
Toepassen op land (T1)



Normenblad onderzoek grond en waterbodem

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend op 1-1-2015. 
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2013,  Staatscourant 16675, 27-6-2013. 
(Alle grenswaarden gelden voor een standaard bodem met 10% organisch stof en 25% lutum)

parameter achtergrond- wonen industrie IW achtergrond- A B IW
waarden waarden

Metalen

Arseen [As] 20 27 76 76 20 29 85 85 4
Barium [Ba] 5 920 625 20
Cadmium [Cd] 0,6 1,2 4,3 13 0,6 4 14 14 0,2
Chroom [Cr] 1 55 62 180 180 55 120 380 380 10
Kobalt [Co] 15 35 190 190 15 25 240 240 3
Koper [Cu] 40 54 190 190 40 96 190 190 5
Kwik [Hg] 2 0,15 0,83 4,8 36 0,15 1,2 10 10 0,05
Lood [Pb] 50 210 530 530 50 138 580 580 10
Molybdeen [Mo] 1,5 88 190 190 1,5 5 200 200 1,5
Nikkel [Ni] 35 39 100 100 35 50 210 210 4
Tin [Sn] 4 6,5 180 900 900 6,5 1,5
Vanadium [V] 4 80 97 250 250 80 10
Zink [Zn] 4 140 200 720 720 140 563 2000 2000 20
Beryllium [Be] 4 30 1
Antimoon 4 15 22 22 4 15 15 1,5
Seleen [Se] 4 100 1,5
Tellurium [Te] 4 600 2
Thallium [Tl] 4 15 1
Zilver [Ag] 4 15 1

Overige anorganische stoffen

Chloride 3 150
Cyanide (vrij) 3 3 20 20 3 20 20 2
Cyanide (totaal) 5,5 5,5 50 50 5,5 50 50 3
Thiocyanaten (som) 6 6 20 20 6 20 20

Aromatische stoffen

Benzeen 0,2 0,2 1 1,1 0,2 1 1 0,05
Ethylbenzeen 0,2 0,2 1,25 110 0,2 50 50 0,05
Tolueen 0,2 0,2 1,25 32 0,2 130 130 0,05
Xylenen (som, 0.7 factor) 0,45 0,45 1,25 17 0,45 25 25 0,105
Styreen (Vinylbenzeen) 0,25 0,25 2,5 86 0,25 100 100 0,05
Fenol 0,25 0,25 1,25 14 0,25 40 40
Cresolen (0,7 som, o+m+p) 0,3 0,3 5 13 0,3 5 5
dodecylbenzeen 4 0,35 0,35 0,35 1000 0,35
1,2,3-Trimethylbenzeen 0,45 0,45 0,45 0,45 0,1
1,2,4-Trimethylbenzeen 0,45 0,45 0,45 0,45 0,1
1,3,5-Trimethylbenzeen (Mesityleen) 0,45 0,45 0,45 0,45 0,1
2-Ethyltolueen 0,45 0,45 0,45 0,45 0,1
3-Ethyltolueen 0,45 0,45 0,45 0,45 0,1
4-Ethyltolueen 0,45 0,45 0,45 0,45 0,1
iso-Propylbenzeen (Cumeen) 0,45 0,45 0,45 0,45 0,1
Propylbenzeen 0,45 0,45 0,45 0,45 0,1
Aromatische oplosmiddelen (som) 2,5 2,5 2,5 200 2,5

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) 1,5 6,8 40 40 1,5 9 40 40 0,35

Vluchtige chloorkoolwaterstoffen

Vinylchloride 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,05
Dichloormethaan 0,1 0,1 3,9 3,9 0,1 10 10 0,05
1,1-Dichloorethaan 0,2 0,2 0,2 15 0,2 15 15 0,1
1,2-Dichloorethaan 0,2 0,2 4 6,4 0,2 4 4 0,1
1,1-Dichlooretheen 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1
1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 factor) 0,3 0,3 0,3 1 0,3 1 1 0,14
Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3) 0,8 0,8 0,8 2 0,8 2 2 0,105
Trichloormethaan (Chloroform) 0,25 0,25 3 5,6 0,25 10 10 0,05
1,1,1-Trichloorethaan 0,25 0,25 0,25 15 0,25 15 15 0,05
1,1,2-Trichloorethaan 0,3 0,3 0,3 10 0,3 10 10 0,05
Trichlooretheen (Tri) 0,25 0,25 2,5 2,5 0,25 60 60 0,05
Tetrachloormethaan (Tetra) 0,3 0,3 0,7 0,7 0,3 1 1 0,05
Tetrachlooretheen (Per) 0,15 0,15 4 8,8 0,15 4 4 0,05

Chloorbenzenen

Monochloorbenzeen 0,2 0,2 5 15 0,2 0,04
Dichloorbenzenen (0.7 factor) 2 2 5 19 2 0,21
Trichloorbenzenen (som, 0.7 factor) 0,015 0,015 5 11 0,015 0,0021
Tetrachloorbenzenen (som, 0.7 factor) 0,009 0,009 2,2 2,2 0,009 0,0021
Pentachloorbenzeen (QCB) 0,0025 0,0025 5 6,7 0,0025 0,007 0,001
Hexachloorbenzeen (HCB) 0,0085 0,027 1,4 2 0,0085 0,044 0,001
Chloorbenzenen (som, 0.7 factor) 2 30 30 0,2436

Chloorfenolen

Monochloorfenolen (0,7 som, 1+2+3) 0,045 0,045 5,4 5,4 0,045
Dichloorfenolen (0,7 som, 
2,3+2,4+2,5+2,6+3,4+3,5) 0,2 0,2 6 22 0,2
Trichloorfenolen (0,7 som, 
2,3,4+2,3,5+2,3,6+2,4,5+2,4,6+3,4,5) 0,003 0,003 6 22 0,003
Tetrachloorfenolen (0,7 som, 
2,3,4,5+2,3,4,6+2,3,5,6) 0,015 1 6 21 0,015

WATERBODEM  **)GROND  *) Rapportage grens ***)

Grond & waterbodem



Normenblad onderzoek grond en waterbodem

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend op 1-1-2015. 
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2013,  Staatscourant 16675, 27-6-2013. 
(Alle grenswaarden gelden voor een standaard bodem met 10% organisch stof en 25% lutum)

parameter achtergrond- wonen industrie IW achtergrond- A B IW
waarden waarden

WATERBODEM  **)GROND  *) Rapportage grens ***)

Grond & waterbodem

Pentachloorfenol (PCP) 0,003 1,4 5 12 0,003 0,016 5 5 0,003
Chloorfenolen (som, 0.7 factor) 0,2 0,2 10 10

PCB

PCB 28 0,0015 0,014 0,001
PCB 52 0,002 0,015 0,001
PCB 101 0,0015 0,023 0,001
PCB 118 0,0045 0,016 0,001
PCB 138 0,004 0,027 0,001
PCB 153 0,0035 0,033 0,001
PCB 180 0,0025 0,018 0,001
PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,02 0,04 0,5 1 0,02 0,139 1 1 0,0049

Organochloorverbindingen

Aldrin 0,32 0,0008 0,0013 0,001
Dieldrin 0,008 0,008 0,001
Endrin 0,0035 0,0035 0,001
Isodrin 0,001 0,001
Telodrin 0,0005 0,001
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) 0,015 0,04 0,14 4 0,015 0,015 4 4 0,0021
DDT (som, 0.7 factor) 0,2 0,2 1 1,7 0,0014
DDD (som, 0.7 factor) 0,02 0,84 34 34 0,0014
DDE (som, 0.7 factor) 0,1 0,13 1,3 2,3 0,0014
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) 0,3 0,3 4 4 0,0042
alfa-Endosulfan 0,0009 0,0009 0,1 4 0,0009 0,0021 4 4 0,001
alfa-HCH 0,001 0,001 0,5 17 0,001 0,0012 0,001
beta-HCH 0,002 0,002 0,5 1,6 0,002 0,0065 0,001
gamma-HCH 0,003 0,04 0,5 1,2 0,003 0,003 0,001
HCH (som, 0.7 factor) 0,01 0,01 2 2 0,0028
Heptachloor 0,0007 0,0007 0,1 4 0,0007 0,004 4 4 0,001
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) 0,002 0,002 0,1 4 0,002 0,004 4 4 0,0014
Chloordaan (som, 0.7 factor) 0,002 0,002 0,1 4 0,002 4 4 0,0014
Hexachloorbutadieen 0,003 0,003 0,0075 0,001
OCB (0,7 som, grond) 0,4
OCB (0,7 som, waterbodem) 0,4
Minerale olie (totaal) 190 190 500 5000 190 1250 5000 5000 35
Minerale olie C10 - C40 190 190 500 5000 190 1250 5000 5000 35

Overige gechloreerde koolwaterstoffen

Chlooraniline (0,7 som, o+m+p) &) 4 0,2 0,2 0,2 50 0,2 50 50
Dichlooranilinen (som) 4 50
Trichlooranilinen 4 10
Tetrachlooranilinen 4 10
Pentachlooraniline 4 0,15 0,15 0,15 10 0,15
dioxine 0,000055 0,000055 0,000055 0,00018 0,000055 0,001
Chloornaftaleen 0,07 0,07 10 23 0,07 10 10

Organotin bestrijdingsmiddelen

Tributyltin (als Sn) 0,065 0,065 0,065 0,065 0,25 0,065
Trifenyltin (als Sn) 0,085
Organotin (0.7 som TBT+TFT, als Sn) 0,15 0,5 0,15 0,15
Organotin 2,5 2,5 2,5 2,5

Chloorfenoxy azijnzuur herbiciden

4-Chloor-2-methylfenoxy-azijnzuur (MCPA) 0,55 0,55 0,55 4 0,55 4 4

Overige bestrijdingsmiddelen

Atrazine 0,035 0,035 0,5 0,71 0,035 6 6
Azinphos-methyl 4 0,0075 0,0075 0,0075 2 0,0075
niet chl.pest ONB+OPB (som, 0.7 factor) 0,09 0,09 0,5 0,09
Carbaryl 0,15 0,15 0,45 0,45 0,15 5 5
Carbofuran 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 2 2
4-chloormethylfenolen (som) 4 0,6 0,6 0,6 15 0,6

Overige stoffen

Asbest in grond (gewogen, NEN5707) 100 100 100 100 100 100
Cyclohexanon 2 2 150 150 2 45 45
Dimethylftalaat 0,045 9,2 60 82
Diethylftalaat 0,045 5,3 53 53
Di-isobutylftalaat 0,045 1,3 17 17
Dibutylftalaat 0,07 5 36 36
Butylbenzylftalaat 0,07 2,6 48 48
Dihexylftalaat 0,07 18 60 220
Bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) 0,045 8,3 60 60
Ftalaten (som, 0.7 factor) 0,25 60 60
Pyridine 0,15 0,15 1 11 0,15 0,5 0,5
Tetrahydrofuraan 0,45 0,45 2 7 0,45 2 2
Tetrahydrothiofeen 1,5 1,5 8,8 8,8 1,5 90 90
Tribroommethaan (bromoform) 0,2 0,2 0,2 75 0,2 75 75 0,1
Acrylonitril 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1



Normenblad onderzoek grond en waterbodem

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend op 1-1-2015. 
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2013,  Staatscourant 16675, 27-6-2013. 
(Alle grenswaarden gelden voor een standaard bodem met 10% organisch stof en 25% lutum)

parameter achtergrond- wonen industrie IW achtergrond- A B IW
waarden waarden

WATERBODEM  **)GROND  *) Rapportage grens ***)

Grond & waterbodem

Butanol 2 2 2 30 2
Butylacetaat 2 2 2 200 2
Ethylacetaat 2 2 2 75 2
Diethyleenglycol 8 8 8 270 8
Ethyleenglycol 5 5 5 100 5
Formaldehyde 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
iso-Propanol 0,75 0,75 0,75 220 0,75
Methanol 3 3 3 30 3
Methylethylketon (MEK) 2 2 2 35 2
ETBE 0,3
Methyl-tert-butylether (MTBE) 0,2 0,2 0,2 100 0,2 44 0,1

*) Betreft toepassen van grond of bagger op landbodem of de kwaliteit van de landbodem waarop de grond of waterbodem wordt toegepast.
**) Betreft toepassen van grond of bagger onder oppervlaktewater of de kwaliteit van de waterbodem waarop de grond of waterbodem wordt toegepast.
***) Ten minste te behalen rapportagegrenzen volgens tabel 1, staatscourant 2012 nr 22335, 2 november 2012. Ingangsdatum 1 juli 2013
                De eis aan som-parameters is gebaseerd op de som van de AS3000-eisen aan de individuele parameters (met verrekening van 0,7 factor).

1 Er wordt getoetst tegen de interventiewaardenorm voor chroom III. Alleen in specifieke verdachte situaties behoeft te worden getoetst tegen de Interventiewqaarde van Cr VI (78 mg/kgds)
2 Er wordt getoetst tegen de interventiewaardenorm voor anorganisch kwik. Alleen in specifieke verdachte situaties behoeft te worden getoetst tegen de Interventiewaarde voor Hg organisch
3 Er wordt getoetst voor toepassing als zeezand

4 Geen interventie waarde vastgesteld, getoetst tegen indicatief niveau voor ernstige verontreiniging (INEV)

5 Barium: de Interventiewaarde geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene oorsprong.



 

Bijlage 4.1: Boorbeschrijvingen inclusief legenda 



Projectcode: M16A0249-2

Projectnaam: Slotemaker de Bruinestraat e.o. te Ridderkerk

Opdrachtgever: Woonvisie

getekend volgens NEN 5104
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Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand
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Hoofdstuk  BRL F05 Veldwerkverslag 
Opgesteld door MWH B.V. 
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Kwaliteitsborging  

 

Projectnummer 

 M16A0249  VO Rembrandtweg en Slotemaker de 
Bruinestraat e.o. 

       
Ordernummer Veldwerk  V16L1295   
Uitvoeringsdatum  

(max 1 werkweek) � 1 dag: ……-……-……   � meer dagen: van ……-……-…… tot en met ……-……-……   

Veldwerkers  

erkend en geregistreerd 

� 1 persoon: ……………  � 2 of meer personen ………………, ………………, ……………… 
                                                                             ………………, ……………… en ……………… 

  
 

Veldwerkers in opleiding � persoon 1: …………….  � persoon 2: ………………  

Uitgevoerd conform:  � protocol 1001      � protocol 2001   � protocol 2002   � protocol 2003 versie 2   � protocol 2018 

Opmerkingen:  � niet van toepassing      � zie hieronder   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Kritieke afwijkingen op de BRL: � niet van toepassing      � zie hieronder    
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Niet kritieke afwijkingen op de BRL: � niet van toepassing      � zie hieronder    
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

LMRA uitgevoerd voor start werkzaamheden: � JA      � NEE 

MWH B.V. en de firma ……….. verklaart/verklaren hierbij geen financiële of juridische belangen te hebben met betrekking tot het 
eigendom van de onderzochte locatie. 
Ik verklaar dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen van BRL SIKB 1000 en/of BRL 
SIKB 2000 en de daarbij horende protocollen, waarbij gebruik is gemaakt van functiescheiding onder de voorwaarden die het 
Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer hieraan stelt. 

Verantwoordelijke boormeester(s):   Firma:      

Datum: 
 
Handtekening: 

* VKB-protocollen 1001, 1002, 2018 zijn ook via monsternemingsplan en -formulier geborgd. Volgens protocol 2018 is het niet 
noodzakelijk om het monsternemingsplan en –formulier 2018 in rapportage op te nemen. 

 

05-07-2016
R.pelgrom.            Mwh

05 07 16.        07 07 16
Ripe Gipi

18 zijn ook via monsternemingspl
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Hoofdstuk  BRL F05 Veldwerkverslag 
Opgesteld door MWH B.V. 
Revisie datum 27 januari 2016, Definitief 

Kwaliteitsborging  

 

Projectnummer 

  M16A0249  VO Rembrandtweg en Slotemaker de 
Bruinestraat e.o. 

       

  

Ordernummer Veldwerk   V16L1356     
Uitvoeringsdatum  

(max 1 werkweek) 
   1 dag: ……-……-……    meer dagen: van ……-……-…… tot en met ……-……-……   

Veldwerkers  

erkend en geregistreerd 
    1 persoon: ……………   2 of meer personen ………………, ………………, ……………… 
                                                                              ………………, ……………… en ……………… 

  
 

Veldwerkers in opleiding   persoon 1: …………….   persoon 2: ………………  

Uitgevoerd conform:   protocol 1001       protocol 2001    protocol 2002    protocol 2003 versie 2    protocol 2018 

Opmerkingen:   niet van toepassing       zie hieronder   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Kritieke afwijkingen op de BRL:  niet van toepassing       zie hieronder    
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Niet kritieke afwijkingen op de BRL:  niet van toepassing       zie hieronder    
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

LMRA uitgevoerd voor start werkzaamheden:  JA       NEE 

MWH B.V. en de firma ……….. verklaart/verklaren hierbij geen financiële of juridische belangen te hebben met betrekking tot het 
eigendom van de onderzochte locatie. 
Ik verklaar dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen van BRL SIKB 1000 en/of BRL 
SIKB 2000 en de daarbij horende protocollen, waarbij gebruik is gemaakt van functiescheiding onder de voorwaarden die het 
Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer hieraan stelt. 

Verantwoordelijke boormeester(s):   Firma:       

Datum: 
 
Handtekening: 

* VKB-protocollen 1001, 1002, 2018 zijn ook via monsternemingsplan en -formulier geborgd. Volgens protocol 2018 is het niet 
noodzakelijk om het monsternemingsplan en –formulier 2018 in rapportage op te nemen. 
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ALcontrol B.V.

Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

MWH B.V.
S. Weijdema
POSTBUS 270
2600 AG  DELFT

Uw projectnaam : Slotemaker de Bruinestraat e.o. te Ridderkerk
Uw projectnummer : M16A0249-2
ALcontrol rapportnummer : 12338381, versienummer: 1

Rotterdam, 19-07-2016

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
M16A0249-2. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 11 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM1 06 (5-50) 08 (5-50) 19 (5-50) 24 (8-50) 26 (5-50) 27 (5-50)
002 Grond (AS3000) MM2 07 (5-50) 09 (0-50) 28 (5-25) 29 (5-50) 30 (5-50) 33 (5-50) 34 (5-50)
003 Grond (AS3000) MM3 02 (5-50) 05 (5-50) 10 (5-50) 12 (5-50) 13 (5-50) 21 (5-50) 23 (5-50) 25 (5-50)
004 Grond (AS3000) MM4 01 (5-50) 03 (5-50) 04 (5-50) 11 (5-50) 15 (5-50) 16 (5-50) 17 (5-50) 18 (5-50) 31 (5-50)
005 Grond (AS3000) MM5 10 (50-100) 11 (50-100) 12 (50-70) 13 (50-75)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 83.3  79.0  91.1  88.4  86.4  

gewicht artefacten g S <1  <1  59  <1  <1  

aard van de artefacten - S geen  geen  stenen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 4.4  3.9  0.9  0.8  1.1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 16  17  <1  1.7  6.0  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 83  83  23  <20  34  

cadmium mg/kgds S 0.42  0.34  0.26  <0.2  0.25  

kobalt mg/kgds S 7.1  9.1  3.5  3.0  4.1  

koper mg/kgds S 24  19  <5  <5  6.6  

kwik mg/kgds S 0.07  0.06  <0.05  <0.05  <0.05  

lood mg/kgds S 36  28  15  12  16  

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  

nikkel mg/kgds S 20  26  7.1  7.3  9.9  

zink mg/kgds S 100  90  68  57  66  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.01  <0.01  0.03  <0.01  <0.01  

fenantreen mg/kgds S 0.14  0.03  0.01  0.02  0.05  

antraceen mg/kgds S 0.03  0.01  <0.01  <0.01  0.02  

fluoranteen mg/kgds S 0.24  0.08  0.03  0.03  0.20  

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.12  0.05  0.02  0.02  0.13  

chryseen mg/kgds S 0.13  0.04  0.02  0.02  0.12  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.08  0.03  0.02  0.01  0.09  

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.12  0.05  0.03  0.02  0.15  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.07  0.04  0.02  0.01  0.10  

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.07  0.03  0.02  0.01  0.09  

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 1.01 1) 0.367 1) 0.207 1) 0.154 1) 0.957 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 153 µg/kgds S 1.3  <1  <1  <1  <1  

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.



MWH B.V.

Slotemaker de Bruinestraat e.o. te Ridderkerk
M16A0249-2
12338381

08-07-2016

S. Weijdema

08-07-2016

19-07-2016

Blad 3 van 11

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM1 06 (5-50) 08 (5-50) 19 (5-50) 24 (8-50) 26 (5-50) 27 (5-50)
002 Grond (AS3000) MM2 07 (5-50) 09 (0-50) 28 (5-25) 29 (5-50) 30 (5-50) 33 (5-50) 34 (5-50)
003 Grond (AS3000) MM3 02 (5-50) 05 (5-50) 10 (5-50) 12 (5-50) 13 (5-50) 21 (5-50) 23 (5-50) 25 (5-50)
004 Grond (AS3000) MM4 01 (5-50) 03 (5-50) 04 (5-50) 11 (5-50) 15 (5-50) 16 (5-50) 17 (5-50) 18 (5-50) 31 (5-50)
005 Grond (AS3000) MM5 10 (50-100) 11 (50-100) 12 (50-70) 13 (50-75)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 5.5 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C22-C30 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C30-C40 mg/kgds  5  <5  <5  <5  <5  

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  <20  <20  <20  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) MM6 02 (150-200) 03 (150-200) 04 (150-170) 04 (170-200)
007 Grond (AS3000) MM7 01 (100-150) 01 (150-200) 03 (50-100) 04 (50-100) 07 (50-100) 09 (150-200)
008 Grond (AS3000) MM8 02 (50-100) 05 (150-200) 06 (100-150) 08 (50-100)

Analyse Eenheid Q 006 007 008   

droge stof gew.-% S 51.9  74.8  75.8      

gewicht artefacten g S <1  <1  <1      

aard van de artefacten - S geen  geen  geen      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 12.5  1.2  1.1      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 39  21  12      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 150  74  64      

cadmium mg/kgds S <0.2  <0.2  <0.2      

kobalt mg/kgds S 11  8.2  7.1      

koper mg/kgds S 18  12  10      

kwik mg/kgds S 0.06  0.05  <0.05      

lood mg/kgds S 22  17  19      

molybdeen mg/kgds S 0.85  <0.5  <0.5      

nikkel mg/kgds S 36  24  20      

zink mg/kgds S 93  60  56      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

fenantreen mg/kgds S <0.01  <0.01  0.01      

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

fluoranteen mg/kgds S <0.01  <0.01  0.04      

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  0.03      

chryseen mg/kgds S <0.01  <0.01  0.02      

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01  <0.01  0.02      

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01  <0.01  0.02      

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.07 1) 0.07 1) 0.168 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1      

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) MM6 02 (150-200) 03 (150-200) 04 (150-170) 04 (170-200)
007 Grond (AS3000) MM7 01 (100-150) 01 (150-200) 03 (50-100) 04 (50-100) 07 (50-100) 09 (150-200)
008 Grond (AS3000) MM8 02 (50-100) 05 (150-200) 06 (100-150) 08 (50-100)

Analyse Eenheid Q 006 007 008   

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C12-C22 mg/kgds  6  <5  <5      

fractie C22-C30 mg/kgds  20  <5  <5      

fractie C30-C40 mg/kgds  7  <5  <5      

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 30  <20  <20      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

008 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.
Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 A9486303 07-07-2016 07-07-2016 ALC201  
001 A9485803 06-07-2016 06-07-2016 ALC201  
001 A9485818 06-07-2016 06-07-2016 ALC201  
001 A9486163 06-07-2016 06-07-2016 ALC201  
001 A9485508 06-07-2016 06-07-2016 ALC201  
001 A9485820 06-07-2016 06-07-2016 ALC201  
002 A9485474 06-07-2016 06-07-2016 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

002 A9485476 06-07-2016 06-07-2016 ALC201  
002 A9485804 06-07-2016 06-07-2016 ALC201  
002 A9486723 06-07-2016 06-07-2016 ALC201  
002 A9486290 07-07-2016 07-07-2016 ALC201  
002 A9486169 06-07-2016 06-07-2016 ALC201  
002 A9485815 06-07-2016 06-07-2016 ALC201  
003 A9486170 06-07-2016 06-07-2016 ALC201  
003 A9485726 07-07-2016 07-07-2016 ALC201  
003 A9486158 06-07-2016 06-07-2016 ALC201  
003 A9485821 06-07-2016 06-07-2016 ALC201  
003 A9486510 07-07-2016 07-07-2016 ALC201  
003 A9486182 06-07-2016 06-07-2016 ALC201  
003 A9486500 07-07-2016 07-07-2016 ALC201  
003 A9485877 07-07-2016 07-07-2016 ALC201  
004 A9485492 06-07-2016 06-07-2016 ALC201  
004 A9486137 06-07-2016 06-07-2016 ALC201  
004 A9486250 06-07-2016 06-07-2016 ALC201  
004 A9486099 06-07-2016 06-07-2016 ALC201  
004 A9485810 06-07-2016 06-07-2016 ALC201  
004 A9486175 06-07-2016 06-07-2016 ALC201  
004 A9486293 07-07-2016 07-07-2016 ALC201  
004 A9485806 07-07-2016 07-07-2016 ALC201  
004 A9486439 06-07-2016 06-07-2016 ALC201  
005 A9486506 07-07-2016 07-07-2016 ALC201  
005 A9485814 06-07-2016 06-07-2016 ALC201  
005 A9486173 06-07-2016 06-07-2016 ALC201  
005 A9485764 06-07-2016 06-07-2016 ALC201  
006 A9485888 07-07-2016 07-07-2016 ALC201  
006 A9486444 06-07-2016 06-07-2016 ALC201  
006 A9486292 07-07-2016 07-07-2016 ALC201  
006 A9486276 07-07-2016 07-07-2016 ALC201  
007 A9486418 06-07-2016 06-07-2016 ALC201  
007 A9486297 07-07-2016 07-07-2016 ALC201  
007 A9485878 06-07-2016 06-07-2016 ALC201  
007 A9486282 06-07-2016 06-07-2016 ALC201  
007 A9485499 06-07-2016 06-07-2016 ALC201  
007 A9486441 06-07-2016 06-07-2016 ALC201  
008 A9485493 06-07-2016 06-07-2016 ALC201  
008 A9486520 07-07-2016 07-07-2016 ALC201  
008 A9486280 07-07-2016 07-07-2016 ALC201  
008 A9485816 06-07-2016 06-07-2016 ALC201  
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM106 (5-50) 08 (5-50) 19 (5-50) 24 (8-50) 26 (5-50) 27 (5-50)
001
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM602 (150-200) 03 (150-200) 04 (150-170) 04 (170-200)
006
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ALcontrol B.V.

Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

MWH B.V.
S. Weijdema
POSTBUS 270
2600 AG  DELFT

Uw projectnaam : Slotemaker de Bruinestraat e.o. te Ridderkerk
Uw projectnummer : M16A0249-2
ALcontrol rapportnummer : 12342447, versienummer: 1

Rotterdam, 25-07-2016

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
M16A0249-2. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

01-1-1 01 (200-300)

002 Grondwater
(AS3000)

02-1-1 02 (100-200)

003 Grondwater
(AS3000)

03-1-1 03 (300-400)

004 Grondwater
(AS3000)

04-1-1 04 (250-350)

005 Grondwater
(AS3000)

05-1-1 05 (300-400)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

METALEN
barium µg/l S 590  430  1200  290  250  

cadmium µg/l S <0.20  <0.20  <0.20  <0.20  <0.20  

kobalt µg/l S 3.1  <2  <2  2.3  <2  

koper µg/l S <2.0  <2.0  <2.0  <2.0  <2.0  

kwik µg/l S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

lood µg/l S 2.1  3.4  2.4  <2.0  <2.0  

molybdeen µg/l S 17  <2  <2  3.7  <2  

nikkel µg/l S <3  <3  <3  <3  <3  

zink µg/l S 120  67  290  52  32  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

tolueen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

ethylbenzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

o-xyleen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

p- en m-xyleen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1)

styreen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S 0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  0.28  <0.1  <0.1  <0.1  

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1) 0.35 1) 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1)

dichloormethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1)

tetrachlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

01-1-1 01 (200-300)

002 Grondwater
(AS3000)

02-1-1 02 (100-200)

003 Grondwater
(AS3000)

03-1-1 03 (300-400)

004 Grondwater
(AS3000)

04-1-1 04 (250-350)

005 Grondwater
(AS3000)

05-1-1 05 (300-400)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

tetrachloormethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

trichlooretheen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

chloroform µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

vinylchloride µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

tribroommethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C12-C22 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C22-C30 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C30-C40 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50  <50  <50  <50  <50  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO
11885)

cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 (meting conform NEN-EN-ISO 17852)
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO

11885)
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
styreen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B1482170 15-07-2016 15-07-2016 ALC204  
001 B1494981 15-07-2016 15-07-2016 ALC204  
001 G6176084 15-07-2016 15-07-2016 ALC236  
002 G8962962 15-07-2016 15-07-2016 ALC236  
002 B1482174 15-07-2016 15-07-2016 ALC204  
003 G8962957 15-07-2016 15-07-2016 ALC236  
003 B1482165 15-07-2016 15-07-2016 ALC204  
004 B1494981 15-07-2016 15-07-2016 ALC204  
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1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

004 G8962955 15-07-2016 15-07-2016 ALC236  
005 B1482176 15-07-2016 15-07-2016 ALC204  
005 G8962956 15-07-2016 15-07-2016 ALC236  
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MWH Global, nu onderdeel van Stantec, bundelt wereldwijd de kracht van 
ongeveer 22.000 medewerkers, werkend op meer dan 400 locaties verdeeld 
over zes continenten. We werken samen in verschillende vakgebieden en 
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Afbeelding 1 Luchtfoto plangebied. Het plangebied is globaal in rood aangegeven. Bron: Bing Maps. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 2 Locatie nieuwbouw met 
indicatieve boorpuntenkaart uit PvE. Het 
plangebied is globaal in blauw aangegeven. 
Bron: BOOR PvE 2016035). 
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Samenvatting en advies 

 
In opdracht van Woonvisie heeft Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie een archeologisch 
inventariserend veldonderzoek door middel van een verkennend booronderzoek uitgevoerd voor een 
plangebied in de gemeente Ridderkerk (kaart 1, afbeelding 1). Het plangebied wordt begrensd door de 
Talmastraat, Klaas Katerstraat, Koninginneweg en Hovystraat te Ridderkerk. De bestaande bebouwing zal 
hier worden gesloopt waarna er nieuwbouw zal worden gerealiseerd. Uitgangspunt voor het onderhavige 
onderzoeksgebied ‘Centrumplan fasen 2 en 3’ in de verkavelingsstudie van De Nijl Architecten is de sloop 
van alle 218 woningen in het ruim 4 ha grote areaal van fasen 2 en 3, waarna 212 nieuwe woningen - 83 
appartementen en 129 eengezinswoningen – zullen worden gerealiseerd. De bestaande ruimtelijke 
structuur - straten, groen en ondergrondse infrastructuur – en waar mogelijk (maar niet helemaal) 
gehandhaafd. Gegevens over de ontgravingsdiepte(s) zijn nog niet exact bekend maar gezien de aard van 
de ingrepen (woningbouw) zullen deze tot in de relevante archeologische niveaus reiken. De nieuwbouw 
zal in ieder geval worden onderheid. Aangenomen wordt dat door het slaan van heipalen tot in de top 
van pleistocene afzettingen de ondergrond plaatselijk tot een diepte van ongeveer 20 m - NAP zal 
worden geroerd. 
 
Voorafgaand aan de ontwikkelingen dient in kaart gebracht te worden of zich binnen het 
onderzoeksgebied behoudenswaardige archeologische resten (zouden kunnen) bevinden, die tegen de 
achtergrond van de bodemingrepen gevaar lopen. In het kader van dit project heeft het Bureau 
Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam (BOOR), afdeling Beheer en Beleid, in opdracht van de gemeente 
Ridderkerk reeds een uitgebreid Programma van Eisen voor een verkennend en karterend 
inventariserend veldonderzoek door middel van grondboringen opgesteld (BOOR PvE 2016035 versie 24 
oktober 2016, gebaseerd op advies A32016164, zie bijlage 2), op basis waarvan het onderzoek is uitgevoerd.1  
 
Op basis van het verkennende booronderzoek is vastgesteld dat binnen het plangebied het aanwezige 
Hollandveen is verdronken met afzettingen van vermoedelijk Duinkerke-I (zwak tot matig siltige klei).   
In het grootste deel van het plangebied is de diepere bodemopbouw intact. In ca. 38% van het plangebied 
heeft erosie door de jongere overstromingsafzettingen plaatsgevonden. Ook daarbuiten is de overgang 
scherp en lijkt er in beperkte mate erosie te plaatsgevonden te hebben. Duidelijke bodemvorming is niet 
aangetroffen in de afzettingen die vermoedelijke behoren tot Duinkerke-I. In één boring is een zwakke 
hoeveelheid fosfaat aangetroffen. Ook aanwijzingen voor veraarding of verdroging van het veen zijn niet 
waargenomen. Het kan echter niet worden uitgesloten dat zich nog sporen van bewoning op het veen 
bevinden. Er zijn geen primaire archeologische indicatoren aangetroffen en de in de genoemde boringen 
aanwezig fosfaataanrijking is minimaal. In deze geringe fosfaatconcentratie is het zeer goed mogelijk dat 
het gaat om lokale natuurlijke afzettingen 
 
Selectie advies Vestigia 
Door de afwezigheid van duidelijke bodemvorming lijkt de kans klein dat het veen en de vermoedelijke 
afzettingen van Duinkerke-I in het plangebied langdurig onder droge omstandigheden aan het maaiveld 
hebben gelegen. Op basis van de resultaten van onderhavig onderzoek is de archeologische verwachting 
voor het plangebied daarom bijgesteld naar ‘laag’ en adviseert Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie 
dan ook geen vervolgstappen (waaronder de karterende fase) in het kader van de Archeologische 
Monumentenzorg (AMZ). 
 
Rondom geplande boring 11 kon geen boring gezet worden i.v.m. infrastructurele belemmeringen.  
Verwacht wordt dat hier ook geen mogelijkheden voor zijn. De kans dat in deze zone wel een duidelijk 

                                                   
 
1 Moree 2016. 
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bodem aanwezig is lijkt gezien de resultaten van dit onderzoek klein en ook in deze  zone wordt geen 
nader vervolg aanbevolen. 
 
Tenslotte kan worden opgemerkt dat bij elk eventueel grondverzet de kans bestaat dat een 
archeologische ‘toevalsvondst’ wordt gedaan. Het is daarom wenselijk de uitvoerder van dit grondwerk te 
wijzen op de plicht om hiervan zo spoedig mogelijk melding te doen bij het bevoegd gezag, de gemeente 
Ridderkerk en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 
 
Selectiebesluit gemeente Ridderkerk 
Het bevoegd gezag, de gemeente Ridderkerk, dient op basis van de uitkomsten van dit rapport en het 
bovenstaande selectie advies van Vestigia een selectie besluit te nemen (wel/niet vervolg, en zo ja, in 
welke vorm). 
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Onderbouwing advies 

1 Projectomgeving 

1.1 Plangebied 

In opdracht van Woonvisie heeft Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie een archeologisch 
inventariserend veldonderzoek door middel van een verkennend booronderzoek uitgevoerd voor een 
plangebied in de gemeente Ridderkerk (kaart 1, afbeelding 1). Het plangebied wordt begrensd door de 
Talmastraat, Klaas Katerstraat, Koninginneweg en Hovystraat te Ridderkerk. De bestaande bebouwing zal 
hier worden gesloopt waarna er nieuwbouw zal worden gerealiseerd. Uitgangspunt voor het onderhavige 
onderzoeksgebied ‘Centrumplan fasen 2 en 3’ in de verkavelingsstudie van De Nijl Architecten is de sloop 
van alle 218 woningen in het ruim 4 ha grote areaal van fasen 2 en 3, waarna 212 nieuwe woningen - 83 
appartementen en 129 eengezinswoningen – zullen worden gerealiseerd. De bestaande ruimtelijke 
structuur - straten, groen en ondergrondse infrastructuur – en waar mogelijk (maar niet helemaal) 
gehandhaafd. Gegevens over de ontgravingsdiepte(s) zijn nog niet exact bekend maar gezien de aard van 
de ingrepen (woningbouw) zullen deze tot in de relevante archeologische niveaus reiken. De nieuwbouw 
zal in ieder geval worden onderheid. Aangenomen wordt dat door het slaan van heipalen tot in de top 
van pleistocene afzettingen de ondergrond plaatselijk tot een diepte van ongeveer 20 m - NAP zal 
worden geroerd. 
 
Voorafgaand aan de ontwikkelingen dient in kaart gebracht te worden of zich binnen het onderzoeksgebied 
behoudenswaardige archeologische resten (zouden kunnen) bevinden, die tegen de achtergrond van de 
bodemingrepen gevaar lopen. In het kader van dit project heeft het Bureau Oudheidkundig Onderzoek 
Rotterdam (BOOR), afdeling Beheer en Beleid, in opdracht van de gemeente Ridderkerk reeds een 
uitgebreid Programma van Eisen voor een verkennend en karterend inventariserend veldonderzoek door 
middel van grondboringen opgesteld (BOOR PvE 2016035 versie 24 oktober 2016, gebaseerd op advies 
A32016164, zie bijlage 2).2 De indicatieve boorpuntenkaart bij het PvE, geplot op de geplande bebouwing is 
weergegeven op afbeelding 2. 

1.2 Onderzoeksdoel en -methode3 

Doel van het archeologisch vooronderzoek was vast te stellen of er in het plangebied sprake is (of kan 
zijn) van archeologische resten die door de bouwwerkzaamheden verstoord dreigen te worden en, indien 
mogelijk, uitspraken te doen over de waarde hiervan in termen van fysieke en inhoudelijke kwaliteit 
zoals zeldzaamheid en gaafheid. Hiertoe is eerst door het BOOR een Programma van Eisen opgesteld voor 
een verkennend/karterend booronderzoek verricht, met een gespecificeerd archeologisch 
verwachtingsmodel. Op basis van dit PvE is door Vestigia een verkennend archeologisch booronderzoek 
verricht waarbij de in het PvE/bureauonderzoek opgestelde gespecificeerde archeologische verwachting 
voor het plangebied is getoetst, en is vastgesteld in hoeverre het bodemprofiel intact is. Vervolgens is een 
advies geformuleerd in het kader van de cyclus van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ). 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
 
2 Moree 2016. 
3 Het onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de KNA versie 4.0. 
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Afbeelding 3 Impressie plangebied: de Slotemaker de Bruinestraat (foto richting het noordwesten). Bron: foto Vestigia 
(4 april 2017). 
 

 
Afbeelding 4 Impressie plangebied: de Poesiatstraat (foto richting het zuidwesten). Bron: foto  Vestigia (4 april 2017). 
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2 Uitgevoerd bureauonderzoek 

 
In het PvE van BOOR is het bureauonderzoek opgenomen op basis waarvan dit booronderzoek wordt 
uitgevoerd. In het kader van het archeologisch verwachtingsmodel is voor het gemak van de lezer 
hieronder een puntsgewijze samenvatting opgenomen. Voor de volledige tekst van het PvE wordt 
verwezen naar bijlage 2. 

2.1 Gemeentelijk beleid (LS01) 

De Archeologische Waardenkaart (AWK) Ridderkerk bestaat uit twee kaarten: de Archeologische 
Kenmerkenkaart en de hierop gebaseerde Archeologische Waarden- en Beleidskaart (BOOR 2013). 
Volgens de Archeologische Waarden- en Beleidskaart is het plangebied ‘Centrumplan’ gelegen in een 
gebied met een redelijk hoge archeologische verwachting. De archeologische waarden zijn te 
verwachten vanaf een diepte van 50 cm onder het maaiveld. Grondwerkzaamheden (inclusief heien) 
die een oppervlakte beslaan van meer dan 200 m² en tevens dieper reiken dan 50 cm beneden het 
maaiveld dienen te worden getoetst op de noodzaak van archeologisch onderzoek.  
Conform het bestemmingsplan ‘Ridderkerk-West’ (onherroepelijk 9 september 2008) geldt voor het 
plangebied een bouwregeling en een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden respectievelijk 
graafwerkzaamheden die dieper reiken dan 1,0 m beneden maaiveld en tevens een terreinoppervlak 
beslaan groter dan 200 m². 

2.2 Huidig gebruik (LS02) 

Het plangebied ligt binnen de bebouwde kom van Ridderkerk en is voor een groot deel bebouwd met 
appartementen en woningen. 

2.3 Historische situatie en mogelijke verstoringen (LS03) 

Het plangebied maakte in de Late Middeleeuwen deel uit van de Riederwaard, een rondom bedijkt gebied 
dat een groot deel besloeg van het huidige IJsselmonde. In 1373-1375 gaat de Riederwaard door 
overstromingen ten onder, waarna het gebied in fasen wordt herbedijkt. Het plangebied bevindt zich in 
de tomstreeks 1441 gevormde Polder Nieuw Reijerwaard. Rond het jaar 1000 werden de veengebieden op 
IJsselmonde ontgonnen. Door het graven van sloten werd het veen ontwaterd, zodat het gebied geschikt 
werd voor bewoning en landbouw. De oudste middeleeuwse bewoningssporen zijn in het hart van 
IJsselmonde te vinden op een veenondergrond. Vindplaatsen uit de 11e - 13e eeuw in Ridderkerk zijn 
bekend uit het Reyerbos. Door het inklinken van de bodem als gevolg van het ontwateren van het veen 
kwamen de ontgonnen gebieden zo laag te liggen dat ze door dijken beschermd moesten worden tegen 
binnendringend water. Op den duur ontstond zo in de centrale en oostelijke delen van IJsselmonde een 
grote polder, de Riederwaard. De oudst bekende vermelding van de waard dateert uit 1214. De 
voortgaande klink van het veengebied zorgde er uiteindelijk voor dat de bewoning daar tot een eind 
kwam en zich richting de rivieren Maas en Merwede verplaatste. Het onderzoeksgebied bevond zich in 
de Late Middeleeuwen in het oosten van de Riederwaard. In de periode 1373-1375 gaat de Riederwaard als 
gevolg van overstromingen verloren. De schade was enorm: nederzettingen als West-Barendrecht, Oost-
Barendrecht en ook Ridderkerk verdronken en de uitgestrekte ontginningen van de Riederwaard gingen 
verloren. In een oorkonde uit 1064, waarover onder historici een discussie over de echtheid bestaat en die 
mogelijk van enige decennia later dateert, is sprake van een reeks goederen en kerken waaronder Riede 
iuxta Merewede (‘Riede bij de Merwede’). Het dorp Riede of Ridderkerk is langs de Merwede - die eertijds 
tussen de Riederwaard en de huidige polder Donkersloot stroomde - ontstaan. In 1105 is sprake van een 
kerkelijke functionaris van Riede, terwijl een kerkgebouw voor het eerst in 1277 wordt vermeld. Dit 
gebouw is bij de overstroming van de Riederwaard ten onder gegaan. Er wordt wel verondersteld dat de 
huidige Nederlands hervormde kerk zich min of meer op dezelfde plaats bevindt als de eerste kerk van 
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Ridderkerk. Bevestigd is dit niet; booronderzoek wees uit dat de ophogingslagen van het huidige kerkhof 
zich op het overstromingsdek van 1373-75 bevinden. Aanwijzingen voor voorafgaande bebouwing zijn niet 
vastgesteld. In de eeuwen die volgden op de rampjaren 1373-1375 werd het overstroomde land van de 
Riederwaard in fasen weer ingedijkt. Het onderzoeksgebied bevindt zich in het areaal van de voormalige 
polder Nieuw Reijerwaard die in 1441 - zo’n 72 jaar na de ondergang van de Riederwaard - werd gevormd; 
meer naar het zuiden ligt de vroegere polder Oud Reijerwaard, die rond 1404 is ontstaan. De polders 
waren van elkaar gescheiden door de Lagendijk. Deze dijk is ook nu nog goed te vervolgen in het huidige 
stratenpatroon even ten zuiden van het onderzoeksgebied. Op het punt waar de Lagendijk 
(Ringdijk/Westmolendijk) tegen de dijk langs de Noord (Merwede) aanliep, ontwikkelde zich - in de 
noordelijke oksel - het huidige dorp Ridderkerk met huizen en boerderijen om de kerk. Verdere 
bebouwing was op en langs de genoemde dijken te vinden. Het onderzoeksgebied lag net buiten de 
historische kern van Ridderkerk in het open agrarische gebied. Eeuwenlang was dit het vertrouwde beeld 
van de nederzetting Ridderkerk en de nabije omgeving; pas in de 20e eeuw maakt het uitgestrekte 
agrarische gebied om de historische kern plaats voor forse woonwijken.4 

2.4 Bouwhistorische waarden (LS02, LS03, LS04) 

Binnen het plangebied bevinden zich geen bouwhistorische waarden (boven- of ondergronds). 

2.5 Archeologische waarden (LS04) 

Binnen het plangebied zijn geen archeologische waarden bekend. Er is niet eerder archeologisch 
onderzoek verricht. Hieronder volgt een opsomming van de archeologische vindplaatsen die zich binnen 
een straal van 1 km van het plangebied bevinden. De opsomming is conform de beschrijving in de 
Inventarisatie van vindplaatsen in de gemeente Ridderkerk, die door BOOR in 2012 werd opgesteld.5 Het 
gaat uitsluitend om vindplaatsen uit de Romeinse tijd en uit de Late Middeleeuwen.6 
 
Vindplaatsnummer 10aVindplaatsnummer 10aVindplaatsnummer 10aVindplaatsnummer 10a    
BOOR-vindplaatscode    14-13 
Archis-vondstmeldingsnummer(s)   - 
Archis-waarnemingsnummer(s)   23326 
Ligt binnen Monumentnummer   - 
Toponiem     Reijerbos I 
Plaats      Ridderkerk 
RD-coördinaten     99.700/432.350 
Complextype en beschrijving   Onbekend, het gaat om een scherf terra sigillata aardewerk. 
Datering      Romeinse tijd. 
Stratigrafische positie    Het booronderzoek van 2004 wijst uit dat de vondsten  

waarschijnlijk afkomstig zijn uit de basis van een laag klei, die 
gelegen is op een veenpakket. 

Diepteligging     Tussen 1,76 en 1,86 m - NAP (=0,99-1,09 m - mv). 
Soort en jaar onderzoek    Vondsten scholieren bij het graven van een kanovijver en het 

opwerpen van heuvels met de uitgegraven grond in 1979 en 
booronderzoek BOOR in 2004. 

Bron(nen)     Van Trierum e.a. 1988, 50. 
 
Vindplaatsnummer 10bVindplaatsnummer 10bVindplaatsnummer 10bVindplaatsnummer 10b    
BOOR-vindplaatscode    14-13 
Archis-vondstmeldingsnummer(s)   - 

                                                   
 
4 Moree 2016. 
5 Gout-de Kreek/Moree 2012.  
6 Moree 2016. 
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Archis-waarnemingsnummer(s)   23326 
Ligt binnen Monumentnummer   - 
Toponiem     Reijerbos I 
Plaats      Ridderkerk 
RD-coördinaten     99.700/432.350 
Complextype en beschrijving   Onbekend. Het gaat om scherven Paffrath, Pingsdorf en Andenne 

aardewerk. 
Datering      Late Middeleeuwen A. 
Stratigrafische positie    Het booronderzoek van 2004 wijst uit dat de vondsten waarschijnlijk 

afkomstig zijn uit de basis van een laag klei, die gelegen is op een 
veenpakket. 

Diepteligging     Tussen 1,76 en 1,86 m - NAP (=0,99-1,09 m - mv). 
Soort en jaar onderzoek    Vondsten scholieren 1979 bij het graven van een kanovijver en het 

opwerpen van heuvels met de uitgegraven grond en booronderzoek 
BOOR in 2004. 

Bron(nen)     Van Trierum e.a. 1988, 67. 
 
Vindplaatsnummer 11Vindplaatsnummer 11Vindplaatsnummer 11Vindplaatsnummer 11    
BOOR-vindplaatscode    14-07 
Archis-vondstmeldingsnummer(s)   -  
Archis-waarnemingsnummer(s)   797 
Ligt binnen Monumentnummer   - 
Toponiem     Veldweg 
Plaats      Ridderkerk 
RD-coördinaten     100.160/432.520 
Complextype en beschrijving   Onbekend. Het gaat om scherven Pingsdorf en kogelpot aardewerk. 

De vondsten kwamen aan het licht bij het graven van een waterpartij. 
Waarschijnlijk in het talud zijn over een afstand van 100 meter 
insnijdingen in schone klei waargenomen. Mogelijk gaat het om de 
resten van een oude verkaveling. 

Datering      Late Middeleeuwen A 
Stratigrafische positie    De vondsten bevonden zich in een niveau op de overgang veen 

(Hollandveen Laagpakket) naar de er op liggende laag klei (Formatie 
van Echteld). 

Diepteligging    0,8 meter - mv. 
Soort en jaar onderzoek    Waarneming en vondstmelding van de heer G. van den Beemt in 1972. 
Bron(nen)     BOORIS en Archis. 
 
Vindplaatsnummer 12Vindplaatsnummer 12Vindplaatsnummer 12Vindplaatsnummer 12    
BOOR-vindplaatscode    14-01 
Archis-vondstmeldingsnummer(s)   - 
Archis-waarnemingsnummer(s)   24909 
Ligt binnen Monumentnummer   - 
Toponiem     Oranjestraat - Nassaustraat 
Plaats      Slikkerveer 
RD-coördinaten     101.380/432.920 
Complextype en beschrijving  Onbekend. Het gaat om aardewerk, waaronder een gave kom van 

blauw-grijs aardewerk van het type Holwerda 136. 
Datering      Romeinse tijd 
Stratigrafische positie    Onbekend. Een booronderzoek in 2004 bracht geen uitsluitsel. 
Diepteligging     Onbekend. Een booronderzoek in 2004 bracht geen uitsluitsel. De top 

van het veen (Hollandveen Laagpakket) bevond zich op 2,02 m – mv 
(= 2,89 m - NAP). Aangenomen wordt dat het vondstniveau zich op 
deze diepte of hoger bevindt. 

Soort en jaar onderzoek    Waarneming ROB in 1948 en booronderzoek BOOR in 2004. 
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Vindplaatsnummer 13Vindplaatsnummer 13Vindplaatsnummer 13Vindplaatsnummer 13    
BOOR-vindplaatscode    14-20 
Archis-vondstmeldingsnummer(s)   - 
Archis-waarnemingsnummer(s)   417243 
Ligt binnen Monumentnummer   - 
Toponiem     Ringdijk Slikkerveer 
Plaats      Slikkerveer 
RD-coördinaten     101.440/432.690 
Complextype en beschrijving   Dijk. Het gaat om een kerndijkje dat zichtbaar werd in de wand en in 

het vlak van een sleuf bij de aanleg van een fietstunnel door de 
Ringdijk. Uit het dijklichaam zijn ook aardewerkscherven afkomstig. 
De Ringdijk heette vroeger Eenige dijk en maakte deel uit van het 
dijkenstelsel om de Polder Nieuw-Reijerwaard, die uit 1442/43 dateert. 

Datering      Late Middeleeuwen B 
Stratigrafische positie    - 
Diepteligging     - 
Soort en jaar onderzoek    Waarneming door BOOR in 1989 bij doorgraven Ringdijk. 
 
Vindplaatsnummer 14aVindplaatsnummer 14aVindplaatsnummer 14aVindplaatsnummer 14a    
BOOR-vindplaatscode 14-04 
Archis-vondstmeldingsnummer(s)   - 
Archis-waarnemingsnummer(s)   23555 

Ligt binnen Monumentnummer 6450 (terrein van zeer hoge 
archeologische waarde) 

Toponiem     Huis te Woude 
Plaats      Slikkerveer 
RD-coördinaten     101.450/432.650 
Complextype en beschrijving   Kasteel Huis te Woude. De bouw van Huis te Woude begon in 1372. Bij 

de overstroming van de Riederwaard in 1373 was het nog niet af en 
kwam het kasteel in aanbouw buitendijks te liggen. In 1418 - 
gedurende de Hoekse en Kabeljauwse twisten - werden de 
kasteelmuren die de overstromingsramp hadden overleefd 
omgetrokken: de Hoeken wilden voorkomen dat de Kabeljauwen het 
kasteel gingen gebruiken. Toen in 1442/1443 de Polder Nieuw-
Reijerwaard werd bedijkt, kwam een deel van de dijk over het 
kasteelterrein te liggen. Tijdens het onderzoek van het kasteelterrein 
in de jaren 1968-1972 bleek dat het gesloopte muurwerk destijds in 
stukken en brokken in de grachten terecht was gekomen. Aan de 
hand van deze bouwfragmenten kon het kasteel gedeeltelijk worden 
gereconstrueerd. De funderingsresten van het kasteel zijn 

 opgemetseld en geconserveerd.  
Datering      Late Middeleeuwen B (14e eeuw) 
Stratigrafische positie    Maaiveld 
Diepteligging     - 
Soort en jaar onderzoek  Diverse onderzoeken BOOR in 1968-1971, 1982 en c1989. In 1972 is de 

conservering voltooid. 
 
Vindplaatsnummer 14bVindplaatsnummer 14bVindplaatsnummer 14bVindplaatsnummer 14b    
BOOR-vindplaatscode   14-04 
Archis-vondstmeldingsnummer(s)   - 
Archis-waarnemingsnummer(s)   23555 

Ligt binnen Monumentnummer 6450 (terrein van zeer hoge 
archeologische waarde) 

Toponiem     Huis te Woude 
Plaats      Slikkerveer 
RD-coördinaten     101.450/432.650 
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Complextype en beschrijving  Het gaat om een omgracht terrein aan de westzijde van Huis te 
Woude, waarbinnen zich een opgehoogd terrein bevindt. Het één 
meter dikke ophogingspakket zal grotendeels uit de ongeveer 1,5 
meter diepe grachten afkomstig zijn. Een enkele mestkuil wijst op de 
agrarische functie van dit deel van het kasteelcomplex. Mogelijk heeft 
hier een boerderij gestaan die bij Huis te Woude hoorde. Van de 
bedrijfsgebouwen zelf is niets teruggevonden. 

Datering      Late Middeleeuwen B (14e eeuw) 
Stratigrafische positie    Maaiveld. 
Diepteligging     - 
Soort en jaar onderzoek    Diverse onderzoeken BOOR in 1968-1972, 1982 en 1989. 
 
Vindplaatsnummer 16aVindplaatsnummer 16aVindplaatsnummer 16aVindplaatsnummer 16a    
BOOR-vindplaatscode    14-19 
Archis-vondstmeldingsnummer(s)   - 
Archis-waarnemingsnummer(s)   420350 
Ligt binnen Monumentnummer   - 
Toponiem     - 
Plaats      Slikkerveer 
RD-coördinaten     101.550/432.630 
Complextype en beschrijving   Nederzetting. Het gaat om aardewerk scherven (geverfd, dikwandig 

en blauwgrijs Waasland), bot, metaal, tegula en houten palen. 
Datering      Romeinse tijd 
Stratigrafische positie    De vondstlaag bevindt zich in de Afzettingen van Tiel (Formatie van 

Echteld). 
Diepteligging - 
Soort en jaar onderzoek    Waarneming en booronderzoek BOOR bij het graven van een nieuwe 

vijver in 1989. 
 
Vindplaatsnummer 16bVindplaatsnummer 16bVindplaatsnummer 16bVindplaatsnummer 16b    
BOOR-vindplaatscode    14-19 
Archis-vondstmeldingsnummer(s)   - 
Archis-waarnemingsnummer(s)   420350 
Ligt binnen Monumentnummer   - 
Toponiem     - 
Plaats      Slikkerveer 
RD-coördinaten     101.550/432.630 
Complextype en beschrijving   Onbekend. Het gaat om aardewerk scherven die verspreid zijn 

aangetroffen in de taluds en op de bodem van een vijver in aanleg. 
Datering      Late Middeleeuwen A en B. 
Stratigrafische positie    - 
Diepteligging     - 
Soort en jaar onderzoek    Waarneming en booronderzoek BOOR bij het graven van een nieuwe 

vijver in 1989. 
Bron(nen)     Moree e.a. 2002, 145. 
 
Vindplaatsnummer 17Vindplaatsnummer 17Vindplaatsnummer 17Vindplaatsnummer 17    
BOOR-vindplaatscode    14-17 
Archis-vondstmeldingsnummer(s)   - 
Archis-waarnemingsnummer(s)   23327 
Ligt binnen Monumentnummer   - 
Toponiem     Leidekkerstraat 
Plaats      Slikkerveer 
RD-coördinaten     101.440/432.500 
Complextype en beschrijving   Onbekend, het gaat om aardewerk en bot. 
Datering      Romeinse tijd 
Stratigrafische positie    De vondsten bevonden zich op de Afzettingen van Duinkerke I 
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(Laagpakket van Walcheren) en onder de Afzettingen van Duinkerke 
III (Laagpakket van Walcheren). 

Diepteligging     Ongeveer 1,2 m - mv. 
Soort en jaar onderzoek    Melding van vondsten in uitgeworpen grond langs een nieuw 

gegraven sloot door de heer en mevrouw D. en E. de Winter, gevolgd 
door een waarneming van het BOOR in 1981 en booronderzoek BOOR 
in 2004. 
 

Vindplaatsnummer 18Vindplaatsnummer 18Vindplaatsnummer 18Vindplaatsnummer 18    
BOOR-vindplaatscode    14-25 
Archis-vondstmeldingsnummer(s)   - 
Archis-waarnemingsnummer(s)   - 
Ligt binnen Monumentnummer   - 
Toponiem     Kerksingel 
Plaats      Ridderkerk 
RD-coördinaten     100.985/431.635 
Complextype en beschrijving   Onbekend, het gaat waarnemingen die op verschillende locaties zijn 

gedaan gedurende rioleringswerkzaamhden in de Kerksingel rond de 
oude kerk van Ridderkerk. De best te duiden observatie werd gedaan 
nabij de oostelijke toegang tot het kerkterrein binnen de singel. Aan 
de hand van deze locatie zijn de vindplaatscoördinaten van de 
vindplaats bepaald. Tot anderhalve meter diepte is hier donkere, vuile 
grond aanwezig, waarin grote stukken rechthoekige leistenen 
dakpannen, botmateriaal en Hollandse IJsselstenen zijn aangetroffen. 
Hieronder bevond zich een ‘schone’ grijze klei met een 
bodemfragment van een steengoedkan (14e-15e eeuw), enkele 
roodgeglazuurde scherven en een fragment van mogelijk een 
middeleeuwse leren schoen. Vlakbij deze locatie werd door arbeiders 
een 2 tot 3 meter lange ‘muur van kloostermoppen, met dezelfde 
oriëntatie als de singel’ waargenomen. Hier ten westen van bevonden 
zich houten balken in een verder schone laag klei zonder 
vondstmateriaal, die onder een ongeveer 1 meter dikke laag zand was 
gelegen. Tegenover de zuidwestelijke toegang tot het kerkterrein zijn 
in grotendeels verstoorde grond botten met snijsporen, 
roodgeglazuurd aardewerk, baksteen en een ronde leistenen 
speelschijf (Late Middeleeuwen, geïdentificeerd door de conservator 
Middeleeuwen van het Rijksmuseum van Oudheden) gevonden. 

Datering      Late Middeleeuwen B (waarschijnlijk begin 15e eeuw) - Nieuwe tijd 
(laatste vermelding in historische bronnen is in 1722).  

Stratigrafische positie    Zie boven. In een boring aan de zuidzijde van de kerk bleek dat de 
ondergrond wordt gevormd door een pakket veen. De top van het  
veen bevond zich op 5,45 m - mv (= 5,20 m - NAP. Op het veen rust 
een een dikke laag klei. De basis van de klei is lichtzandig, niet venig 
en bevat iets hout; het bovenste traject is niet zandig en afwisselend 
niet tot matig venig. De bovenste trajecten zijn niet venig en licht tot 
matig zandig en bevatten af en toe enig hout. Rond 2,06 m - mv (= 1,81 
m - NAP) gaat de klei over in een vuile klei met af en toe een brokje 
houtskool, mortel en bot. Boven 1,30 m - mv (= 1,05 m - NAP) is de 
klei sterk humeus, donker gekleurd en bevat veel brokjes mortel en 
baksteen. Het maaiveld ligt op 0,25 m + NAP. 

Diepteligging     Zie boven. 
Soort en jaar onderzoek    Vondstmelding K.L. Wilson (Ridderkerk) in 2001 en booronderzoek 

BOOR in 2004. 
Bron(nen)     – 
 
Vindplaatsnummer 20Vindplaatsnummer 20Vindplaatsnummer 20Vindplaatsnummer 20    
BOOR-vindplaatscode   14-06 
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Archis-vondstmeldingsnummer(s)   - 
Archis-waarnemingsnummer(s)   24910 
Ligt binnen Monumentnummer   - 
Toponiem     Oud-Reijerwaard 
Plaats      Ridderkerk 
RD-coördinaten     101.660/431.300 
Complextype en beschrijving   Onbekend, het gaat om een pijpaarden kruikje (losse vondst). 
Datering      Romeinse tijd 
Stratigrafische positie    - 
Diepteligging     - 
Soort en jaar onderzoek  Melding van vondst bij schonen van een sloot buiten de noordelijke 

dijk van de Polder Oud-Reijerwaard in 1972 van de heer W. van Gent. 
Volgens de Oudheidkamer Ridderkerk zou op basis van een verklaring 
van de vinder de vindplaats ongeveer 1 km naar het oosten liggen, in 
wat nu recreatiegebied De Gorzen is tussen Gorzenmeertje en 

 Rotterdamse weg, bij het huidige bruggetje. 
Bron(nen)     VOOGR 1972, 21. 

2.6 Landschappelijke context (LS04) 

Afgaande op de Toelichtingen bij de Geologische Kaart van Nederland 1:50.000, Kaartblad Gorinchem 
West (38 W),7 op de GeoTop en op door het BOOR in de nabije omgeving van het plangebied verzamelde 
aardkundige informatie is de globale opbouw van de bovenste delen van de bodem in het gebied als 
volgt: de diepere delen van de ondergrond van het plangebied bestaan uit klastische sedimenten, 
behorend tot de Formatie van Kreftenheye. De top van de formatie ligt in de omgeving van het 
plangebied op ongeveer 14,5 m - NAP (ongeveer 13,0 m - mv). De formatie bestaat uit geulafzettingen 
(grindhoudend zand) die worden afgedekt door komsedimenten (klei en leem). De komafzettingen 
worden tot de Laag van Wijchen gerekend. Op de Laag van Wijchen bevindt een laag veen (Basisveen, 
thans Basisveen Laag). Hierop rust een dik pakket klastische komafzettingen (klei en gyttja; Afzettingen 
van Gorkum, thans Formatie van Echteld) waarin op verschillende niveaus lagen veen (Formatie van 
Nieuwkoop) voorkomen. De Formatie van Echteld worden afgedekt door een pakket veen (Formatie van 
Nieuwkoop). De top van de natuurlijke sequentie bestaat uit een dek van al of niet sterk siltige klei, ook 
behorend tot de Formatie van Echteld, dat is gevormd na de overstromingen van de Riederwaard in 1373. 
Met de vorming van de polder Nieuw Reijerwaard in 1441 kwam een eind aan de natuurlijke sedimentatie 
in het plangebied.8 

2.7 Gespecificeerde archeologische verwachting (LS05) 

Op grond van de verworven informatie over de historische situatie, de bodemopbouw in de omgeving 
en de bekende archeologische waarden in de nabijheid van het plangebied kan de archeologische 
verwachting voor de bovenste 5 meter van de bodem in ‘Centrumplan fasen 2 en 3’ worden 
aangegeven. Van het bodemtraject dieper dan 5 meter beneden het maaiveld is geen of slechts in 
zeer beperkte mate informatie beschikbaar. Om deze reden kan hiervoor geen archeologische 
verwachting worden opgesteld. Voor het gehele onderzoeksgebied geldt dat er in het bodemtraject top 
veen (Formatie van Nieuwkoop) - basis overstromingsdek van 1373 een middelgrote kans is op de 
aanwezigheid van sporen uit de Romeinse tijd en een middelgrote kans op de aanwezigheid van 
archeologische sporen uit de Late Middeleeuwen A en B tot 1373. Het is lastig een exacte diepte aan te 
geven waarop de archeologische waarden kunnen worden verwacht. Afgaand op de resultaten van 
onderzoeken in de gemeente Ridderkerk de top van de Formatie van Nieuwkoop) zich veelal binnen 3 
meter beneden het maaiveld. Dit betekent dat de bovenste 3 meter hoogstwaarschijnlijk het meest 

                                                   
 
7 Bosch/Kok 1994. 
8 Moree 2016. 
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kansrijke bodemtraject vormen. Voor beide genoemde perioden gaat het om  nederzettingsterreinen/ 
huisplaatsen en om sporen van inrichting en agrarische gebruik van het gebied. Voor de Romeinse tijd 
geldt dat ook grafvelden en constructies als dammen met duikers in het gebied aanwezig kunnen zijn. De 
nederzettingsterreinen uit het Romeinse tijd en Late Middeleeuwen A kenmerken zich door het 
voorkomen van een veelal donker gekleurde, humeuze, vondstrijke ‘vuile’ laag. In het niveau kunnen 
aardewerk, verbrand en onverbrand bot, natuursteen, glas, metaal, bewerkt hout, as, houtskool, 
fosfaat en mest en dergelijke voorkomen. In en onder zo’n vondstlaag kunnen zich resten van 
constructiehout bevinden. Het vondstmateriaal van nederzettingsterreinen uit de Late Middeleeuwen B 
is grotendeels vergelijkbaar met dat van de er aan voorafgaande perioden, maar komt in grotere 
dichtheden voor. Aan het vondstenlijstje kunnen bouwmaterialen als baksteen worden toegevoegd. 
De realisering van de nieuwbouw in het onderzoeksgebied ‘Centrumplan fasen 2 en 3’ zal gepaard 
gaan met grondroerende activiteiten. Hierbij kunnen de eventueel aanwezige archeologische waarden 
worden aangetast. Dit geldt voor het gehele plangebied en voor archeologische waarden uit alle 
bovengenoemde perioden: Romeinse tijd en Late Middeleeuwen A en B.9 

2.8 Advies vervolgonderzoek (LS05) 

Op grond van gemeentelijk beleid, de archeologische verwachting van het gebied, alsmede de 
bodemverstorende aard van de werkzaamheden die in het kader van de toekomstige ontwikkeling van 
het plangebied zullen worden uitgevoerd, is een verkennend en karterend inventariserend 
veldonderzoek noodzakelijk naar de aanwezigheid van archeologische waarden uit de Romeinse tijd 
en Late Middeleeuwen A en B. Het BOOR heeft hiertoe een PvE opgesteld.10   

                                                   
 
9 Moree 2016. 
10 Moree 2016. 
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3 Inventariserend veldonderzoek  

3.1 Doel en vraagstelling 

In het algemeen heeft de verkennende fase van het inventariserend veldonderzoek tot doel de mate 
van gaafheid van de bodem in een gebied vast te stellen en inzicht te krijgen in morfologische 
eenheden van de begraven oude landschappen, voor zover deze van invloed kunnen zijn op de 
locatiekeuze in het verleden. Het doel is kansarme zones uit te sluiten en kansrijke zones te 
selecteren voor de karterende fase van het inventariserend veldonderzoek. Vooruitlopend op een 
eventueel waarderend inventariserend veldonderzoek worden gedurende de verkennende en 
karterende fasen van het inventariserend veldonderzoek alvast zo veel mogelijk gegevens verzameld 
om de aard, diepteligging, omvang, datering, gaafheid, conservering en inhoudelijke kwaliteit van de 
eventuele archeologische resten te kunnen vaststellen. Hierdoor kan een inschatting worden gemaakt 
of en zo ja in welke mate bij de toekomstige bodemingrepen in het plangebied archeologische 
waarden zullen worden aangetast.  
 
Het doel van het verkennende onderzoek is:  
1. De mate van gaafheid van het stratigrafische niveau met archeologische potentie in beeld brengen. 
2. Eventueel archeologische waarden traceren. 
 
Het doel van het karterende onderzoek is: 
1. De archeologische waarden die bij de verkennende fase zijn getraceerd (verder) in kaart brengen. 
Indien mogelijk dient een eerste indruk te worden geven van de datering, aard en kwaliteit van deze 
waarden. 
2. Verdere archeologische waarden traceren en in kaart brengen. Indien mogelijk dient een eerste 
indruk te worden geven van de datering, aard en kwaliteit van deze waarden. 
 
Voor het verkennende booronderzoek zijn, voor zover mogelijk, de volgende onderzoeksvragen 
beantwoord: 
- wat zijn de geo(morfo)logische en bodemkundige kenmerken van de ondergrond van het plangebied?  
- in hoeverre is de oorspronkelijke bodemopbouw intact met het oog op de eventuele aanwezigheid en 

gaafheid van archeologische vindplaatsen? 
- bevinden zich in de ondergrond van het plangebied archeologische indicatoren en zo ja, waaruit 

bestaan deze?  
- geven de resultaten van het veldonderzoek aanleiding tot vervolgstappen in het kader van de 

planontwikkeling in relatie tot de archeologische monumentenzorg?  

3.2 Onderzoeksmethode 

Het verkennende booronderzoek is op 4 en 5 april 2017 uitgevoerd conform het PvE van BOOR. Het BOOR 
heeft in haar PvE een boorpuntenkaart met 35 boringen bijgevoegd, met de toevoeging dat de boorpunten 
op de boorpuntenkaart indicatief zijn en er eventueel met de boorpunten kan worden geschoven als de 
situatie in het veld hiertoe aanleiding geeft (bebouwing, verharding), zie afbeelding 2. De verkennende 
boringen zijn zoveel mogelijk uitgevoerd in raaien met een onderlinge afstand van 50 meter, conform 
het PvE; enkele boringen zijn daarbij iets verplaatst, met name in verband met de aanwezigheid van een 
grote hoeveelheid kabels en leidingen in de ondergrond, en de bestaande bebouwing en verharding. De 
boringen zijn uitgevoerd tot in de top van het Hollandveen met een maximale diepte van 3 meter 
beneden het maaiveld. Tijdens het onderzoek is geboord met een edelmanboor (diameter 7 cm), onder 
het grondwaterniveau zijn de boringen voortgezet met een guts (diameter 3 cm). 
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Uiteindelijk was het niet mogelijk om rond boring 3473011 een boring te plaatsen.  Boring 11 zou idealiter 
aan de zuidwesthoek van het plangebied moeten staan.  Op de KLIC-melding was de kabeldichtheid hier 
uitzonderlijke hoog.  De boring was daardoor verplaatst in de steeg ten noorden van de oorspronkelijke 
boring. Op de KLIC-melding waren hier geen kabels en leidingen aanwezig. In de steeg waren 
lichtmasten en riolen zichtbaar waardoor in het veld is besloten hier niet te boren. 
Baksteenpuin en resten van bomen beperkten de uitvoering van het onderzoek. Boring 3743015 is na 1,3 m 
gestuit op iets hards. Vermoedelijk was dit een boomwortel, aangezien in de tuin omgezaagde 
boomstronken aanwezig waren en houtige plantenresten in het bovenliggende pakket zaten. In de buurt 
van boring 3473013 kon na meerdere pogingen niet dieper dan 60 cm worden geboord door de 
aanwezigheid van (recent) baksteenpuin in de ondergrond. Hetzelfde was het geval bij boring 3473004, 
hier zat het baksteenpuin op 30 cm. Ook boring 3473021 was in eerste instantie gestuit op vermoedelijk 
baksteenpuin op ca. 1 m beneden maaiveld. In totaal zijn 33 geslaagde boringen gezet. Voor het 
plangebied met een oppervlakte van 4 ha komt dit dus neer op circa 8 geslaagde boringen per ha.  
 
Bij boringen waar na visuele inspectie met behulp van oog en gutsmes in het veld twijfel bestond over de 
wel of niet aanwezigheid van archeologische indicatoren in een bepaald bodemtraject is het betreffende 
stuk boorkern bemonsterd en gezeefd op een zeef met een maaswijdte van 4 mm. De x-/y-coördinaat van 
de boorpunten is met behulp van GPS ingemeten en op een boorpuntenkaart geplot. De z-coördinaat van 
het boorpunt is met een waterpas bepaald uitgaande van een vast NAP-punt in de omgeving,11 de 
meetfout bedraagt maximaal 3 cm.  
  
De boorkernen zijn volgens de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB) beschreven. 
De begrenzing van de lagen tot op de cm nauwkeurig is vastgesteld. De aard van de grenzen bij relevante 
overgangen is vastgesteld (bijvoorbeeld diffuus, geleidelijk, scherp/abrupt, erosief).  
 
Het onderzoek is verder uitgevoerd conform de in de beroepsgroep geldende richtlijnen vastgelegd in de 
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA versie 4.0).12 
 
Gezien de resultaten van het verkennende onderzoek zijn er geen karterende boringen meer gezet (zie 
verder 3.3). Het  bevoegd gezag zal bij de beoordeling van het onderhavige rapport dienen aan te geven 
of hiermee inderdaad kan worden volstaan, of dat er nog aanvullende karterende boringen gewenst zijn.  

3.3 Resultaten veldonderzoek 

In de verkennende boringen is een vergelijkbare opbouw aangetroffen als tijdens het karterende 
onderzoek in het nabijgelegen onderzoeksgebied13 (voor de getekende profielen en de boorstaten zie resp. 
bijlage 3 en bijlage 4 achterin het rapport). 
 
Direct onder maaiveld bevindt zich de bouwvoor/leeflaag veelal bestaande uit zandige klei met hier en 
daar tussenlagen van ophoogzand. De dikte van deze leeflaag varieert tussen 0,2 tot 0,8 meter. De 
overgang naar onderliggende sedimenten is diffuus tot scherp. 
 
Onder de bouwvoor bevinden zich getijdeafzettingen van veelal zwak tot matig zandige klei tot soms 
sterk tot uiterst siltige klei. Deze reiken veelal tot 1,0 à 1,8 m –mv.  De basis is vrijwel altijd scherp, 
waardoor mogelijk erosie van enige omvang heeft plaatsgevonden van het onderliggende pakket. Aan de 
andere kant is het textuurverschil vrij fors, waardoor de overgang vrij snel scherp zal zijn ook bij 
sedimentatie. Waar de zandige klei en lichte klei dikkere pakketten vormen is er sprake van erosie van de 

                                                   
 
11 Ringdijk 17, 3,55 m +NAP. 
12 www.sikb.nl.  
13 Weerheijm/Klerks 2015b. 
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onderliggende laag zwaardere kleien. Dit is ook duidelijk zichtbaar in het profiel (bijlage 4). Soms komt 
onder de relatief dikke laag overstromingspakketten nog een siltigere laag klei voor, maar ook dan is de 
overgang van siltigere klei naar veen scherp (zwarte lijnen, bijlage 4). 
 
Twee boringen zijn als geulafzettingen gekarteerd. Bij boringen 3473001 en 3473002 is sprake van een 
sterke afwisseling van textuur en zijn aan de basis kleien met zandlagen aanwezig.   
Gedacht zou kunnen worden dat het hier gaat om sedimenten die bij eerdere onderzoeken als 
Duinkerke-I zijn geclassificeerd.14 Het plangebied ligt binnen de verbreidingszone van deze afzettingen.15 
De afzettingen uit deze transgressiefase dateren in deze omgeving uit ongeveer 200 voor Chr. De 
opvulling van de geulen tot aan het maaiveld wijkt echter ook af. Het lijkt daarom minder waarschijnlijk 
dat het om Duinkerke-I gaat en eerder om grote geulen in de jongere afzettingen. 
 
In de overige boringen met een dikke laag zandige klei gaan de geulen minder diep. Het gaat dan 
vermoedelijk om smallere geultjes tussen de schorren of slikken. Bij boring 3473033 zijn de 
getijdeafzettingen sterk zandig met een zandige beddinglaag van 10 cm tussen 1,4 en 1,5 m –mv. 
Daaronder komt een relatief dikke laag matig siltige klei voor, maar deze is totaal humusarm en de 
overgang naar het veen is scherp. Bij boring 3473036 is zandige klei direct op het veen aanwezig. Bij 
boring 3473010 is het pakket zandige klei ook relatief dik (tot 1,9 m –mv) en daaronder komen totaal 
humusarme zwak siltige kleien voor tot de maximale boordiepte van 3 m. 
Er is een landschapreconstructie gemaakt van de ligging van de diepe geulen en ondiepere geulen (Kaart 
2) Opmerkelijk is de grote variatie op korte afstand tussen de raaien in de Slotemaker de Bruïnestraat. 
 
Tussen het onderliggende veen en de jongere getijdeafzettingen bevindt zich een vaak een zeer stugge 
kleilaag van zwak tot matig siltige klei. Vermoedelijk zijn dit gezien de ligging wel afzettingen die 
mogelijk behoren tot Duinkerke-I.16 Door reductie en oxidatie is er een kleurverloop van bruin naar grijs 
naar donkergrijs. De kleurverandering van grijs naar donkergrijs heeft ook te maken met de trend dat de 
afzettingen naar beneden toe steeds humeuzer worden.  
Bij boringen 3473003 is sprake van een horizont met een zwakke hoeveelheid fosfaatvlekken, naast enkele 
humusvlekken (spoor zwarte vlekken in Bijlage 3). Opmerkelijk is dat de bovengrond hier duidelijk 
zwaarder is (matig siltig).  Als gekeken wordt in de nabijgelegen boring -005 valt op dat de overgang van 
de zavelige sedimenten naar de siltige sedimenten geleidelijk is. Mogelijk dat in deze zone minder erosie 
heeft opgetreden. Een duidelijk bodemhorizont ontbreekt hier echter.  Er is wel sprake van zwarte 
vlekken, maar net als in boring -003 niet duidelijk genoeg om te kunnen spreken van duidelijke 
bodemvorming. Dit komt ook voor in enkele andere boringen. Veelal is er dan een dikke laag zwak tot 
matig siltige klei aanwezig. Er heeft geen langdurige oxidatie van deze laag plaatsgevonden.  
 
In boring 3473029 is tussen 178 en 195 cm beneden maaiveld een matig humeuze grijze horizont 
waargenomen die geleidelijk overgaat in een grijze maar minder siltrijke horizont. Opmerkelijk is dat de 
humeuze horizont siltrijker (lichter) is van textuur. Dit is mogelijk een begraven bodem. De overgang 
van de onderliggende grijze klei naar het veen is scherp/erosief. De omliggende boringen in het profiel 
hangen samen met een bredere geul. Ook direct boven de begraven bodem is een laag zandige klei met 
kleilaagjes aanwezig die doet denken aan geulafzettingen. Boring 3473029 wordt daarom niet als een 
kansrijke locatie gezien. 
 
De overgang naar het onderliggende veen is in meeste boringen met een zeer tot matig ondiepe ligging 
van de top van het veen geleidelijk, de onderkant van de kleilaag wordt naar beneden toe steeds 
humeuzer (tot zwak kleiig veen). Op een diepte variërend van 241 tot 386 cm onder NAP bevindt zich het 

                                                   
 
14 Behorend tot het Laagpakket van Walcheren, Weerts et al. 2003. 
15 Van Trierum 1992. 
16 Behorend tot het Laagpakket van Walcheren, Weerts et al. 2003. 
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mineraalarme Hollandveen. Het veen bestaat uit bosveen, veelal is het veen matig amorf en zijn 
duidelijke houtige plantenresten aanwezig. De overgang naar het bovenliggende natuurlijke siltige 
sediment is vrijwel overal geleidelijk. Er zijn geen sporen van veraarding of verdroging aangetroffen, 
hiermee kan echter niet worden uitgesloten dat bewoning op het veen heeft plaatsgevonden. De 
geleidelijke overgang naar de bovenliggende humeuze klei duidt er op dat het veen langzaam is 
‘verdronken’ en onder invloed van een grotere aanvoer van sediment tijdens de Duinkerke-I fase verstikt 
is geraakt. De kans dat zich omstandigheden hebben voorgedaan die geschikt zijn voor bewoning en 
bebouwing is zeer klein. 
 
Er zijn geen primaire archeologische indicatoren aangetroffen en de in de genoemde boringen aanwezig 
fosfaataanrijking is minimaal. In deze geringe fosfaatconcentratie is het zeer goed mogelijk dat het gaat 
om lokale natuurlijke afzettingen. 

3.4 Conclusies veldonderzoek 

Op basis van het inventariserende veldonderzoek (verkennende fase) kunnen de onderzoeksvragen als 
volgt worden beantwoord: 
 
Wat zijn de geo(morfo)logische en bodemkundige kenmerken van de ondergrond van het plangebied? 
Het in het gebied aanwezige Hollandveen is verdronken met afzettingen van vermoedelijk Duinkerke-I 
(zwak tot matig siltige klei).  Deze afzettingen zijn later overstroomd met lichter materiaal (tot zandige 
klei), waarbij in 38% van het plangebied erosie is opgetreden van het veen en de overdekkende 
vermoedelijke Duinkerke-I afzettingen. 
 
In hoeverre is de oorspronkelijke bodemopbouw intact met het oog op de eventuele aanwezigheid en 
gaafheid van archeologische vindplaatsen? 
In het grootste deel van het plangebied is de diepere bodemopbouw intact. In ca. 38% van het plangebied 
heeft erosie door de jongere overstromingsafzettingen plaatsgevonden. Ook daarbuiten is de overgang 
scherp en lijkt er in beperkte mate erosie te plaatsgevonden te hebben. Duidelijke bodemvorming is niet 
aangetroffen in de afzettingen die vermoedelijke behoren tot Duinkerke-I. In één boring is een zwakke 
hoeveelheid fosfaat aangetroffen. Ook aanwijzingen voor veraarding of verdroging van het veen zijn niet 
waargenomen. Het kan echter niet worden uitgesloten dat zich nog sporen van bewoning op het veen 
bevinden. 
 
Bevinden zich in de ondergrond van het plangebied archeologische indicatoren en zo ja, waaruit bestaan 
deze?  
Er zijn geen primaire archeologische indicatoren aangetroffen en de in de genoemde boringen aanwezig 
fosfaataanrijking is minimaal. In deze geringe fosfaatconcentratie is het zeer goed mogelijk dat het gaat 
om lokale natuurlijke afzettingen. 
 
Geven de resultaten van het veldonderzoek aanleiding tot vervolgstappen in het kader van de 
planontwikkeling in relatie tot de archeologische monumentenzorg? 
Door de afwezigheid van duidelijke bodemvorming lijkt de kans klein dat het veen en de vermoedelijke 
afzettingen van Duinkerke-I in het plangebied langdurig onder droge omstandigheden aan het maaiveld 
hebben gelegen. Op basis van de resultaten van onderhavig onderzoek is de archeologische verwachting 
voor het plangebied daarom bijgesteld naar ‘laag’ en adviseert Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie 
dan ook geen vervolgstappen (waaronder de karterende fase) in het kader van de Archeologische 
Monumentenzorg (AMZ). 
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Rondom geplande boring 11 kon geen boring gezet worden i.v.m. infrastructurele belemmeringen.  
Verwacht wordt dat hier ook geen mogelijkheden voor zijn. De kans dat in deze zone wel een duidelijk 
bodem aanwezig is lijkt gezien de resultaten van dit onderzoek klein en ook in deze  zone wordt geen 
nader vervolg aanbevolen. 
 
Tenslotte kan worden opgemerkt dat bij elk eventueel grondverzet de kans bestaat dat een 
archeologische ‘toevalsvondst’ wordt gedaan. Het is daarom wenselijk de uitvoerder van dit grondwerk te 
wijzen op de plicht om hiervan zo spoedig mogelijk melding te doen bij het bevoegd gezag, de gemeente 
Ridderkerk en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.  
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Bijlage 1 Overzicht archeologische en geologische perioden
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ADMINISTRATIEVE GEGEVENS PLANGEBIED ‘Centrumplan’ EN ONDERZOEKSGEBIED 

‘Centrumplan Oost’ 

Plangebied ‘Centrumplan’ 
Onderzoeksgebied ‘Centrumplan fasen 2 en 3’ 
Plaats Ridderkerk 
Gemeente Ridderkerk 
Provincie Zuid-Holland 
Kaartbladnummer (topogr. kaart 1:25.000) 38C Noord 

RD-coördinaten plangebied 100.557/432.236 100.652/432.308. 
100.631/432.081. 100.776/432.166. 
100.556/432.046. 100.948/432.056. 
100.718/431.800 100.956/431.950 

RD-coördinaten onderzoeksgebied 100.536/432.046 100.687/432.687 
100.695/432.786 100.847/431.881 

Ligging en oppervlakte plangebied en 
onderzoeksgebied (zie bijlagen 1 en 2) 

Plangebied 
Het plangebied ‘Centrumplan’ is gelegen nabij de 
historische kern van Ridderkerk in de (voormalige) 
polder Nieuw Reijerwaard. Het gebied wordt omgeven 
door de Margriete van Comenesstraat, Ds. Caspar van 
Gendtstraat, Poesiastraat, Klaas Katerstraat, 
Koninginneweg en Hovystraat. 
 
Onderzoeksgebied bureauonderzoek en verkennend en 
karterend inventariserend veldonderzoek 
Het onderzoeksgebied ‘Centrumplan fasen 2 en 3’ 
betreft voor zowel en het bureauonderzoek als het 
verkennend en karterend inventariserend 
veldonderzoek de westelijke arealen van plangebied 
‘Centrumplan’. De omvang van het onderzoeksgebied 
is ruim 40000 m2; het wordt omgeven door de 
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Koninginneweg, Hovystraat, Talmastraat en Klaas 
Katerstraat. 

Huidig grondgebruik onderzoeksgebied Het onderzoeksgebied ‘Centrumplan fasen 2 en 3’ 
bestaat uit straten die blokken met woningen, tuinen en 
dergelijke omgeven. 

Geplande werkzaamheden 
onderzoeksgebied 

Woningbouwvereniging Woonvisie en de gemeente 
Ridderkerk werken samen aan de vernieuwing van het 
woongebied tussen de Rotterdamseweg en de 
Koninginneweg in Ridderkerk. De fasen 1A en 1B van 
het project zijn inmiddels in uitvoering genomen. In de 
periode tussen 2016 en 2022 worden fase 2 (tussen de 
Talmastraat en de Slotemaker de Bruinestraat) en fase 
3 (tussen Slotemaker de Bruinestraat en de 
Koninginneweg) na elkaar in uitvoering genomen; 
ruimtelijk en programmatisch zijn deze fasen sterk met 
elkaar verbonden. Uitgangspunt voor het onderhavige 
onderzoeksgebied ‘Centrumplan fasen 2 en 3’ in de 
verkavelingsstudie van De Nijl Architecten is de sloop 
van alle 218 woningen in het ruim 4 ha grote areaal van 
fasen 2 en 3, waarna 212 nieuwe woningen - 83 
appartementen en 129 eengezinswoningen - zullen 
worden gerealiseerd. De bestaande ruimtelijke structuur 
- straten, groen en ondergrondse infrastructuur - en 
waar mogelijk (maar niet helemaal) gehandhaafd. 
De nieuwbouw zal worden onderheid. Aangenomen 
wordt dat door het slaan van heipalen tot in de top van 
pleistocene afzettingen de ondergrond plaatselijk tot 
een diepte van ongeveer 20 m - NAP zal worden 
geroerd. Gegevens over de ontgravingsdiepte(s) zijn 
niet verstrekt. 

Opdrachtgever Gemeente Ridderkerk 

Uitvoerder Nog niet bekend 

Onderzoeksmeldingsnummer 
(artikel 46 Monumentenwet) 

Nog niet bekend. De opdrachtnemer draagt zorg voor 
het aanvragen van het onderzoeksmeldingsnummer 
voor dit onderzoek. 

Bevoegd gezag Instelling Gemeente Ridderkerk  
 afdeling Sturing en Beleid 
Naam de heer R. Belder 
Adres Postbus 271 
 2980 AG Ridderkerk 
Telefoon 010-506 1723 
E-mail r.belder@bar-organisatie.nl 
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1. INLEIDING 
 
Het onderzoeksgebied ‘Centrumplan fasen 2 en 3’ in Ridderkerk - deel uitmakend van het plangebied 
‘Centrumplan’- zal worden heringericht. Bij de voorgenomen werkzaamheden kunnen eventueel 
aanwezige archeologische waarden worden aangetast. Het beknopte bureauonderzoek wijst namelijk 
uit dat het gebied een archeologische verwachting kent, waarbij vaststaat dat de ontwikkeling van het 
gebied gepaard zal gaan met grondroerende werkzaamheden. Plaats, aard, omvang en diepte van die 
werkzaamheden worden hieronder beschreven (zie Geplande werkzaamheden). De combinatie van 
archeologische verwachting en voorgenomen werkzaamheden maakt het uitvoeren van een 
inventariserend veldonderzoek noodzakelijk. 
Het BOOR (afdeling Beheer en Beleid) heeft een Programma van Eisen voor de uitvoering van een 
verkennend en karterend veldonderzoek opgesteld. Dit PvE-Boren wordt hieronder gepresenteerd; het 
wordt voorafgegaan door een overzicht van de resultaten van een bescheiden bureauonderzoek. 
Met nadruk wordt er op gewezen dat het bureauonderzoek en het verkennend en karterend 
inventariserend veldonderzoek de eerste stappen zijn in het inventariseren van archeologische 
waarden in een plangebied. Indien nodig wordt de inventarisatie afgerond met een waarderend 
inventariserend veldonderzoek. Het resultaat van het inventariserend veldonderzoek is een rapport 
met een waardestelling van eventueel aangetroffen archeologische vindplaatsen en een inhoudelijk 
(selectie-) advies, aan de hand waarvan een beleidsbeslissing (een selectiebesluit) ten aanzien van 
de vindplaatsen kan worden genomen. Het archeologisch onderzoek is gericht op zowel een 
onbelemmerde inrichting van het gebied, als op een zorgvuldig beheer van het archeologisch erfgoed.  
 
2. RESULTATEN BUREAUONDERZOEK 
 
2.1 Inleiding 
Het uitvoeren van een bureauonderzoek is de eerste stap in de inventarisatie van archeologische 
waarden in het plangebied. Het doel van het bureauonderzoek is het verwerven van informatie over 
bekende en verwachte archeologische waarden binnen het plangebied. Aan de hand hiervan wordt de 
archeologische verwachting van het plangebied opgemaakt en wordt een beslissing genomen over 
het al dan niet uitvoeren van een inventariserend veldonderzoek en over de wijze waarop dit moet 
worden uitgevoerd. De archeologische verwachting wordt door middel van het inventariserend 
veldonderzoek getoetst. 
 
2.2 Plangebied en onderzoeksgebied bureauonderzoek 
 
2.2.1 Plangebied 
Het plangebied ‘Centrumplan’ is vrij centraal gelegen in de gemeente Ridderkerk in het areaal van de 
(voormalige) polder Nieuw Reijerwaard, op zo’n 250 tot 750 meter ten noordwesten van de oude kerk 
het historische centrum. Het gebied wordt omgeven door de Margriete van Comenesstraat, Ds. 
Caspar van Gendtstraat, Poesiastraat, Klaas Katerstraat, Koninginneweg en Hovystraat. 
De totale oppervlakte bedraagt ruim 10 ha. Het plangebied staat afgebeeld op kaartblad 38C Noord 
van de topografische kaart van Nederland (schaal 1:25.000); de RD-centrumcoördinaten zijn ongeveer 
100.683/432.059.  
 
2.2.2 Onderzoeksgebied bureauonderzoek 
Het onderzoeksgebied voor het bureauonderzoek is het plangebied. Daar waar voor het 
bureauonderzoek gegevens van buiten het plangebied worden gebruikt, wordt dat in de tekst 
aangegeven. 
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2.3 Grondgebruik en verstoringen onderzoeksgebied 
Het onderzoeksgebied bestaat uit straten die blokken met woningen, tuinen en dergelijke omgeven. 
Het bureauonderzoek heeft geen aanwijzingen opgeleverd voor diepgaande verstoringen van de 
bodem.  
 
2.4 Geplande werkzaamheden 
Woningbouwvereniging Woonvisie en de gemeente Ridderkerk werken samen aan de vernieuwing 
van het woongebied tussen de Rotterdamseweg en de Koninginneweg in Ridderkerk. In de periode 
tussen 2016 en 2022 worden fase 2 (tussen de Talmastraat en de Slotemaker de Bruinestraat) en 
fase 3 (tussen Slotemaker de Bruinestraat en de Koninginneweg) van het project na elkaar in 
uitvoering genomen; ruimtelijk en programmatisch zijn deze fasen sterk met elkaar verbonden. 
Uitgangspunt voor het onderhavige onderzoeksgebied ‘Centrumplan fasen 2 en 3’ in de 
verkavelingsstudie van De Nijl Architecten is de sloop van alle 218 woningen in het ruim 4 ha grote 
areaal van fasen 2 en 3, waarna 212 nieuwe woningen - 83 appartementen en 129 
eengezinswoningen - zullen worden gerealiseerd. De bestaande ruimtelijke structuur - straten, groen 
en ondergrondse infrastructuur - en waar mogelijk (maar niet helemaal) gehandhaafd. 
De nieuwbouw zal worden onderheid. Aangenomen wordt dat door het slaan van heipalen 
tot in de top van pleistocene afzettingen de ondergrond plaatselijk tot een diepte van 
ongeveer 20 m - NAP zal worden geroerd. Gegevens over de ontgravingsdiepte(s) zijn niet 
verstrekt. 
 
2.5 Aandachtspunten 
Voor het onderzoeksgebied zijn de bestaande relevante gegevens geïnventariseerd, waarbij onder 
meer is gekeken naar archeologische, geologische en historisch-geografische aspecten. De volgende 
punten zijn van belang. 
 
2.5.1 Beleidsinstrumenten 
 
2.5.1.1 AWK Ridderkerk 
De Archeologische Waardenkaart (AWK) Ridderkerk bestaat uit twee kaarten: de Archeologische 
Kenmerkenkaart en de hierop gebaseerde Archeologische Waarden- en Beleidskaart (BOOR 2013). 
Volgens de Archeologische Waarden- en Beleidskaart is het plangebied ‘Centrumplan’ gelegen in een 
gebied met een redelijk hoge archeologische verwachting. De archeologische waarden zijn te 
verwachten vanaf een diepte van 50 cm onder het maaiveld. Grondwerkzaamheden (inclusief heien) 
die een oppervlakte beslaan van meer dan 200 m² en tevens dieper reiken dan 50 cm beneden het 
maaiveld dienen te worden getoetst op de noodzaak van archeologisch onderzoek. 
 
2.5.1.2 Bestemmingsplan ‘Ridderkerk-West’ 
Conform het bestemmingsplan ‘Ridderkerk-West’ (onherroepelijk 9 september 2008) geldt voor het 
plangebied een bouwregeling en een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden respectievelijk 
graafwerkzaamheden die dieper reiken dan 1,0 m beneden maaiveld en tevens een terreinoppervlak 
beslaan groter dan 200 m². 
 
2.5.1.3 Archeologische Monumentenkaart Zuid-Holland 
Volgens de Archeologische Monumentenkaart (AMK) Zuid-Holland, opgenomen in kaart 1b 
(Archeologie waarden) van de Cultuurhistorische Hoofdstructuur Zuid-Holland (Provincie Zuid-Holland 
2007), bevinden zich binnen het plangebied geen terreinen van hoge archeologische waarde, geen 
terreinen van zeer hoge archeologische waarde en geen terreinen van zeer hoge archeologische 
waarde (tevens wettelijk beschermd). 
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2.5.2 Historische gegevens 
Het plangebied maakte in de Late Middeleeuwen deel uit van de Riederwaard, een rondom bedijkt 
gebied dat een groot deel besloeg van het huidige IJsselmonde. In 1373-1375 gaat de Riederwaard 
door overstromingen ten onder, waarna het gebied in fasen wordt herbedijkt. Het plangebied bevindt 
zich in de tomstreeks 1441 gevormde Polder Nieuw Reijerwaard. 
 
Rond het jaar 1000 werden de veengebieden op IJsselmonde ontgonnen. Door het graven van sloten 
werd het veen ontwaterd, zodat het gebied geschikt werd voor bewoning en landbouw. De oudste 
middeleeuwse bewoningssporen zijn in het hart van IJsselmonde te vinden op een veenondergrond. 
Vindplaatsen uit de 11e - 13e eeuw in Ridderkerk zijn bekend uit het Reyerbos. Door het inklinken van 
de bodem als gevolg van het ontwateren van het veen kwamen de ontgonnen gebieden zo laag te 
liggen dat ze door dijken beschermd moesten worden tegen binnendringend water. Op den duur 
ontstond zo in de centrale en oostelijke delen van IJsselmonde een grote polder, de Riederwaard. De 
oudst bekende vermelding van de waard dateert uit 1214. De voortgaande klink van het veengebied 
zorgde er uiteindelijk voor dat de bewoning daar tot een eind kwam en zich richting de rivieren Maas 
en Merwede verplaatste. Het onderzoeksgebied bevond zich in de Late Middeleeuwen in het oosten 
van de Riederwaard. In de periode 1373-1375 gaat de Riederwaard als gevolg van overstromingen 
verloren. De schade was enorm: nederzettingen als West-Barendrecht, Oost-Barendrecht en ook 
Ridderkerk verdronken en de uitgestrekte ontginningen van de Riederwaard gingen verloren.  
 
In een oorkonde uit 1064, waarover onder historici een discussie over de echtheid bestaat en die 
mogelijk van enige decennia later dateert, is sprake van een reeks goederen en kerken waaronder 
Riede iuxta Merewede (‘Riede bij de Merwede’). Het dorp Riede of Ridderkerk is langs de Merwede - 
die eertijds tussen de Riederwaard en de huidige polder Donkersloot stroomde - ontstaan. In 1105 is 
sprake van een kerkelijke functionaris van Riede, terwijl een kerkgebouw voor het eerst in 1277 wordt 
vermeld. Dit gebouw is bij de overstroming van de Riederwaard ten onder gegaan. Er wordt wel 
verondersteld dat de huidige Nederlands hervormde kerk zich min of meer op dezelfde plaats bevindt 
als de eerste kerk van Ridderkerk. Bevestigd is dit niet; booronderzoek wees uit dat de 
ophogingslagen van het huidige kerkhof zich op het overstromingsdek van 1373-75 bevinden. 
Aanwijzingen voor voorafgaande bebouwing zijn niet vastgesteld. 
 
In de eeuwen die volgden op de rampjaren 1373-1375 werd het overstroomde land van de 
Riederwaard in fasen weer ingedijkt. Het onderzoeksgebied bevindt zich in het areaal van de 
voormalige polder Nieuw Reijerwaard die in 1441 - zo’n 72 jaar na de ondergang van de Riederwaard 
- werd gevormd; meer naar het zuiden ligt de vroegere polder Oud Reijerwaard, die rond 1404 is 
ontstaan. De polders waren van elkaar gescheiden door de Lagendijk. Deze dijk is ook nu nog goed te 
vervolgen in het huidige stratenpatroon even ten zuiden van het onderzoeksgebied. Op het punt waar 
de Lagendijk (Ringdijk/Westmolendijk) tegen de dijk langs de Noord (Merwede) aanliep, ontwikkelde 
zich - in de noordelijke oksel - het huidige dorp Ridderkerk met huizen en boerderijen om de kerk. 
Verdere bebouwing was op en langs de genoemde dijken te vinden. Het onderzoeksgebied lag net 
buiten de historische kern van Ridderkerk in het open agrarische gebied. Eeuwenlang was dit het 
vertrouwde beeld van de nederzetting Ridderkerk en de nabije omgeving; pas in de 20e eeuw maakt 
het uitgestrekte agrarische gebied om de historische kern plaats voor forse woonwijken. 
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2.5.3 Geologische gegevens  
 
2.5.3.1 Geologische gegevens Regio Rotterdam (naar Hijma e.a. 2009, 15-17) 
De regio Rotterdam is gesitueerd in het West-Nederlandse Bekken, een actief depotcentre van het 
Noordzeebekken. Vanaf 60.000 jaar geleden waren zowel de Rijn als de Maas actief in het gebied. De 
afzettingen van de Rijn en Maas behoren tot de Formatie van Kreftenheye. De overgang van het 
laatste glaciaal (Weichselien) naar het huidige interglaciaal (Holoceen) resulteerde in een verandering 
van het riviertype van ‘vol’ vlechtend gedurende het Laatste Glaciale Maximum (LGM) - circa 21.000 
jaar geleden - naar meanderend in het Midden-Holoceen. Ten noorden en zuiden van het LGM dal 
van de Rijn en de Maas vormden zich eolische zanddekken (dekzanden, Laagpakket van Wierden). 
Tussen 14.500 en 9.000 jaar geleden ontwikkelden zich stroomgordels die de bodem van het rivierdal 
verlaagden. Bij vergrote waterafvoer werden dunne lagen siltige klei als leem afgezet in de 
komgebieden (Laag van Wijchen). Op het moment dat de verlaging van de overstromingsvlakte tot 
een eind kwam in het vroege Holoceen en de rivieren volop gingen meanderen, nam de sedimentatie 
van de Laag van Wijchen toe. De stroomgordels uit de periode Jongere Dryas - Vroeg Holoceen 
worden gekenmerkt door diep ingesneden geulen. Aan de noordoost zijde van de stroomgordels 
ontstonden tot 15 meter hoge rivierduinen (Laagpakket van Delwijnen), die gevormd werden door 
zand dat uit de rivierbeddingen werd geblazen gedurende perioden van lage waterafvoer (debiet). Een 
gevolg van vooral het stijgen van de zeespiegel door het afsmelten van de ijskappen na het LGM was 
het onderlopen van het Noordzeegebied; de kustzone met strandwallen en dergelijke verschoof 
geleidelijk in de richting van de huidige Nederlandse kust. De stijgende zeespiegel had ook gevolgen 
op land door de daaruit resulterende stijgende grondwaterstand. Hierdoor ontstonden hier vanaf het 
Boreaal moerassen waarin zich veen vormde (Basisveen Laag, voorheen Basisveen). 
Zo’n 9.000 jaar geleden, op de overgang van het Boreaal naar het Atlanticum, kwam het gebied direct 
binnen de mariene invloedssfeer te liggen. Door de holocene transgressie veranderde het Rijn-
Maasriviersysteem in een complex estuarien systeem met frequente stroomgordelverleggingen en 
verschillende grote zeegaten. De hiermee geassocieerde getijdenafzettingen worden tot het 
Laagpakket van Wormer gerekend (voorheen Afzettingen van Calais). Vóór 7.000 jaar geleden 
mondde de Rijn in de regio Rotterdam uit, maar tussen 7.000 en 2.000 jaar geleden deed de rivier dat 
in de Leidse regio. De Maas mondde gedurende het gehele Holoceen uit in de Rotterdamse regio. 
Na de forse landwaartse verschuiving van de zone met fluviatiele sedimentatie in het Laat Boreaal - 
Midden-Atlanticum verminderde de snelheid van de relatieve zeespiegelstijging; sindsdien bleef het 
zeeniveau mondiaal gezien ongeveer constant. In de periode na het Atlanticum was het voornamelijk 
de verdergaande isostatische bodemdaling die bijdroeg aan de relatieve zeespiegelstijging in 
Nederland. Uiteindelijk veranderde na het Midden-Atlanticum het evenwicht tussen het creëren van 
bergingsruimte voor het sediment en het aanbod van sediment ten gunste van de laatste en kwam 
een eind aan de landwaartse verschuiving van de kustafzettingsmilieus. Dit geschiedde diachroon 
langs de kust als een gevolg van variaties in sediment aanbod. In de volgende millennia sloten de 
zeegaten één voor één: in Zuid-Holland onderbraken alleen het Rijnestuarium bij Leiden en het 
Maasestuarium bij Rotterdam het strandwallensysteem in het kustgebied. Gedurende het Subboreaal 
ontwikkelde zich een uitgestrekt veenpakket (Hollandveen Laagpakket, Nieuwkoop Formatie, 
voorheen Hollandveen) tussen de riviertakken, lokaal als oligotrofe hoogveenkussens. De mariene 
transgressies in het Subatlanticum - met vorming van de Laagpakket van Walcheren (voorheen 
Afzettingen van Duinkerke) - gaan vanaf de Late Middeleeuwen samen met menselijke activiteiten als 
ontginning en indijking van stukken land en het winnen van veen. 
 
2.5.3.2 Geologische gegevens plangebied 
Afgaande op de Toelichtingen bij de Geologische Kaart van Nederland 1:50.000, Kaartblad 
Gorinchem West (38 W) (Bosch en Kok 1994), op de GeoTop en op door het BOOR in de nabije 
omgeving van het plangebied verzamelde aardkundige informatie is de globale opbouw van de 
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bovenste delen van de bodem in het gebied als volgt. 
 
De diepere delen van de ondergrond van het plangebied bestaan uit klastische sedimenten, behorend 
tot de Formatie van Kreftenheye. De top van de formatie ligt in de omgeving van het plangebied op 
ongeveer 14,5 m - NAP (ongeveer 13,0 m - mv). De formatie bestaat uit geulafzettingen 
(grindhoudend zand) die worden afgedekt door komsedimenten (klei en leem). De komafzettingen 
worden tot de Laag van Wijchen gerekend.  
Op de Laag van Wijchen bevindt een laag veen (Basisveen, thans Basisveen Laag). Hierop rust een 
dik pakket klastische komafzettingen (klei en gyttja; Afzettingen van Gorkum, thans Formatie van 
Echteld) waarin op verschillende niveaus lagen veen (Formatie van Nieuwkoop) voorkomen. De 
Formatie van Echteld worden afgedekt door een pakket veen (Formatie van Nieuwkoop). De top van 
de natuurlijke sequentie bestaat uit een dek van al of niet sterk siltige klei, ook behorend tot de 
Formatie van Echteld, dat is gevormd na de overstromingen van de Riederwaard in 1373. Met de 
vorming van de polder Nieuw Reijerwaard in 1441 kwam een eind aan de natuurlijke sedimentatie in 
het plangebied. 
 
2.5.4 Archeologische gegevens  
 
2.5.4.1 Bekende archeologische waarden in het plangebied 
Binnen het plangebied zijn geen archeologische waarden bekend. Er is niet eerder archeologisch 
onderzoek verricht. 
 
2.5.4.2 Bekende archeologische waarden in de omgeving van het plangebied 
In het plangebied zijn geen archeologische waarden bekend. Hieronder volgt een opsomming van de 
archeologische vindplaatsen die zich binnen een straal van 1 km van het plangebied bevinden. De 
opsomming is conform de beschrijving in de Inventarisatie van vindplaatsen in de gemeente 
Ridderkerk, die door BOOR in 2012 werd opgesteld (Gout de Kreek en Moree 2012). Het gaat 
uitsluitend om vindplaatsen uit de Romeinse tijd en uit de Late Middeleeuwen. 
 
Vindplaatsnummer 10a 
BOOR-vindplaatscode 14-13 
Archis-vondstmeldingsnummer(s) - 
Archis-waarnemingsnummer(s) 23326 
Ligt binnen Monumentnummer - 
Toponiem Reijerbos I 
Plaats Ridderkerk 
RD-coördinaten 99.700/432.350 
Complextype en beschrijving Onbekend, het gaat om een scherf terra sigillata aardewerk. 
Datering Romeinse tijd. 
Stratigrafische positie Het booronderzoek van 2004 wijst uit dat de vondsten waarschijnlijk afkomstig zijn uit de  
 basis van een laag klei, die gelegen is op een veenpakket. 
Diepteligging Tussen 1,76 en 1,86 m - NAP (=0,99-1,09 m - mv). 
Soort en jaar onderzoek Vondsten scholieren bij het graven van een kanovijver en het opwerpen van heuvels  
 met de uitgegraven grond in 1979 en booronderzoek BOOR in 2004. 
Bron(nen) Van Trierum e.a. 1988, 50. 
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Vindplaatsnummer 10b 
BOOR-vindplaatscode 14-13 
Archis-vondstmeldingsnummer(s) - 
Archis-waarnemingsnummer(s) 23326 
Ligt binnen Monumentnummer - 
Toponiem Reijerbos I 
Plaats Ridderker 
RD-coördinaten 99.700/432.350 
Complextype en beschrijving Onbekend. Het gaat om scherven Paffrath, Pingsdorf en Andenne aardewerk. 
Datering Late Middeleeuwen A. 
Stratigrafische positie Het booronderzoek van 2004 wijst uit dat de vondsten waarschijnlijk afkomstig zijn uit de  
 basis van een laag klei, die gelegen is op een veenpakket. 
Diepteligging Tussen 1,76 en 1,86 m - NAP (=0,99-1,09 m - mv). 
Soort en jaar onderzoek Vondsten scholieren 1979 bij het graven van een kanovijver en het opwerpen van heuvels  
 met de uitgegraven grond en booronderzoek BOOR in 2004. 
Bron(nen) Van Trierum e.a. 1988, 67 
 
Vindplaatsnummer 11 
BOOR-vindplaatscode 14-07 
Archis-vondstmeldingsnummer(s) - 
Archis-waarnemingsnummer(s) 797 
Ligt binnen Monumentnummer - 
Toponiem Veldweg 
Plaats Ridderkerk 
RD-coördinaten 100.160/432.520 
Complextype en beschrijving Onbekend. Het gaat om scherven Pingsdorf en kogelpot aardewerk. De vondsten  
 kwamen aan het licht bij het graven van een waterpartij. Waarschijnlijk in het talud zijn  
 over een afstand van 100 meter insnijdingen in schone klei waargenomen. Mogelijk gaat  
 het om de resten van een oude verkaveling. 
Datering Late Middeleeuwen A 
Stratigrafische positie De vondsten bevonden zich in een niveau op de overgang veen (Hollandveen  
 Laagpakket) naar de er op liggende laag klei (Formatie van Echteld). 
Diepteligging 0,8 meter - mv. 
Soort en jaar onderzoek Waarneming en vondstmelding van de heer G. van den Beemt in 1972.  
Bron(nen) BOORIS en Archis. 
 
Vindplaatsnummer 12 
BOOR-vindplaatscode 14-01 
Archis-vondstmeldingsnummer(s) - 
Archis-waarnemingsnummer(s) 24909 
Ligt binnen Monumentnummer - 
Toponiem Oranjestraat - Nassaustraat 
Plaats Slikkerveer 
RD-coördinaten 101.380/432.920 
Complextype en beschrijving Onbekend. Het gaat om aardewerk, waaronder een gave kom van blauw-grijs aardewerk  
 van het type Holwerda 136. 
Datering Romeinse tijd 
Stratigrafische positie Onbekend. Een booronderzoek in 2004 bracht geen uitsluitsel. 
Diepteligging Onbekend. Een booronder\oek in 2004 bracht geen uitsluitsel. De top van het veen  
 (Hollandveen Laagpakket) bevond zich op 2,02 m - mv (= 2,89 m - NAP). Aangenomen  
 wordt dat het vondstniveau zich op deze diepte of hoger bevindt. 
Soort en jaar onderzoek Waarneming ROB in 1948 en booronderzoek BOOR in 2004. 
  
Vindplaatsnummer 13 
BOOR-vindplaatscode 14-20 
Archis-vondstmeldingsnummer(s) - 
Archis-waarnemingsnummer(s) 417243 
Ligt binnen Monumentnummer - 
Toponiem Ringdijk Slikkerveer 
Plaats Slikkerveer 
RD-coördinaten 101.440/432.690 
Complextype en beschrijving Dijk. Het gaat om een kerndijkje dat zichtbaar werd in de wand en in het vlak van een  
 sleuf bij de aanleg van een fietstunnel door de Ringdijk. Uit het dijklichaam zijn ook  
 aardewerkscherven afkomstig. De Ringdijk heette vroeger Eenige dijk en maakte deel uit  
 van het dijkenstelsel om de Polder Nieuw-Reijerwaard, die uit 1442/43 dateert. 
Datering Late Middeleeuwen B 
Stratigrafische positie - 
Diepteligging - 
Soort en jaar onderzoek Waarneming door BOOR in 1989 bij doorgraven Ringdijk. 
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Vindplaatsnummer 14a 
BOOR-vindplaatscode 14-04 
Archis-vondstmeldingsnummer(s) - 
Archis-waarnemingsnummer(s) 23555 
Ligt binnen Monumentnummer 6450 (terrein van zeer hoge archeologische waarde) 
Toponiem Huis te Woude 
Plaats Slikkerveer 
RD-coördinaten 101.450/432.650 
Complextype en beschrijving Kasteel Huis te Woude. 
 De bouw van Huis te Woude begon in 1372. Bij de overstroming van de Riederwaard in  
 1373 was het nog niet af en kwam het kasteel in aanbouw buitendijks te liggen. In 1418 -  
 gedurende de Hoekse en Kabeljauwse twisten - werden de kasteelmuren die de  
 overstromingsramp hadden overleefd omgetrokken: de Hoeken wilden voorkomen dat de  
 Kabeljauwen het kasteel gingen gebruiken. Toen in 1442/1443 de Polder Nieuw- 
 Reijerwaard werd bedijkt, kwam een deel van de dijk over het kasteelterrein te liggen. 
 Tijdens het onderzoek van het kasteelterrein in de jaren 1968-1972 bleek dat het  
 gesloopte muurwerk destijds in stukken en brokken in de grachten terecht was gekomen.  
 Aan de hand van deze bouwfragmenten kon het kasteel gedeeltelijk worden  
 gereconstrueerd. De funderingsresten van het kasteel zijn opgemetseld en  
 geconserveerd. 
Datering Late Middeleeuwen B (14e eeuw) 
Stratigrafische positie Maaiveld 
Diepteligging - 
Soort en jaar onderzoek Diverse onderzoeken BOOR in 1968-1971, 1982 en 1989. In 1972 is de conservering  
 voltooid. 
 
Vindplaatsnummer 14b 
BOOR-vindplaatscode 14-04 
Archis-vondstmeldingsnummer(s) - 
Archis-waarnemingsnummer(s) 23555 
Ligt binnen Monumentnummer 6450 (terrein van zeer hoge archeologische waarde) 
Toponiem Huis te Woude 
Plaats Slikkerveer 
RD-coördinaten 101.450/432.650 
Complextype en beschrijving Het gaat om een omgracht terrein aan de westzijde van Huis te Woude, waarbinnen zich  
 een opgehoogd terrein bevindt. Het één meter dikke ophogingspakket zal grotendeels uit  
 de ongeveer 1,5 meter diepe grachten afkomstig zijn. Een enkele mestkuil wijst op de  
 agrarische functie van dit deel van het kasteelcomplex. Mogelijk heeft hier een boerderij  
 gestaan die bij Huis te Woude hoorde. Van de bedrijfsgebouwen zelf is niets  
 teruggevonden.  
Datering Late Middeleeuwen B (14e eeuw) 
Stratigrafische positie Maaiveld. 
Diepteligging - 
Soort en jaar onderzoek Diverse onderzoeken BOOR in 1968-1972, 1982 en 1989. 
  
Vindplaatsnummer 16a 
BOOR-vindplaatscode 14-19 
Archis-vondstmeldingsnummer(s) - 
Archis-waarnemingsnummer(s) 420350 
Ligt binnen Monumentnummer - 
Toponiem - 
Plaats Slikkerveer 
RD-coördinaten 101.550/432.630 
Complextype en beschrijving Nederzetting. Het gaat om aardewerk scherven (geverfd, dikwandig en blauwgrijs  
 Waasland), bot, metaal, tegula en houten palen.  
Datering Romeinse tijd 
Stratigrafische positie De vondstlaag bevindt zich in de Afzettingen van Tiel (Formatie van Echteld).  
Diepteligging - 
Soort en jaar onderzoek Waarneming en booronderzoek BOOR bij het graven van een nieuwe vijver in 1989. 
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Vindplaatsnummer 16b 
BOOR-vindplaatscode 14-19 
Archis-vondstmeldingsnummer(s) - 
Archis-waarnemingsnummer(s) 420350 
Ligt binnen Monumentnummer - 
Toponiem - 
Plaats Slikkerveer 
RD-coördinaten 101.550/432.630 
Complextype en beschrijving Onbekend. Het gaat om aardewerk scherven die verspreid zijn aangetroffen in de taluds  
 en op de bodem van een vijver in aanleg. 
Datering Late Middeleeuwen A en B. 
Stratigrafische positie - 
Diepteligging - 
Soort en jaar onderzoek Waarneming en booronderzoek BOOR bij het graven van een nieuwe vijver in 1989. 
Bron(nen) Moree e.a. 2002, 145. 
 
Vindplaatsnummer 17 
BOOR-vindplaatscode 14-17 
Archis-vondstmeldingsnummer(s) - 
Archis-waarnemingsnummer(s) 23327 
Ligt binnen Monumentnummer - 
Toponiem Leidekkerstraat 
Plaats Slikkerveer 
RD-coördinaten 101.440/432.500 
Complextype en beschrijving Onbekend, het gaat om aardewerk en bot. 
Datering Romeinse tijd 
Stratigrafische positie De vondsten bevonden zich op de Afzettingen van Duinkerke I (Laagpakket van  
 Walcheren) en onder de Afzettingen van Duinkerke III (Laagpakket van  
 Walcheren). 
Diepteligging Ongeveer 1,2 m - mv. 
Soort en jaar onderzoek Melding van vondsten in uitgeworpen grond langs een nieuw gegraven sloot door de heer  
 en mevrouw D. en E. de Winter, gevolgd door een waarneming van het BOOR in 1981 en  
 booronderzoek BOOR in 2004. 
  
Vindplaatsnummer 18 
BOOR-vindplaatscode 14-25 
Archis-vondstmeldingsnummer(s) - 
Archis-waarnemingsnummer(s) - 
Ligt binnen Monumentnummer - 
Toponiem Kerksingel 
Plaats Ridderkerk 
RD-coördinaten 100.985/431.635 
Complextype en beschrijving Onbekend, het gaat waarnemingen die op verschillende locaties zijn gedaan gedurende  
 rioleringswerkzaamhden in de Kerksingel rond de oude kerk van Ridderkerk. De best te  
 duiden observatie werd gedaan nabij de oostelijke toegang tot het kerkterrein binnen de  
 singel. Aan de hand van deze locatie zijn de vindplaatscoördinaten van de vindplaats  
 bepaald. Tot anderhalve meter diepte is hier donkere, vuile grond aanwezig, waarin grote  
 stukken rechthoekige leistenen dakpannen, botmateriaal en Hollandse IJsselstenen zijn  
 aangetroffen. Hieronder bevond zich een ‘schone’ grijze klei met een bodemfragment van  
 een steengoedkan (14e-15e eeuw), enkele roodgeglazuurde scherven en een fragment  
 van mogelijk een middeleeuwse leren schoen bevonden. 
 Vlakbij deze locatie werd door arbeiders een 2 tot 3 meter lange ‘muur van  
 kloostermoppen, met dezelfde oriëntatie als de singel’ waargenomen. Hier ten westen  
 van bevonden zich houten balken in een verder schone laag klei zonder vondstmateriaal,  
 die onder een ongeveer 1 meter dikke laag zand was gelegen. Tegenover de  
 zuidwestelijke toegang tot het kerkterrein zijn in grotendeels verstoorde grond botten met  
 snijsporen, roodgeglazuurd aardewerk, baksteen en een ronde leistenen speelschijf (Late  
 Middeleeuwen, geïdentificeerd door de conservator Middeleeuwen van het Rijksmuseum  
 van Oudheden) gevonden.   
Datering Late Middeleeuwen B (waarschijnlijk begin 15e eeuw) - Nieuwe tijd (laatste vermelding in  
 historische bronnen is in 1722). 
Stratigrafische positie Zie boven. In een boring aan de zuidzijde van de kerk bleek dat de ondergrond wordt  
 gevormd door een pakket veen. De top van het veen bevond zich op 5,45 m - mv (= 5,20  
 m - NAP. Op het veen rust een een dikke laag klei. De basis van de klei is lichtzandig,  
 niet venig en bevat iets hout; het bovenste traject is niet zandig en afwisselend niet tot  
 matig venig. De bovenste trajecten zijn niet venig en licht tot matig zandig en bevatten af  
 en toe enig hout. Rond 2,06 m - mv (= 1,81 m - NAP) gaat de klei over in een vuile klei  
 met af en toe een brokje houtskool, mortel en bot. Boven 1,30 m - mv (= 1,05 m - NAP) is  
 de klei sterk humeus, donker gekleurd en bevat veel brokjes mortel en baksteen. Het  
 maaiveld ligt op 0,25 m + NAP. 
Diepteligging Zie boven. 
Soort en jaar onderzoek Vondstmelding K.L. Wilson (Ridderkerk) in 2001 en booronderzoek BOOR in 2004. 
Bron(nen) - 
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Vindplaatsnummer 20 
BOOR-vindplaatscode 14-06 
Archis-vondstmeldingsnummer(s) - 
Archis-waarnemingsnummer(s) 24910 
Ligt binnen Monumentnummer - 
Toponiem Oud-Reijerwaard 
Plaats Ridderkerk 
RD-coördinaten 101.660/431.300 
Complextype en beschrijving Onbekend, het gaat om een pijpaarden kruikje (losse vondst). 
Datering Romeinse tijd 
Stratigrafische positie - 
Diepteligging - 
Soort en jaar onderzoek Melding van vondst bij schonen van een sloot buiten de noordelijke dijk van de Polder  
 Oud-Reijerwaard in 1972 van de heer W. van Gent. Volgens de Oudheidkamer  
 Ridderkerk zou op basis van een verklaring van de vinder de vindplaats ongeveer 1 km  
 naar het oosten liggen, in wat nu recreatiegbied De Gorzen is tussen Gorzenmeertje en  
 Rotterdamse weg, bij het huidige bruggetje.  
Bron(nen) VOOGR 1972, 21. 

 
2.5.5 Bouwhistorische gegevens 
Het (beknopte) bouwhistorisch onderzoek heeft geen aanwijzingen opgeleverd voor de mogelijke 
aanwezigheid van ondergrondse bouwhistorische waarden in het plangebied. 
 
2.5.6 Luchtfoto’s 
Bestudering van luchtfotonummer 100-436 en 100-436 in de luchtfoto atlas van Uitgeverij 12 
Provinciën (beide genomen op 29 mei 2003) leverde geen aanwijzingen op voor de aanwezigheid van 
archeologische waarden in het plangebied. 
 
2.5.7 Actueel Hoogtebestand Nederland 
Bestudering van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) heeft geen aanwijzingen opgeleverd 
voor de mogelijke aanwezigheid van archeologische waarden in het plangebied. 
 
2.6 Archeologische verwachting 
Op grond van de verworven informatie over de historische situatie, de bodemopbouw in de omgeving 
en de bekende archeologische waarden in de nabijheid van het plangebied kan de archeologische 
verwachting voor de bovenste 5 meter van de bodem in ‘Centrumplan fasen 2 en 3’ worden 
aangegeven. Van het bodemtraject dieper dan 5 meter beneden het maaiveld is geen of slechts in 
zeer beperkte mate informatie beschikbaar. Om deze reden kan hiervoor geen archeologische 
verwachting worden opgesteld.  
 
Voor het gehele onderzoeksgebied geldt dat er in het bodemtraject top veen (Formatie van 
Nieuwkoop) - basis overstromingsdek van 1373 een middelgrote kans is op de aanwezigheid van 
sporen uit de Romeinse tijd en een middelgrote kans op de aanwezigheid van archeologische sporen 
uit de Late Middeleeuwen A en B tot 1373. 
 
Het is lastig een exacte diepte aan te geven waarop de archeologische waarden kunnen worden 
verwacht. Afgaand op de resultaten van onderzoeken in de gemeente Ridderkerk de top van de 
Formatie van Nieuwkoop) zich veelal binnen 3 meter beneden het maaiveld. Dit betekent dat de 
bovenste 3 meter hoogstwaarschijnlijk het meest kansrijke bodemtraject vormen. 
 
Voor beide genoemde perioden gaat het om nederzettingsterreinen/huisplaatsen en om sporen van 
inrichting en agrarische gebruik van het gebied. Voor de Romeinse tijd geldt dat ook grafvelden en 
constructies als dammen met duikers in het gebied aanwezig kunnen zijn.  
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De nederzettingsterreinen uit het Romeinse tijd en Late Middeleeuwen A kenmerken zich door het 
voorkomen van een veelal donker gekleurde, humeuze, vondstrijke ‘vuile’ laag. In het niveau kunnen 
aardewerk, verbrand en onverbrand bot, natuursteen, glas, metaal, bewerkt hout, as, houtskool, 
fosfaat en mest en dergelijke voorkomen. In en onder zo’n vondstlaag kunnen zich resten van 
constructiehout bevinden. Het vondstmateriaal van nederzettingsterreinen uit de Late Middeleeuwen B 
is grotendeels vergelijkbaar met dat van de er aan voorafgaande perioden, maar komt in grotere 
dichtheden voor. Aan het vondstenlijstje kunnen bouwmaterialen als baksteen worden toegevoegd. 
 
2.7 Aantasting archeologische waarden 
De realisering van de nieuwbouw in het onderzoeksgebied ‘Centrumplan fasen 2 en 3’ zal gepaard 
gaan met grondroerende activiteiten. Hierbij kunnen de eventueel aanwezige archeologische waarden 
worden aangetast. Dit geldt voor het gehele plangebied en voor archeologische waarden uit alle 
bovengenoemde perioden: Romeinse tijd en Late Middeleeuwen A en B. 
 
2.8 Advies 
Op grond van gemeentelijk beleid, de archeologische verwachting van het gebied, alsmede de 
bodemverstorende aard van de werkzaamheden die in het kader van de toekomstige ontwikkeling van 
het plangebied zullen worden uitgevoerd, is een verkennend en karterend inventariserend 
veldonderzoek noodzakelijk naar de aanwezigheid van archeologische waarden uit de Romeinse tijd 
en Late Middeleeuwen A en B. 
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3.  PROGRAMMA VAN EISEN VOOR HET VERKENNEND EN KARTEREND 
INVENTARISEREND VELDONDERZOEK 
 
3.1 Inleiding 
Dit PvE heeft betrekking op de verkennende en karterende fasen van het inventariserend 
veldonderzoek in het onderzoeksgebied ‘Centrumplan fasen 2 en 3t’, gesitueerd in het plangebied 
‘Centrumplan’ in de gemeente Ridderkerk. De twee fasen worden in één keer uitgevoerd om de 
doorlooptijd van de archeologische bemoeienis met de geplande ontwikkelingen in het plangebied te 
verkorten. 
 
In het algemeen heeft de verkennende fase van het inventariserend veldonderzoek tot doel de mate 
van gaafheid van de bodem in een gebied vast te stellen en inzicht te krijgen in morfologische 
eenheden van de begraven oude landschappen, voor zover deze van invloed kunnen zijn op de 
locatiekeuze in het verleden. Het doel is kansarme zones uit te sluiten en kansrijke zones te 
selecteren voor de karterende fase van het inventariserend veldonderzoek. Vooruitlopend op een 
eventueel waarderend inventariserend veldonderzoek worden gedurende de verkennende en 
karterende fasen van het inventariserend veldonderzoek alvast zo veel mogelijk gegevens verzameld 
om de aard, diepteligging, omvang, datering, gaafheid, conservering en inhoudelijke kwaliteit van de 
eventuele archeologische resten te kunnen vaststellen. Hierdoor kan een inschatting worden gemaakt 
of en zo ja in welke mate bij de toekomstige bodemingrepen in het plangebied archeologische 
waarden zullen worden aangetast. 
 
3.2 Onderzoeksgebied inventariserend veldonderzoek 
Het onderzoeksgebied voor het verkennend en karterend inventariserend veldonderzoek betreft de 
westelijke arealen van plangebied ‘Centrumplan’. De omvang van het onderzoeksgebied is ruim 4 ha; 
het wordt omgeven door de Koninginneweg, Hovystraat, Talmastraat en Klaas Katerstraat. 
 
3.3 Verkennend en karterend inventariserend veldonderzoek in het onderzoeksgebied 
Het verkennend en karterend inventariserend veldonderzoek wordt in het onderzoeksgebied verricht 
door het handmatig zetten van grondboringen. Het onderzoek dient te worden uitgevoerd conform de 
KNA versie 4.0 en de Richtlijnen voor het uitvoeren van archeologisch bureauonderzoek en niet-
gravend inventariserend veldonderzoek in de gemeente Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse (nu 
Nissewaard), Capelle aan den IJssel, Hellevoetsluis, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Spijkenisse 
(nu Nissewaard) en Westvoorne, versie 2.5 (december 2013). 
 
Er is volgens het bureauonderzoek een stratigrafisch niveau met archeologische potentie: 
1. Bodemtraject top Formatie van Nieuwkoop) - basis overstromingsdek van 1373 (Formatie van  
 Echteld). 
 Te verwachten archeologische waarden: Romeinse tijd en Late Middeleeuwen A en B tot 1373 
 
3.4 Doel boren 
Verkennend inventariserend veldonderzoek  
1. De mate van gaafheid van het stratigrafische niveau met archeologische potentie  
 in beeld brengen. 
2. Eventueel archeologische waarden traceren. 
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Karterend inventariserend veldonderzoek  
1. De archeologische waarden die bij de verkennende fase zijn getraceerd (verder) in kaart  
 brengen. Indien mogelijk dient een eerste indruk te worden geven van de datering, aard en  
 kwaliteit van deze waarden. 
2. Verdere archeologische waarden traceren en in kaart brengen. Indien mogelijk dient een eerste  
 indruk te worden geven van de datering, aard en kwaliteit van deze waarden. 
 
3.5 Boorstrategie en methoden 
Verkennende boringen 
Het onderzoek wordt uitgevoerd door in de gebieden waarin de bodem zal worden verstoord - de 
arealen van de geplande ‘woonblokken’ - raaien met in totaal 37 verkennende boringen te zetten. 
Binnen een raai bedraagt de boorafstand 50 meter. 
De ligging van de boorpunten ligt min of meer vast en is weergegeven op bijlage 2. 
 
Karterende boringen 
Voorts worden 15 boringen op voorhand ‘gereserveerd’ om in overleg met het bevoegd gezag in te 
zetten in ‘Centrumplan fasen 2 en 3’ voor het karterend boren in kansrijke zones en of in gebieden 
waar in de verkennende boringen archeologische waarden zijn aangetroffen om deze (nog) scherper 
in kaart brengen.  
 
De volgende aspecten zijn van belang bij het boren. 
- De locatie van de boorpunten op de boorpuntenkaart is indicatief. Er kan eventueel met  
 boorpunten worden geschoven als de situatie in het veld hiertoe aanleiding geeft (nog aanwezige  
 bebouwing, verharding). 
- De boringen worden gezet door de Formatie van Echteld tot 0,5 m in de top van de Formatie van  
 Nieuwkoop) met een maximale diepte van 3 meter - maaiveld. 
- Mocht na visuele inspectie met behulp van oog en gutsmes in het veld nog twijfel bestaan over de  
 wel of niet aanwezigheid van archeologische indicatoren in een bepaald bodemtraject dan wordt  
 het betreffende stuk boorkern bemonsterd en gezeefd op een zeef met een maaswijdte van 4 mm. 
- De x-/y-coördinaat van de boorpunten dienen te worden bepaald. Dit kan handmatig (met  
 bijvoorbeeld een meetlint) geschieden, waarbij de meetfout maximaal 1 meter bedraagt. 
- De z-coördinaat van het boorpunt dient te worden bepaald. Hiervoor wordt gebruik  
 gemaakt van een meettoestel (waterpas, total station, GPS en dergelijke), waarbij de meetfout  
 maximaal 3 cm bedraagt. Bij het vaststellen van de z-coördinaat mag geen gebruik worden  
 gemaakt van het AHN. 
- Voor het boren dient gebruik gemaakt te worden van een gutsboor met een  
 binnendiameter van minimaal 2,5 cm. Voor de bovenste - geroerde - bodemtrajecten kan 
 eventueel worden gebruik gemaakt van een edelmanboor. 
- De boorkernen dienen volgens de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB) of  
 een direct daarvan afgeleide methode te worden beschreven. Hierbij wordt extra benadrukt dat: 
 - De begrenzing van de lagen tot op de cm nauwkeurig dient te worden vastgesteld. De  
  boorkern mag dus niet in trajecten van bijvoorbeeld 10 cm worden beschreven. 
 - De aard van de grenzen dient te worden vastgesteld. Bijvoorbeeld diffuus, geleidelijk,  
  scherp/abrupt, erosief. 
 
3.6 Samenstelling onderzoeksteam 
Bij het verkennend en karterend inventariserend veldonderzoek dient zowel het veldwerk, de 
uitwerking als de rapportage te worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel waarbij de 
aantoonbare aanwezigheid van kennis en ervaring met het werken in holoceen West-Nederland een 
vereiste is. 
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3.7 Verslaglegging onderzoek 
De resultaten van het verkennend en karterend inventariserend veldonderzoek dienen door de 
opdrachtnemer in de vorm van een conceptrapport aan de opdrachtgever te worden gepresenteerd. 
De opdrachtgever biedt het concept ter goedkeuring aan het bevoegd gezag aan. Vervolgens 
verstrekt de opdrachtnemer het goedgekeurde rapport aan de opdrachtgever. Tevens wordt het 
rapport gestuurd naar het bevoegd gezag, het BOOR, de Koninklijke Bibliotheek en de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed. 
Ten behoeve van een vlot verloop van de beoordeling van de rapportage dient het conceptrapport 
vergezeld te gaan van cad- (.dxf/.dwg) of gis-bestanden (.shp/.mif) met de ligging van het plangebied, 
het onderzoeksgebied en de boorlocaties. 
Het rapport moet voldoen aan de kwaliteitseisen zoals die in de KNA versie 3.3 voor inventariserend 
veldonderzoek zijn opgesteld. In het rapport komen de volgende - gebruikelijke - aspecten aan de 
orde: 
- Het doel van het onderzoek 
- De onderzoeksmethoden 
- De resultaten van het onderzoek 
- Conclusies en aanbevelingen 
Daarnaast worden aan de rapportage de volgende specifieke eisen benadrukt/ gesteld: 
- In de boorkernbeschrijvingen dienen tevens de meest relevante interpretaties (met name de 
 onderscheiden stratigrafische eenheden) te worden opgenomen. 
- De in het veld onderscheiden stratigrafische eenheden dienen (zorgvuldig) te worden beschreven  
 in het rapport. 
- Voor de onderscheiden stratigrafische eenheden wordt naast de nieuwe terminologie ook de  
 conventionele benaming gebruikt: Afzettingen van Gorkum (0, I, II en III), Hollandveen en  
 Afzettingen van Tiel (I, II, III en IV) en dergelijke. 
- Met behulp van de boorstaten worden een profiel van de raai getekend. In geval van aantreffen  
 van archeologische waarden in de karterende fase van het onderzoek worden de boringen waarin  
 deze zijn aangetroffen in de raai opgenomen. 
- Om de interpretaties binnen de profielen controleerbaar te maken, worden bij het tekenen de  
 boorstaten in de profielen weergegeven en wordt de (litho)stratigrafische informatie van de  
 boorkernbeschrijvingen goed herkenbaar bij de boorstaten geplaatst. 
- In de profielen wordt de oxidatie-reductiegrens aangegeven. 
In het rapport wordt de volgende kaart opgenomen: 
- Een kaart met de boorpunten, waarop per boorpunt is aangegeven of er archeologische  
 indicatoren zijn aangetroffen. Tevens dienen de aard van de indicatoren, de diepteligging (ten  
 opzichte van NAP en maaiveld) en het stratigrafische niveau waarop zij zijn gevonden te worden  
 vermeld. 
 
3.8 Overleg 
Indien de opdrachtnemer af wil wijken van de in dit PvE beschreven aanpak, dient vooraf overleg 
gepleegd te worden tussen de opdrachtnemer, opdrachtgever en het bevoegd gezag. 
 
3.9 Tijdpad 
Direct na het veldwerk dient overleg plaats te vinden tussen de opdrachtgever, opdrachtnemer en het 
bevoegd gezag over de verdere aanpak van de planlocatie. 
Het definitieve rapport zal uiterlijk drie maanden na afronding van het veldwerk worden verstuurd. 
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3473001

Projectnummer : 3473
Projectnaam : IVO Ridderkerk Centrumplan fase 2 en 3
Soort boring : Archeologische boring
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 100666
Y-coordinaat (m) : 432090
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -86
Bepaling maaiveldhoogte : Gemeten, landmeting
Datum boring : 5-4-2017
Uitvoerder : EK/CAV

Lithologie
Diepte (cm)

Grondsoort
Omschrijving

Archeologische
indicatoren

0 - 25 klei zwak zandig, donker-bruin-bruin, basis geleidelijk, A-horizont
25 - 90 klei zwak zandig, bruin-grijs, basis geleidelijk, C-horizont
90 - 160 klei sterk siltig, grijs-bruin, basis geleidelijk, C-horizont

160 - 205 klei zwak siltig, donker-grijs, basis scherp, C-horizont
205 - 265 klei matig siltig, donker-grijs, zandlagen, basis diffuus, C-horizont
265 - 295 klei zwak siltig, sterk humeus, donker-grijs-zwart, basis geleidelijk, C-horizont
295 - 300 veen mineraalarm, donker-bruin, spoor plantenresten, C-horizont

3473002

Projectnummer : 3473
Projectnaam : IVO Ridderkerk Centrumplan fase 2 en 3
Soort boring : Archeologische boring
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 100647
Y-coordinaat (m) : 432082
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -89
Bepaling maaiveldhoogte : Gemeten, landmeting
Datum boring : 5-4-2017
Uitvoerder : EK/CAV

Lithologie
Diepte (cm)

Grondsoort
Omschrijving

Archeologische
indicatoren

0 - 10 klei matig zandig, donker-bruin, opgebrachte grond
10 - 20 zand zwak siltig, wit-grijs, Zand: matig grof, opgebrachte grond
20 - 35 klei matig zandig, grijs-zwart, opgebrachte grond
35 - 50 klei matig zandig, zwart-grijs, opgebrachte grond
50 - 60 klei zwak zandig, bruin, basis scherp, opgebrachte grond
60 - 80 klei sterk siltig, donker-grijs, spoor roestvlekken, basis scherp, omgewerkte grond
80 - 230 klei sterk siltig, bruin-grijs, spoor roestvlekken, basis scherp, C-horizont

230 - 300 klei matig siltig, donker-grijs, zandlagen, C-horizont



Vestigia archeologie en cultuurhistorie

2 / 16

3473003

Projectnummer : 3473
Projectnaam : IVO Ridderkerk Centrumplan fase 2 en 3
Soort boring : Archeologische boring
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 100583
Y-coordinaat (m) : 432054
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -93
Bepaling maaiveldhoogte : Gemeten, landmeting
Datum boring : 5-4-2017
Uitvoerder : EK/CAV

Lithologie
Diepte (cm)

Grondsoort
Omschrijving

Archeologische
indicatoren

0 - 22 klei matig zandig, donker-grijs-bruin, basis scherp, A-horizont
22 - 46 klei matig siltig, donker-bruin-grijs, basis scherp, C-horizont
46 - 100 klei matig siltig, grijs-bruin, spoor roestvlekken, C-horizont

100 - 120 klei zwak siltig, donker-grijs, basis geleidelijk, C-horizont
120 - 140 klei zwak siltig, spoor zwarte vlekken, spoor fosfaatvlekken, C-horizont
140 - 175 klei zwak siltig, bruin-grijs, Schelpen: spoor schelpmateriaal, basis scherp
175 - 230 veen mineraalarm, bruin, Veen: matig amorf, spoor plantenresten, C-horizont

3473004

Projectnummer : 3473
Projectnaam : IVO Ridderkerk Centrumplan fase 2 en 3
Soort boring : Archeologische boring
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 100604
Y-coordinaat (m) : 432063
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -91
Bepaling maaiveldhoogte : Gemeten, landmeting
Datum boring : 5-4-2017
Uitvoerder : EK/CAV

Lithologie
Diepte (cm)

Grondsoort
Omschrijving

Archeologische
indicatoren

0 - 300 geen monster

3473005

Projectnummer : 3473
Projectnaam : IVO Ridderkerk Centrumplan fase 2 en 3
Soort boring : Archeologische boring
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 100589
Y-coordinaat (m) : 432012
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -102
Bepaling maaiveldhoogte : Gemeten, landmeting
Datum boring : 5-4-2017
Uitvoerder : EK/CAV

Lithologie
Diepte (cm)

Grondsoort
Omschrijving

Archeologische
indicatoren

0 - 50 klei zwak zandig, donker-grijs-bruin, A-horizont
50 - 100 klei zwak zandig, grijs-bruin, spoor roestvlekken, basis scherp, C-horizont
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100 - 145 klei matig siltig, grijs-bruin, spoor roestvlekken, basis geleidelijk, C-horizont

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Archeologische
indicatoren

145 - 210 klei zwak siltig, donker-grijs, spoor zwarte vlekken, basis geleidelijk, C-horizont
210 - 270 veen mineraalarm, bruin, Veen: matig amorf, bosveen, spoor plantenresten, C-horizont

3473006

Projectnummer : 3473
Projectnaam : IVO Ridderkerk Centrumplan fase 2 en 3
Soort boring : Archeologische boring
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 100608
Y-coordinaat (m) : 431981
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -100
Bepaling maaiveldhoogte : Gemeten, landmeting
Datum boring : 5-4-2017
Uitvoerder : EK/CAV

Lithologie
Diepte (cm)

Grondsoort
Omschrijving

Archeologische
indicatoren

0 - 26 klei matig zandig, donker-grijs-bruin, basis scherp, A-horizont spoor baksteen
26 - 60 klei matig zandig, bruin, C-horizont
60 - 200 klei matig zandig, geel-bruin, spoor roestvlekken, basis scherp, C-horizont

200 - 220 klei zwak siltig, donker-grijs, spoor zwarte vlekken, basis scherp, C-horizont
220 - 270 veen mineraalarm, bruin, Veen: matig amorf, spoor plantenresten, C-horizont

3473007

Projectnummer : 3473
Projectnaam : IVO Ridderkerk Centrumplan fase 2 en 3
Soort boring : Archeologische boring
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 100632
Y-coordinaat (m) : 431947
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -107
Bepaling maaiveldhoogte : Gemeten, landmeting
Datum boring : 5-4-2017
Uitvoerder : EK/CAV

Lithologie
Diepte (cm)

Grondsoort
Omschrijving

Archeologische
indicatoren

0 - 20 zand zwak siltig, bruin-zwart, A-horizont, opgebrachte grond
20 - 55 klei matig zandig, grijs-bruin, C-horizont
55 - 110 klei matig zandig, bruin, spoor roestvlekken, C-horizont

110 - 120 klei matig zandig, bruin, veel roestvlekken, basis geleidelijk, C-horizont
120 - 140 klei zwak zandig, grijs, basis scherp, C-horizont
140 - 195 klei zwak siltig, donker-grijs, spoor zwarte vlekken, basis geleidelijk, C-horizont
195 - 250 veen mineraalarm, bruin, Veen: matig amorf, C-horizont
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3473008

Projectnummer : 3473
Projectnaam : IVO Ridderkerk Centrumplan fase 2 en 3
Soort boring : Archeologische boring
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 100651
Y-coordinaat (m) : 431917
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -104
Bepaling maaiveldhoogte : Gemeten, landmeting
Datum boring : 5-4-2017
Uitvoerder : EK/CAV

Lithologie
Diepte (cm)

Grondsoort
Omschrijving

Archeologische
indicatoren

0 - 40 klei matig zandig, donker-grijs-bruin, basis geleidelijk, A-horizont
40 - 115 klei matig zandig, geel-bruin, basis geleidelijk, C-horizont

115 - 120 klei matig zandig, grijs-bruin, basis scherp, C-horizont
120 - 145 klei zwak siltig, grijs, basis geleidelijk, C-horizont
145 - 158 klei zwak siltig, donker-grijs, basis geleidelijk, C-horizont
158 - 200 veen sterk kleiig, donker-grijs, spoor plantenresten, basis geleidelijk
200 - 250 veen mineraalarm, donker-bruin, Veen: matig amorf, weinig plantenresten, C-horizont

3473009

Projectnummer : 3473
Projectnaam : IVO Ridderkerk Centrumplan fase 2 en 3
Soort boring : Archeologische boring
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 100676
Y-coordinaat (m) : 431879
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -111
Bepaling maaiveldhoogte : Gemeten, landmeting
Datum boring : 5-4-2017
Uitvoerder : EK/CAV

Lithologie
Diepte (cm)

Grondsoort
Omschrijving

Archeologische
indicatoren

0 - 40 klei matig zandig, donker-bruin, A-horizont
40 - 140 klei matig zandig, geel-bruin, basis geleidelijk, C-horizont

140 - 160 klei matig zandig, grijs, basis geleidelijk, C-horizont
160 - 189 klei zwak zandig, donker-grijs, basis scherp, C-horizont
189 - 260 klei zwak siltig, donker-grijs, basis geleidelijk, C-horizont
260 - 275 klei zwak siltig, sterk humeus, grijs-bruin, basis geleidelijk, C-horizont
275 - 300 veen mineraalarm, donker-bruin, weinig plantenresten, C-horizont

3473010

Projectnummer : 3473
Projectnaam : IVO Ridderkerk Centrumplan fase 2 en 3
Soort boring : Archeologische boring
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 100696
Y-coordinaat (m) : 431849
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -105
Bepaling maaiveldhoogte : Gemeten, landmeting
Datum boring : 5-4-2017
Uitvoerder : EK/CAV
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Lithologie
Diepte (cm)

Grondsoort
Omschrijving

Archeologische
indicatoren

0 - 30 klei matig zandig, donker-bruin, A-horizont
30 - 128 klei matig zandig, geel-bruin, basis geleidelijk, C-horizont

128 - 148 klei matig zandig, bruin, veel roestvlekken, basis geleidelijk, C-horizont
148 - 190 klei matig zandig, donker-grijs, basis scherp, C-horizont
190 - 300 klei zwak siltig, grijs, C-horizont

3473011

Projectnummer : 3473
Projectnaam : IVO Ridderkerk Centrumplan fase 2 en 3
Soort boring : Archeologische boring
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 100717
Y-coordinaat (m) : 431830
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -110
Bepaling maaiveldhoogte : Gemeten, landmeting
Datum boring : 5-4-2017
Uitvoerder : EK/CAV

Lithologie
Diepte (cm)

Grondsoort
Omschrijving

Archeologische
indicatoren

0 - 300 geen monster

3473012

Projectnummer : 3473
Projectnaam : IVO Ridderkerk Centrumplan fase 2 en 3
Soort boring : Archeologische boring
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 100768
Y-coordinaat (m) : 431855
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -80
Bepaling maaiveldhoogte : Gemeten, landmeting
Datum boring : 4-4-2017
Uitvoerder : EK/WW

Lithologie
Diepte (cm)

Grondsoort
Omschrijving

Archeologische
indicatoren

0 - 60 klei matig zandig, donker-bruin, A-horizont
60 - 155 klei matig zandig, bruin, weinig roestvlekken, basis geleidelijk, C-horizont

155 - 195 klei matig zandig, grijs, basis geleidelijk
195 - 210 klei matig zandig, donker-grijs, basis scherp, C-horizont
210 - 242 veen mineraalarm, bruin, Veen: matig amorf, weinig plantenresten, basis geleidelijk, C-horizont
242 - 254 veen zwak kleiig, bruin-grijs, weinig plantenresten, basis geleidelijk, C-horizont
254 - 260 klei zwak siltig, zwak humeus, grijs, C-horizont
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3473013

Projectnummer : 3473
Projectnaam : IVO Ridderkerk Centrumplan fase 2 en 3
Soort boring : Archeologische boring
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 100746
Y-coordinaat (m) : 431885
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -91
Bepaling maaiveldhoogte : Gemeten, landmeting
Datum boring : 4-4-2017
Uitvoerder : EK/WW

Lithologie
Diepte (cm)

Grondsoort
Omschrijving

Archeologische
indicatoren

0 - 30 klei zwak zandig, donker-grijs, A-horizont, omgewerkte grond spoor baksteen
30 - 60 klei zwak zandig, geel-grijs, omgewerkte grond spoor baksteen

3473014

Projectnummer : 3473
Projectnaam : IVO Ridderkerk Centrumplan fase 2 en 3
Soort boring : Archeologische boring
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 100730
Y-coordinaat (m) : 431908
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -105
Bepaling maaiveldhoogte : Gemeten, landmeting
Datum boring : 4-4-2017
Uitvoerder : EK/WW

Lithologie
Diepte (cm)

Grondsoort
Omschrijving

Archeologische
indicatoren

0 - 50 klei matig zandig, matig grindig, donker-grijs, A-horizont, opgebrachte grond
50 - 52 zand zwak siltig, grijs, Zand: matig grof, basis scherp, opgebrachte grond
52 - 105 klei matig zandig, bruin, spoor roestvlekken, basis scherp, C-horizont

105 - 190 klei zwak siltig, zwak humeus, grijs, spoor zwarte vlekken, basis geleidelijk, C-horizont
190 - 250 veen mineraalarm, bruin, weinig plantenresten

3473015

Projectnummer : 3473
Projectnaam : IVO Ridderkerk Centrumplan fase 2 en 3
Soort boring : Archeologische boring
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 100717
Y-coordinaat (m) : 431926
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -92
Bepaling maaiveldhoogte : Gemeten, landmeting
Datum boring : 4-4-2017
Uitvoerder : EK/WW

Lithologie
Diepte (cm)

Grondsoort
Omschrijving

Archeologische
indicatoren

0 - 6 zand zwak siltig, wit, Zand: matig grof, opgebrachte grond
6 - 50 klei matig zandig, zwak grindig, grijs-bruin, weinig plantenresten, omgewerkte grond

50 - 110 klei matig zandig, bruin, spoor plantenresten, weinig roestvlekken, basis geleidelijk, C-horizont
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110 - 130 klei zwak zandig, grijs, spoor plantenresten, C-horizont

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Archeologische
indicatoren

3473016

Projectnummer : 3473
Projectnaam : IVO Ridderkerk Centrumplan fase 2 en 3
Soort boring : Archeologische boring
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 100721
Y-coordinaat (m) : 431946
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -96
Bepaling maaiveldhoogte : Gemeten, landmeting
Datum boring : 4-4-2017
Uitvoerder : EK/WW

Lithologie
Diepte (cm)

Grondsoort
Omschrijving

Archeologische
indicatoren

0 - 30 zand zwak siltig, geel-wit, Zand: matig grof, opgebrachte grond
30 - 55 klei uiterst siltig, donker-grijs, omgewerkte grond spoor baksteen
55 - 150 klei matig zandig, bruin, basis scherp, C-horizont

150 - 175 klei zwak siltig, grijs, basis geleidelijk, C-horizont
175 - 190 klei zwak siltig, zwak humeus, grijs, spoor zwarte vlekken, basis geleidelijk, C-horizont
190 - 240 veen mineraalarm, bruin, bosveen, weinig plantenresten, C-horizont

3473017

Projectnummer : 3473
Projectnaam : IVO Ridderkerk Centrumplan fase 2 en 3
Soort boring : Archeologische boring
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 100745
Y-coordinaat (m) : 431914
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -87
Bepaling maaiveldhoogte : Gemeten, landmeting
Datum boring : 4-4-2017
Uitvoerder : EK/WW

Lithologie
Diepte (cm)

Grondsoort
Omschrijving

Archeologische
indicatoren

0 - 25 zand zwak siltig, geel-bruin, Zand: matig grof, opgebrachte grond
25 - 105 klei matig zandig, bruin, spoor roestvlekken, basis scherp, C-horizont

105 - 130 klei zwak siltig, bruin, spoor roestvlekken, C-horizont
130 - 180 klei zwak siltig, grijs, basis geleidelijk, C-horizont
180 - 270 veen mineraalarm, bruin, bosveen, weinig plantenresten
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3473018

Projectnummer : 3473
Projectnaam : IVO Ridderkerk Centrumplan fase 2 en 3
Soort boring : Archeologische boring
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 100765
Y-coordinaat (m) : 431882
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -99
Bepaling maaiveldhoogte : Gemeten, landmeting
Datum boring : 4-4-2017
Uitvoerder : EK/WW

Lithologie
Diepte (cm)

Grondsoort
Omschrijving

Archeologische
indicatoren

0 - 40 klei matig zandig, donker-bruin, A-horizont
40 - 120 klei matig zandig, bruin, spoor roestvlekken, C-horizont

120 - 140 klei zwak zandig, grijs, basis scherp, C-horizont
140 - 200 klei zwak siltig, grijs, spoor zwarte vlekken, basis scherp
200 - 220 klei zwak siltig, grijs, spoor bruine vlekken, basis geleidelijk, C-horizont
220 - 300 veen sterk kleiig, bruin, C-horizont

3473019

Projectnummer : 3473
Projectnaam : IVO Ridderkerk Centrumplan fase 2 en 3
Soort boring : Archeologische boring
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 100683
Y-coordinaat (m) : 431968
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -92
Bepaling maaiveldhoogte : Gemeten, landmeting
Datum boring : 5-4-2017
Uitvoerder : EK/CAV

Lithologie
Diepte (cm)

Grondsoort
Omschrijving

Archeologische
indicatoren

0 - 28 klei matig zandig, donker-grijs, weinig bruine vlekken, omgewerkte grond
28 - 50 klei matig zandig, grijs-bruin, A-horizont
50 - 75 klei matig zandig, geel-bruin, C-horizont
75 - 130 klei matig zandig, grijs, weinig roestvlekken, basis geleidelijk, C-horizont

130 - 160 klei sterk siltig, grijs, basis geleidelijk, C-horizont
160 - 210 klei matig siltig, grijs, spoor roestvlekken, basis scherp, C-horizont
210 - 270 veen mineraalarm, bruin, Veen: matig amorf, bosveen, weinig plantenresten, C-horizont

3473020

Projectnummer : 3473
Projectnaam : IVO Ridderkerk Centrumplan fase 2 en 3
Soort boring : Archeologische boring
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 100662
Y-coordinaat (m) : 431949
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -97
Bepaling maaiveldhoogte : Gemeten, landmeting
Datum boring : 5-4-2017
Uitvoerder : EK/CAV

Lithologie
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Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Archeologische
indicatoren

0 - 55 klei matig zandig, donker-bruin, A-horizont

55 - 110 klei matig zandig, grijs-bruin, spoor roestvlekken, basis scherp, C-horizont
110 - 130 klei zwak siltig, grijs, weinig roestvlekken, basis geleidelijk, C-horizont
130 - 150 klei zwak siltig, donker-grijs, spoor zwarte vlekken, basis geleidelijk, C-horizont
150 - 200 veen mineraalarm, donker-bruin, Veen: matig amorf, spoor plantenresten, C-horizont

3473021

Projectnummer : 3473
Projectnaam : IVO Ridderkerk Centrumplan fase 2 en 3
Soort boring : Archeologische boring
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 100663
Y-coordinaat (m) : 432002
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -81
Bepaling maaiveldhoogte : Gemeten, landmeting
Datum boring : 5-4-2017
Uitvoerder : EK/CAV

Lithologie
Diepte (cm)

Grondsoort
Omschrijving

Archeologische
indicatoren

0 - 25 klei matig zandig, donker-bruin-grijs, A-horizont
25 - 50 klei matig zandig, bruin, C-horizont
50 - 120 klei matig zandig, grijs-bruin, spoor roestvlekken, basis scherp, C-horizont

120 - 140 klei zwak siltig, grijs, spoor roestvlekken, basis geleidelijk, C-horizont
140 - 160 klei zwak siltig, donker-grijs, basis scherp, C-horizont
160 - 220 veen mineraalarm, bruin, Veen: zwak amorf, spoor plantenresten, C-horizont

3473022

Projectnummer : 3473
Projectnaam : IVO Ridderkerk Centrumplan fase 2 en 3
Soort boring : Archeologische boring
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 100637
Y-coordinaat (m) : 432038
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -84
Bepaling maaiveldhoogte : Gemeten, landmeting
Datum boring : 5-4-2017
Uitvoerder : EK/CAV

Lithologie
Diepte (cm)

Grondsoort
Omschrijving

Archeologische
indicatoren

0 - 30 klei matig zandig, donker-bruin, A-horizont
30 - 80 klei matig zandig, bruin, weinig roestvlekken, basis scherp, C-horizont
80 - 110 klei zwak siltig, grijs-bruin, spoor roestvlekken, C-horizont

110 - 160 klei zwak siltig, donker-grijs, basis geleidelijk, C-horizont
160 - 230 veen mineraalarm, bruin, Veen: matig amorf, spoor plantenresten, C-horizont
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3473023

Projectnummer : 3473
Projectnaam : IVO Ridderkerk Centrumplan fase 2 en 3
Soort boring : Archeologische boring
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 100658
Y-coordinaat (m) : 432038
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -98
Bepaling maaiveldhoogte : Gemeten, landmeting
Datum boring : 5-4-2017
Uitvoerder : EK/CAV

Lithologie
Diepte (cm)

Grondsoort
Omschrijving

Archeologische
indicatoren

0 - 40 klei matig zandig, grijs-bruin, A-horizont
40 - 90 klei matig zandig, bruin, C-horizont
90 - 140 klei matig zandig, bruin-grijs, weinig roestvlekken, basis scherp, C-horizont

140 - 185 klei matig siltig, grijs, Schelpen: spoor schelpmateriaal, spoor roestvlekken, basis geleidelijk, 
C-horizont

185 - 195 klei zwak siltig, donker-grijs, basis geleidelijk, C-horizont
195 - 250 veen mineraalarm, bruin, Veen: matig amorf, spoor plantenresten, C-horizont

3473024

Projectnummer : 3473
Projectnaam : IVO Ridderkerk Centrumplan fase 2 en 3
Soort boring : Archeologische boring
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 100680
Y-coordinaat (m) : 432007
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -87
Bepaling maaiveldhoogte : Gemeten, landmeting
Datum boring : 5-4-2017
Uitvoerder : EK/CAV

Lithologie
Diepte (cm)

Grondsoort
Omschrijving

Archeologische
indicatoren

0 - 18 klei matig zandig, donker-bruin, A-horizont
18 - 36 klei matig zandig, geel-bruin, omgewerkte grond
36 - 38 zand zwak siltig, grijs, Zand: matig grof, opgebrachte grond
38 - 55 klei matig zandig, grijs-bruin, omgewerkte grond
55 - 90 klei matig zandig, bruin-grijs, weinig roestvlekken, basis geleidelijk, C-horizont
90 - 130 klei sterk zandig, bruin-grijs, Schelpen: spoor schelpmateriaal, weinig roestvlekken, basis scherp, 

C-horizont
130 - 140 klei zwak siltig, grijs, basis geleidelijk, C-horizont
140 - 190 klei zwak siltig, zwak humeus, donker-grijs, spoor zwarte vlekken, basis geleidelijk, C-horizont
190 - 250 veen mineraalarm, donker-bruin, Veen: matig amorf, spoor plantenresten, C-horizont
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3473025

Projectnummer : 3473
Projectnaam : IVO Ridderkerk Centrumplan fase 2 en 3
Soort boring : Archeologische boring
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 100694
Y-coordinaat (m) : 431986
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -86
Bepaling maaiveldhoogte : Gemeten, landmeting
Datum boring : 5-4-2017
Uitvoerder : EK/CAV

Lithologie
Diepte (cm)

Grondsoort
Omschrijving

Archeologische
indicatoren

0 - 20 klei matig zandig, donker-bruin, A-horizont spoor baksteen
20 - 100 klei matig zandig, geel-bruin, C-horizont

100 - 125 klei matig zandig, grijs, weinig roestvlekken, basis scherp, C-horizont
125 - 140 klei zwak siltig, grijs, weinig roestvlekken, basis geleidelijk, C-horizont
140 - 160 klei zwak siltig, donker-grijs, basis geleidelijk, C-horizont
160 - 170 klei zwak siltig, sterk humeus, grijs-bruin, basis geleidelijk, C-horizont
170 - 250 veen mineraalarm, bruin, Veen: matig amorf, weinig plantenresten, C-horizont

3473026

Projectnummer : 3473
Projectnaam : IVO Ridderkerk Centrumplan fase 2 en 3
Soort boring : Archeologische boring
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 100736
Y-coordinaat (m) : 431997
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -84
Bepaling maaiveldhoogte : Gemeten, landmeting
Datum boring : 4-4-2017
Uitvoerder : EK/WW

Lithologie
Diepte (cm)

Grondsoort
Omschrijving

Archeologische
indicatoren

0 - 40 klei matig zandig, grijs-bruin, A-horizont
40 - 120 klei matig zandig, bruin, C-horizont

120 - 150 klei zwak siltig, zwak humeus, grijs
150 - 160 klei zwak zandig, grijs, Zand: zeer fijn, basis scherp, C-horizont
160 - 180 klei matig siltig, zwak humeus, grijs, C-horizont
180 - 220 veen zwak kleiig, bruin-grijs, C-horizont
220 - 230 klei zwak siltig, grijs, C-horizont
230 - 300 veen mineraalarm, donker-bruin, Veen: matig amorf, spoor plantenresten

3473027

Projectnummer : 3473
Projectnaam : IVO Ridderkerk Centrumplan fase 2 en 3
Soort boring : Archeologische boring
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 100715
Y-coordinaat (m) : 431966
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -86
Bepaling maaiveldhoogte : Gemeten, landmeting
Datum boring : 4-4-2017
Uitvoerder : EK/WW
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Lithologie
Diepte (cm)

Grondsoort
Omschrijving

Archeologische
indicatoren

0 - 10 zand zwak siltig, grijs, Zand: matig grof, opgebrachte grond
10 - 55 klei matig zandig, donker-bruin, A-horizont
55 - 130 klei matig zandig, geel-bruin, spoor roestvlekken, basis scherp, C-horizont

130 - 160 klei zwak siltig, grijs, spoor roestvlekken, basis geleidelijk, C-horizont
160 - 180 veen sterk kleiig, bruin-zwart, basis geleidelijk, C-horizont
180 - 240 veen mineraalarm, bruin, Veen: matig amorf, bosveen, weinig plantenresten

3473028

Projectnummer : 3473
Projectnaam : IVO Ridderkerk Centrumplan fase 2 en 3
Soort boring : Archeologische boring
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 100759
Y-coordinaat (m) : 431984
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -81
Bepaling maaiveldhoogte : Gemeten, landmeting
Datum boring : 4-4-2017
Uitvoerder : EK/WW

Lithologie
Diepte (cm)

Grondsoort
Omschrijving

Archeologische
indicatoren

0 - 55 klei matig zandig, bruin, weinig gele vlekken, A-horizont, omgewerkte grond
55 - 70 klei matig zandig, geel-bruin, basis geleidelijk, C-horizont
70 - 140 klei zwak zandig, geel-bruin, basis scherp, C-horizont

140 - 230 klei zwak siltig, matig humeus, donker-grijs, weinig plantenresten, basis geleidelijk
230 - 240 veen mineraalarm, bruin-grijs, Veen: matig amorf, C-horizont
240 - 300 veen mineraalarm, bruin, Veen: sterk amorf, spoor plantenresten, C-horizont

3473029

Projectnummer : 3473
Projectnaam : IVO Ridderkerk Centrumplan fase 2 en 3
Soort boring : Archeologische boring
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 100729
Y-coordinaat (m) : 432025
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -91
Bepaling maaiveldhoogte : Gemeten, landmeting
Datum boring : 4-4-2017
Uitvoerder : EK/WW

Lithologie
Diepte (cm)

Grondsoort
Omschrijving

Archeologische
indicatoren

0 - 30 klei matig zandig, zwart-bruin, A-horizont
30 - 132 klei zwak zandig, bruin, spoor roestvlekken, basis geleidelijk, C-horizont

132 - 178 klei zwak zandig, grijs, kleilagen, basis scherp, C-horizont
178 - 195 klei sterk siltig, matig humeus, donker-grijs, basis geleidelijk, A-horizont
195 - 265 klei matig siltig, grijs, basis scherp, C-horizont
265 - 300 veen mineraalarm, bruin, Veen: matig amorf, weinig plantenresten
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3473030

Projectnummer : 3473
Projectnaam : IVO Ridderkerk Centrumplan fase 2 en 3
Soort boring : Archeologische boring
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 100713
Y-coordinaat (m) : 432053
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -93
Bepaling maaiveldhoogte : Gemeten, landmeting
Datum boring : 4-4-2017
Uitvoerder : EK/WW

Lithologie
Diepte (cm)

Grondsoort
Omschrijving

Archeologische
indicatoren

0 - 3 stenen grijs
3 - 10 zand zwak siltig, geel, Zand: matig grof, opgebrachte grond

10 - 50 klei matig zandig, zwart-bruin, basis geleidelijk, A-horizont
50 - 100 klei sterk siltig, bruin, weinig roestvlekken, basis geleidelijk

100 - 228 klei sterk siltig, donker-grijs, basis scherp, C-horizont
228 - 250 veen zwak kleiig, grijs-bruin, Veen: sterk amorf, C-horizont
250 - 270 veen mineraalarm, bruin, Veen: matig amorf, weinig plantenresten, C-horizont

3473031

Projectnummer : 3473
Projectnaam : IVO Ridderkerk Centrumplan fase 2 en 3
Soort boring : Archeologische boring
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 100778
Y-coordinaat (m) : 431960
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -83
Bepaling maaiveldhoogte : Gemeten, landmeting
Datum boring : 4-4-2017
Uitvoerder : EK/WW

Lithologie
Diepte (cm)

Grondsoort
Omschrijving

Archeologische
indicatoren

0 - 60 klei matig zandig, grijs-bruin, zandlagen, basis scherp, A-horizont, opgebrachte grond, omgewerkte 
grond

60 - 90 klei zwak zandig, bruin, spoor roestvlekken, C-horizont
90 - 140 klei zwak zandig, bruin, C-horizont

140 - 150 klei zwak zandig, grijs, basis scherp, C-horizont
150 - 200 klei matig siltig, grijs, basis geleidelijk, C-horizont
200 - 220 veen zwak kleiig, bruin-grijs, basis geleidelijk, C-horizont
220 - 270 veen mineraalarm, bruin, weinig plantenresten, C-horizont

3473032

Projectnummer : 3473
Projectnaam : IVO Ridderkerk Centrumplan fase 2 en 3
Soort boring : Archeologische boring
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 100798
Y-coordinaat (m) : 431933
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -93
Bepaling maaiveldhoogte : Gemeten, landmeting
Datum boring : 4-4-2017
Uitvoerder : EK/WW
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Lithologie
Diepte (cm)

Grondsoort
Omschrijving

Archeologische
indicatoren

0 - 30 klei matig zandig, bruin-grijs, A-horizont, omgewerkte grond spoor baksteen
30 - 80 klei matig zandig, bruin, spoor roestvlekken, basis scherp, C-horizont
80 - 150 klei zwak siltig, grijs, basis geleidelijk, C-horizont

150 - 190 klei zwak siltig, matig humeus, donker-grijs, basis geleidelijk, C-horizont
190 - 250 veen mineraalarm, bruin, Veen: matig amorf, C-horizont

3473033

Projectnummer : 3473
Projectnaam : IVO Ridderkerk Centrumplan fase 2 en 3
Soort boring : Archeologische boring
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 100820
Y-coordinaat (m) : 431902
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -95
Bepaling maaiveldhoogte : Gemeten, landmeting
Datum boring : 4-4-2017
Uitvoerder : EK/WW

Lithologie
Diepte (cm)

Grondsoort
Omschrijving

Archeologische
indicatoren

0 - 30 klei sterk siltig, grijs-bruin, A-horizont
30 - 120 klei zwak zandig, bruin, basis geleidelijk, C-horizont

120 - 140 klei sterk zandig, bruin, basis geleidelijk, C-horizont
140 - 150 zand sterk siltig, grijs, Zand: matig fijn, basis scherp, C-horizont
150 - 230 klei zwak siltig, grijs, basis scherp, C-horizont
230 - 300 veen mineraalarm, grijs-bruin, Veen: matig amorf, weinig plantenresten

3473034

Projectnummer : 3473
Projectnaam : IVO Ridderkerk Centrumplan fase 2 en 3
Soort boring : Archeologische boring
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 100833
Y-coordinaat (m) : 431883
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -85
Bepaling maaiveldhoogte : Gemeten, landmeting
Datum boring : 4-4-2017
Uitvoerder : EK/WW

Lithologie
Diepte (cm)

Grondsoort
Omschrijving

Archeologische
indicatoren

0 - 50 klei matig zandig, bruin-grijs, weinig grijze vlekken, A-horizont, omgewerkte grond
50 - 100 klei matig zandig, geel-bruin, C-horizont

100 - 120 klei matig zandig, bruin, weinig roestvlekken, basis scherp, C-horizont
120 - 160 klei zwak siltig, grijs, basis geleidelijk, C-horizont
160 - 195 klei zwak siltig, donker-grijs, basis geleidelijk, C-horizont
195 - 250 veen mineraalarm, grijs-bruin, Veen: matig amorf, weinig plantenresten, C-horizont
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3473035

Projectnummer : 3473
Projectnaam : IVO Ridderkerk Centrumplan fase 2 en 3
Soort boring : Archeologische boring
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 100787
Y-coordinaat (m) : 431854
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -95
Bepaling maaiveldhoogte : Gemeten, landmeting
Datum boring : 4-4-2017
Uitvoerder : EK/WW

Lithologie
Diepte (cm)

Grondsoort
Omschrijving

Archeologische
indicatoren

0 - 6 stenen grijs
6 - 10 zand zwak siltig, geel, Zand: matig grof, opgebrachte grond

10 - 60 klei matig zandig, donker-grijs, basis diffuus, A-horizont
60 - 180 klei matig zandig, grijs, basis scherp, C-horizont

180 - 200 klei matig siltig, grijs, weinig roestvlekken, basis geleidelijk, C-horizont
200 - 220 klei zwak siltig, grijs, basis scherp
220 - 280 klei zwak siltig, sterk humeus, grijs-bruin, C-horizont
280 - 300 veen mineraalarm, bruin, Veen: matig amorf, weinig plantenresten

3473036

Projectnummer : 3473
Projectnaam : IVO Ridderkerk Centrumplan fase 2 en 3
Soort boring : Archeologische boring
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 100692
Y-coordinaat (m) : 431951
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -98
Bepaling maaiveldhoogte : Gemeten, landmeting
Datum boring : 4-4-2017
Uitvoerder : EK/WW

Lithologie
Diepte (cm)

Grondsoort
Omschrijving

Archeologische
indicatoren

0 - 30 klei sterk zandig, donker-bruin, A-horizont
30 - 140 klei matig zandig, bruin, weinig roestvlekken, C-horizont

140 - 190 klei matig zandig, grijs, basis scherp, C-horizont
190 - 250 veen sterk kleiig, donker-grijs, Veen: sterk amorf, basis geleidelijk
250 - 300 veen mineraalarm, bruin, bosveen, weinig plantenresten

3473037

Projectnummer : 3473
Projectnaam : IVO Ridderkerk Centrumplan fase 2 en 3
Soort boring : Archeologische boring
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 100667
Y-coordinaat (m) : 431936
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -102
Bepaling maaiveldhoogte : Gemeten, landmeting
Datum boring : 5-4-2017
Uitvoerder : EK/CAV

Lithologie
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Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
Archeologische
indicatoren

0 - 24 klei matig zandig, donker-grijs-bruin, A-horizont, opgebrachte grond

24 - 30 zand zwak siltig, wit-grijs, Zand: matig grof, basis scherp, opgebrachte grond
30 - 150 klei matig zandig, bruin, basis scherp, C-horizont

150 - 170 klei zwak siltig, grijs, basis geleidelijk, C-horizont
170 - 190 klei zwak siltig, donker-bruin-grijs, basis geleidelijk, C-horizont
190 - 250 veen mineraalarm, bruin, Veen: sterk amorf, spoor plantenresten, C-horizont
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1 Aanleiding 
 
De wijkherstructurering in het centrum van Ridderkerk is in de volgende fase beland. De woningen 
tussen de Talmastraat (oneven zijde), Klaas Katerstraat, Koninginneweg (even zijde) en Hovystraat 
(oneven zijde) worden de komende jaren vervangen door nieuwbouw. In het kader van deze 
ruimtelijke ontwikkeling zijn beschermde natuurwaarden in kaart gebracht. Uit onderzoek bij Fase 1 
van het project bleken verschillende beschermde soorten in de wijk voor te komen (Elzerman, 2014). 
Daarom is een onderzoek ingesteld naar beschermde soorten in uitvoeringsfases 2 en 3. In dit rapport 
worden de resultaten gepresenteerd. 
 
Het projectgebied betreft uitvoeringsfases 2 en 3 van de wijk Centrum (Figuur 1). Dit zijn globaal de 
woningen aan de Hovystraat, Talmastraat (oneven zijde), Slotemaker de Bruïnestraat, Poesiatstraat, 
Klaas Katerstraat en Koninginneweg (even zijde). Alle woningen in het gebied worden vervangen door 
nieuwbouw. 
 

 
Figuur 1. Het onderzoeksgebied van het Centrumplan fases 2 en 3 in Ridderkerk is rood omkaderd. 
 

2 Flora- en faunawet 
 
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. 
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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: 
 

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

2. 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. 
 
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 projectlocatie bepaald, maar ook 
de mate van aanwezigheid en daarmee het effect van de activiteiten. 
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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 of gemeente, zoals die van de gemeente Sliedrecht (Vervoort, 
2012). 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. 
 
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. 
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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. 
 

3 Beschrijving onderzoeksgebied 
 
Het onderzoeksgebied beslaat de woningen van zowel Fase 2 als Fase 3 in de centrumontwikkeling 
van Ridderkerk (Figuur 1). Binnen het projectgebied van Fase 2 vallen Hovystraat 21-55, Talmastraat 
1-57, Slotemaker de Bruïnestraat 2-64, Poesiatstraat 37-67 en Klaas Katerstraat 24-40. Fase 3 
bestaat uit: Hovystraat 57-91, Koninginneweg 40-86 & 88-146, Klaas Katerstraat 42-60, Slotemaker 
de Bruïnestraat 1-61 en Poesiatstraat 69-85. 
Dit deel van de woonwijk bestaat grotendeels uit laagbouw. Het is naoorlogse woonwijk met 
voornamelijk eengezinswoningen. Aan de Poesiatstraat staat een woonblok met beneden-
bovenwoningen. Langs de Hovystraat en Koninginneweg staan portiekwoningen (zonder lift) van drie 
woonlagen. Het is een groene wijk met over het algemeen rijk beplante achtertuinen, bomen langs de 
straten en plantsoenen. Tussen de achtertuinen van de S. de Bruïnestraat en Talmastraat ligt een 
openbaar plantsoen met speelplaats. Langs de voorzijde van de Koninginneweg is een brede strook 
van gazon en enkele omvangrijke loofbomen. 
De woningen aan de Talmastraat, Slotemaker de Bruïnestraat (2-32 en 1-61) en Klaas Katerstraat 
worden gekenmerkt door zadeldaken met oranje dakpannen. Op het dakvlak liggen verspreid enkele 
ontluchtingspannen. De bakstenen muren hebben kleine ramen. Daardoor is er relatief veel 
metselwerk op de gevels. Op de daken staan stenen schoorstenen. Langs de dakrand loopt een 
regengoot. De ruimte tussen de buitenmuur en de regengoot is afgedekt met een houten lat. De 
woningen hebben aan de voorzijde een kleine tuin. De achtertuinen grenzen aan de achtergelegen 
straten en worden gescheiden door een brandpad. 
 

 
Figuur 2. Een groot deel van het onderzoeksgebied 
wordt gekenmerkt door dit straatbeeld (Slotemaker 
de Bruïnestraat). 

 
Figuur 3. Kruising Talmastraat/Poesiatstraat met op 
de achtergrond de witte huizen van de Slotemaker de 
Bruïnestraat. 

 
 
Ten noorden van de Poesiatstraat staan vier witte woonblokken langs de oneven zijde van de Sl. De 
Bruïnestraat (Figuur 4). Deze kleine woonblokken van elk vier woningen staan haaks op de straat. De 
bouwstijl is vergelijkbaar met de andere woningen in de straat. De huizen bestaan uit leefruimtes op 
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de begane grond en eerste verdieping. De meeste woningen zijn voorzien van een dakraam, 
waardoor de zolder ook gebruikt kan worden als kamer. Op het dak liggen oranje dakpannen met op 
de nokken stenen schoorstenen. Aan de voor- en achterzijde zijn op beide verdiepingen ramen, maar 
op de kopgevels slechts één raam op de begane grond. 
 
Langs de Koninginneweg en Hovystraat staan portiekwoningen (Figuur 5). De gebouwen bestaan uit 
drie woonlagen. Per zes woningen is een gemeenschappelijke ingang met intern trappenhuis. Aan de 
achterzijde zijn de woningen voorzien van een balkon. Tussen de ramen is houten gevelbetimmering. 
Het bitumen dak heeft flauw aflopende dakvlakken. Zowel tussen de appartementen als op de 
kopgevels zijn open stootvoegen aanwezig. 
 

 
Figuur 4. De witte woningen aan de Slotemaker de 
Bruïnestraat. 

 
Figuur 5. Portiekwoningen aan de Hovystraat. 

 

4 Methodiek 
 
Het onderzoek richtte zich op beschermde soorten van de Flora- en faunawet. Op basis van de 
bouwstijl van de gebouwen werd op voorhand het projectgebied alleen geschikt geacht voor de 
Gierzwaluw Apus apus, Huismus Passer domesticus en vleermuizen. Bij het flora en fauna onderzoek 
voor Fase 1 van het project kwamen nest-, vaste rust- en verblijfplaatsen van deze soorten in de 
omringende straten naar voren (Elzerman, 2014). 
Voor de verschillende soorten zijn de landelijke onderzoeksmethodieken gehanteerd. Wanneer tijdens 
het onderzoek andere beschermde soorten werden aangetroffen dan zijn deze ook genoteerd. Indien 
noodzakelijk is hier vervolgens extra aandacht aan besteed. Een overzicht van de bezoekmomenten 
is weergegeven in Tabel 1. 
 
Jaarrond beschermde vogels: Huismus en Gierzwaluw 
Het onderzoek naar Huismussen en Gierzwaluwen richtte zich op het in kaart brengen van de 
voortplantings-, vaste rust- en verblijfplaatsen binnen het onderzoeksgebied. Beide vogelsoorten zijn 
geïnventariseerd tijdens de broedperiode conform de Soortenstandaards van beide vogels 
(Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 2014a en 2014b). De broedperiode strekt zich voor de 
Huismus globaal uit van maart – juni. Binnen de periode van 1 april tot en met 15 mei zijn twee 
gerichte veldbezoeken in de ochtenduren uitgevoerd. De broedperiode van de Gierzwaluw loopt 
globaal van mei – augustus. Tussen 1 mei en 15 juli is het plangebied driemaal geïnventariseerd. 
Gedurende de periodes met de hoogste activiteit is het onderzoeksgebied lopend doorkruist. De 
waargenomen vogels zijn ingetekend op een veldkaart. Per individu zijn, waar mogelijk, de volgende 
gegevens genoteerd: de exacte locatie, het tijdstip van waarnemen, het gedrag, het geslacht en de 
leeftijd. De veldwaarnemingen zijn vervolgens naderhand omgezet in broedcodes (Van Dijk & Boele, 
2011). Op basis van deze landelijk gehanteerde broedcodes kan de broedzekerheid ingeschat 
worden. Daarnaast zijn voor Huismussen ook belangrijke slaap- en schuilplekken ingetekend op kaart. 
 
Vleermuizen 
Voor vleermuizen is het van belang om te onderzoeken welke functie(s) een projectgebied heeft. 
Naast de verblijfplaatsen zijn ook vaste vliegroutes en essentiële foerageerplekken van vleermuizen 
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door de Flora- en faunawet beschermd. Om dit effectief te onderzoeken is het Vleermuisprotocol 
ontwikkeld (NGB, VZZ & GaN 2013). Het protocol maakt onderscheid naar de volgende functies en 
bijbehorende onderzoeksinspanning: 
 

 Kraam-/zomerverblijfplaats 
Dit onderdeel richt zich op de kraamkolonies en zomerverblijven van vleermuizen. In de 
kraamkolonies worden de jonge vleermuizen grootgebracht. Deze functionaliteit kan, 
afhankelijk per soort, onderzocht worden in de periode 15 mei – 15 juli op basis van tenminste 
twee bezoeken. In dezelfde periode worden aparte zomerverblijfplaatsen gebruikt door 
vleermuizen zonder jongen. De veldbezoeken voor deze typen verblijfplaatsen zijn uitgevoerd 
tussen 15 april en 15 september. Hierbij zijn twee bezoeken in de ochtendschemering 
uitgevoerd en één bezoek na zonsondergang. 
 

 Paarverblijven en Winterverblijfplaats 
De paar- en winterverblijven kunnen zich op andere locaties bevinden dan de 
zomerverblijfplaatsen. Om vast te kunnen stellen of het projectgebied deze functionaliteit 
herbergt is de woonwijk onderzocht op basis van tenminste twee veldbezoeken in de periode 
15 augustus – 1 oktober. De bezoekrondes hebben plaatsgevonden vanaf zonsondergang. 
 

 Vliegroutes 
Deze functie is in kaart gebracht tijdens alle bezoeken in de periode 15 april – 15 oktober. De 
inventarisatierondes vonden plaats in de avondschemering en het begin van de nacht.  

 
De inventarisatie is lopend uitgevoerd m.b.v. een batdetector (Petterson D240x) en zaklamp (Petzl). 
Aanvullend zijn de straten rondom het projectgebied onderzocht om een beeld te krijgen van het 
gebiedsgebruik en de relatie met omgeving. De waarnemingen van alle vleermuizen zijn tijdens de 
inventarisatierondes ingetekend op een veldkaart. 
 
Tabel 1. Datum, weersomstandigheden en doel per veldbezoek aan het projectgebied. 
Datum Bewolkingsgraad Temperatuur Wind Soortgroep 

21-04-2016 2/8 9 oC 2 O Huismus 
13-05-2016 0/8 18 oC 2 NO Huismus 
07-06-2016 2/8 21 oC 1 NW Gierzwaluw, vleermuizen 
28-06-2016 8/8 17 oC 1-2 ZW Gierzwaluw, vleermuizen 
14-07-2016 3/8 11 oC 0-1 W Gierzwaluw, vleermuizen 
24-08-2016 1/8 23 oC 0 Bft. Vleermuizen 
20-09-2016 6/8 19 oC 0-1 N Vleermuizen 

 

5 Resultaten 
 
Op basis van de inventarisaties kan een beeld geschetst worden van het gebiedsgebruik door de 
verschillende soorten flora en fauna. De bevindingen worden per soort besproken. 
 

5.1 Vogels 

Huismus 
De Huismus is één van de meest voorkomende vogels in Nederland. Het is een algemene soort in 
veel steden en dorpen (SOVON, 2002). Ook binnen de gemeente Ridderkerk is het een algemene 
broedvogel die in alle woonwijken kolonies heeft (Elzerman, 2013-2015). 
Binnen het onderzoeksgebied zijn zeven nestplaatsen vastgesteld (Figuur 6). Hiervan bevinden zich 
twee nestlocaties in Fase 2 en vijf nestplaatsen in uitvoeringsfase 3. In de omringende straten werden 
ook nog drie nestlocaties gevonden. De nestplaatsen binnen het onderzoeksgebied concentreerden 
zich bij de Klaas Katerstraat en Slotemaker de Bruïnestraat (lage nummers, even zijde). De Huismus 
is een koloniebroeder waarbij de broedparen elkaar op zoeken. Het projectgebied is kenmerkend voor 
het broedhabitat: huizen met dakpannen, de regengoot wordt gebruikt als zangpost en toegang tot de 
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nestplaats, groene tuinen met veel heggen. De woningen zijn dan ook al jaren bezet door de 
Huismussen (Elzerman, 2013-2015). Een andere broedlocatie bevond zich aan de achterzijde van de 
Poesiatstraat 49-51. Naast de nesten zijn ook slaapplekken en vaste rustplekken beschermd. Bij de 
achtertuinen van Koninginneweg 64-74 staat een grote conifeer en een ligusterhaag. Deze struiken 
dienen als vaste rust- en verblijfplaats voor een aantal Huismussen. Voornamelijk de vogels van de 
kolonie aan de Klaas Katerstraat maken hier gebruik van. 
In de directe omgeving van het projectgebied zijn ook enkele broedplaatsen van Huismussen 
aangetroffen. Bij de achtertuinen van de Dr. Kuyperstraat en Poesiatstraat 21-35 werden drie 
nestplaatsen gevonden (Figuur 6). Waarschijnlijk zijn deze vogels afkomstig van de woonblokken uit 
Fase 1. Bij het onderzoek, dat destijds uitgevoerd is, was hier nog geen activiteit van Huismussen 
(Elzerman, 2014). Inmiddels zijn deze woningen gesloopt en zijn vervangende mussenpannen in de 
omgeving aangebracht. Hoewel deze (nog) niet gebruikt werden in het voorjaar van 2016 hebben de 
mussen wel nieuwe plekken in omgeving gevonden. Ook bij de woningen langs de Benedenrijweg 
was meer broedactiviteit in vergelijking met 2014. Een andere belangrijke broedplaats bevindt zich op 
de voormalige school aan de Koninginneweg ten noorden van het projectgebied. Hier is in beide 
onderzoeksjaren nesten vastgesteld. 
De verschillende broedlocaties vormen een netwerk aan subkolonies die samen de lokale populatie 
vormen. Er zijn voedselvluchten waargenomen vanuit de achtertuinen van de Dr. Kuyperstraat naar de 
Benedenrijweg. Bij de gezamenlijke rustplaatsen komen individuen samen van verschillende 
nestplaatsen. De jongen verzamelen zich in groepjes wanneer ze groot genoeg zijn om te vliegen en 
zelfstandig op pad te gaan. 
 
Gierzwaluw 
De Gierzwaluw is een typische stadsvogel, omdat het voor nestplaatsen sterk afhankelijk is van 
gebouwen (SOVON, 2002). Dit maakt de soort dan ook kwetsbaar voor grootschalige ruimtelijke 
ontwikkeling. Net als de Huismus, komt de Gierzwaluw in de hele gemeente voor, waaronder het 
centrum van Ridderkerk (Sovon, 2016). 
Gedurende alle inventarisatierondes in mei, juni en juli zijn Gierzwaluwen boven het projectgebied 
waargenomen. Het aantal varieerde van enkele exemplaren tot een twintigtal. De grote groepen 
vlogen alleen op hoogte boven het gebied. Ze doken naar beneden ten westen van de 
Koninginneweg. Hier is een groot aantal broedplaatsen bekend (Elzerman, 2013-2015). Binnen het 
onderzoeksgebied zijn twee nesten ontdekt. Deze bevonden zich vlakbij elkaar bij de Poesiatstraat 
65-67 en Sl. de Bruïnestraat 32 in Fase 2 (Figuur 6). De broedparen maakten gebruik van de 
kopgevels om onder de dakpannen te kunnen kruipen. Voor zover bekend waren beide nestplaatsen 
nieuwe vestigingen (pers. obs.). 
De twee broedparen behoren tot het netwerk van de kolonie Gierzwaluwen die zich uitstrekt over een 
groot deel van Ridderkerk-centrum. 
 
Algemeen 
Tijdens de broedvogelinventarisaties zijn niet alleen de beschermde soorten aangetroffen. Op 
verschillende daken zaten Kauwen Corvus monedula bij de schoorstenen. Bij het woonblok aan de Sl. 
de Bruïnestraat 34-40 broedde waarschijnlijk een Spreeuw Sturnus vulgaris. Deze soort verdient extra 
aandacht. Ondanks dat het nog steeds een algemene broedvogel is in Nederland, gaat de soort hard 
in aantal achteruit (Sovon, 2013). De verwachting is dat de Spreeuw op de nieuwe Rode Lijst van 
bedreigde vogels komt te staan. 
In de tuinen waren ook soorten, zoals Turkse tortel Streptopelia decaocto, Merel Turdus merula, 
Heggenmus Prunella modularis, Winterkoning Troglodytes troglodytes, Koolmees Parus major en 
Pimpelmees Cyanistes caeruleus, actief in het afbakenen van hun broedterritoria. Deze soorten 
kunnen allen tot broeden komen in de tuinen, nestkastjes aan de woningen of in het 
gemeenschappelijke plantsoen. In de grote bomen, zoals langs de Talmastraat, kan een soort als de 
Houtduif Columba palumbus nestelen. Tot slot, werd nog een nestplaats van een Boomkruiper op een 
opvallende plek gevonden. Op 13 mei werd namelijk waargenomen dat een exemplaar met voer tegen 
de kopgevel aan de Talmastraat 33 onder de dakpannen verdween. De Boomkruiper is een 
holenbroeder die vooral in boomholtes te vinden is. 
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Figuur 6. Nestlocaties van jaarrond beschermde soorten binnen het projectgebied (rode kader) en in de directe 
omgeving. De rode stippen zijn nestlocaties van Huismus; gele vlakken zijn slaapplaatsen van Huismus; blauwe 
stippen zijn nestlocaties van Gierzwaluw. 
 

5.2 Zoogdieren 

Vleermuizen 
De Flora- en faunawet beschermt van vleermuizen niet alleen de individuele dieren en hun 
verblijfplaatsen, maar ook essentiële foerageergebieden en vaste vliegroutes. Bij het 
vleermuisonderzoek zijn alle elementen onderzocht. 
Vleermuizen komen in heel Nederland voor. Binnen de provincie Zuid-Holland gaat het om een 
beperkt aantal soorten, waarvan enkelen een wijde verspreiding kennen (Broekhuizen et al., 2016). 
Binnen de gehele bebouwde kom van Ridderkerk zijn vleermuizen te verwachten. In elke woonwijk 
verblijven vleermuizen, maar de dichtheid aan verblijfplaatsen varieert (Elzerman, 2013-2015). Bij het 
flora en fauna onderzoek voor Fase 1 zijn Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus, Ruige 
dwergvleermuis Pipistrellus nathusii en Laatvlieger Eptesicus serotinus in de wijk waargenomen 
(Elzerman, 2014). Het onderzoek in 2016 bevestigde dit beeld. 
Bij elke inventarisatieronde zijn vleermuizen waargenomen. In het najaar werd de meeste activiteit 
vastgesteld. Gedurende het onderzoek zijn drie soorten waargenomen: Gewone dwergvleermuis, 
Ruige dwergvleermuis en Laatvlieger. De meerderheid van de waarnemingen had betrekking op de 
Gewone dwergvleermuis. Het aantal exemplaren is moeilijk te bepalen, omdat de dieren in het donker 
lastig te volgen zijn. Naar schatting varieerde het aantal vleermuizen in het projectgebied en de 
omringende straten per avond van vijf (in juni-juli) tot twintig exemplaren (in augustus). 
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De Gewone dwergvleermuis werd gedurende de onderzoeksperiode waargenomen. Binnen het 
projectgebied zijn geen aanwijzingen gevonden voor een kraamkolonie en/of zomerverblijfplaats. Er 
zijn geen zwermplekken gevonden. Net buiten het projectgebied is wel een zomerverblijf aangetroffen. 
Deze bevindt zich bij de kopgevel van de Poesiatstraat 28 (Figuur 7). Gedurende het najaar was hier 
ook veel activiteit. Het is de tijd van het jaar waarin de vleermuizen baltsen. Mannetjes bezetten een 
territorium met een paarverblijfplaats. Net als bij vogels proberen indruk te maken op de vrouwtjes en 
hen te verleiden naar het verblijf te komen (Limpens et al., 1997). Een mannetje Gewone 
dwergvleermuis vertoonde hier baltsvluchten. Het paarverblijf bevond zich aan de kopgevel van de 
Talmastraat 34. Paarverblijfplaatsen zijn ook binnen het projectgebied vastgesteld. Op zes plekken 
zijn baltsterritoria te onderscheiden (Figuur 7). De Gewone dwergvleermuis doet dit doorgaans 
middels een baltsvlucht rond het gebouw met paarverblijf. Dit kan echter tot 200 meter van de 
verblijfplaats zijn (Sachteleben & von Helversen, 2006). Zoals uit de Figuur 7 blijkt is in veel gevallen 
wel duidelijk in welk woonblok het paarverblijf zich bevindt. Het is in sommige gevallen wel lastig om 
het baltsgedrag aan een specifieke verblijfplek toe te wijzen. Paarverblijven bevonden zich in ieder 
geval met zekerheid bij de Poesiatstraat 65-67 (Fase 2), Hovystraat 81-91 (Fase 3) en Koninginneweg 
40-62 (Fase 3). Van het individu dat in het zuidelijke deel van de Sl. de Bruïnestraat rondvloog kon 
niet met zekerheid worden vastgesteld aan welke zijde van de straat het paarverblijf zich bevond. Hier 
is alleen op 20 september baltsactiviteit waargenomen. 
Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor een winterverblijfplaats. Een overwinterend individu in een 
paarverblijf valt niet uit te sluiten. De aangetroffen verblijfplaatsen bevinden zich allen in de 
spouwmuur of op het dakbeschot. Deze plekken zijn ook geschikt om als winterverblijfplaats te 
gebruiken. 
 
Naast de Gewone dwergvleermuis was ook de Ruige dwergvleermuis actief in het projectgebied. De 
Ruige dwergvleermuis komt gedurende de nazomer vanuit Oost-Europa naar Nederland om te baltsen 
en te overwinteren (Limpens et al., 1997). In het voorjaar keren de meeste individuen weer terug naar 
Oost-Europa. De eerste waarnemingen van deze soort binnen de onderzoeksperiode waren tijdens de 
bezoekronde in augustus. Dit past in het beeld van het arriveren van de migranten. Op twee plekken 
is baltsactiviteit waargenomen. Binnen het projectgebied was een mannetje aan het roepen vanaf de 
voorzijde van de Koninginneweg 130-140 (Figuur 7). De meerderheid van de Ruige dwergvleermuizen 
baltst vanaf een vast punt nabij het paarverblijf (Furmankiewicz, 2003). Bij de Klaas Katerstraat 22 
werd echter een baltsende Ruige dwergvleermuis waargenomen die rond het woonblok vloog. Dit 
paarverblijf ligt buiten het projectgebied. 
 
De derde soort, die tijdens het vleermuisonderzoek is waargenomen, betreft de Laatvlieger. Deze 
soort is een enkele keer passerend of foeragerend vastgesteld. Op 28 juni passeerde een exemplaar 
langs de portiekwoningen van de Hovystraat. Tijdens het bezoek op 24 augustus zijn twee passanten 
ten oosten van het projectgebied gehoord (over de Poesiatstraat en Klaas Katerstraat). Tijdens beide 
bezoeken is ook een foeragerende Laatvlieger waargenomen. Deze vloog op beide avonden enige tijd 
boven de achtertuinen tussen de Hovystraat, Sl. de Bruïnestraat en Koninginneweg. Mogelijk bevindt 
zich elders in het centrum van Ridderkerk een verblijfplaats van Laatvliegers. 
 
Het foerageren gebeurde vooral boven de achtertuinen, maar jagende vleermuizen werden ook in de 
straten waargenomen. Bij de Koninginnenweg vormde de beschutting van de grote bomen aan de 
voorzijde van de portiekflats een aantrekkelijke foerageerplek. Een aantal vleermuizen verliet aan het 
begin van de nacht het projectgebied in oostelijke richting om elders te foerageren. Dit is bij meerdere  
bezoekrondes vastgesteld. Er is binnen het projectgebied geen sprake van een essentieel 
foerageergebied. Het aantal foeragerende dieren was tijdens alle bezoeken beperkt. Bovendien is 
vergelijkbaar habitat in de gehele woonwijk aanwezig. De nieuwe inrichting van het projectgebied zal 
ook mogelijkheden om te foerageren bieden. 
In bepaalde situaties maken vleermuizen gebruik van vaste vliegroutes tussen de verblijfplaats en het 
foerageergebied. Vaak vormen lijnvormige elementen in een open landschap een belangrijk onderdeel 
voor hun oriëntatie. Binnen het projectgebied zijn geen vaste vliegroutes aanwezig. Er zijn geen 
vliegbewegingen waargenomen die hier op wijzen. Passerende vleermuizen vlogen in verschillende 
richtingen. 
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Figuur 7. Overzicht van de verblijfplaatsen van vleermuizen in het projectgebied (rode kader) en directe 
omgeving. Waarnemingen die een directe aanwijzing vormen voor een verblijfplaats: uitvliegend exemplaar 
(ruit = 28-06-2016) en baltsende vleermuis (rondje = 24-08-2016, driehoek = 20-09-2016). De cirkels geven het 
activiteitengebied van een baltsende vleermuis globaal aan. Groen = Gewone dwergvleermuis, Oranje = Ruige 
dwergvleermuis. 
 
 
Overige zoogdieren 
Buiten de vleermuizen is nog één zoogdier waargenomen. Op 24 augustus scharrelde een Egel 
Erinaceus europaeus in het plantsoen tussen de Talmastraat en Sl. de Bruïnestraat (Figuur 8). De 
Egel is opgenomen in Tabel 1 uit de bijlage van de Flora- en faunawet. De soorten uit deze tabel zijn 
vrijgesteld van de ontheffingsplicht. Vanuit de Zorgplicht (art. 2) dient wel zorgvuldig gehandeld te 
worden om bij de werkzaamheden negatieve effecten op deze dieren te voorkomen. 
 

5.3 Overige soortgroepen 

Buiten de jaarrond beschermde vogels en vleermuizen zijn geen andere strikt beschermde soorten 
vastgesteld. Bij het onderzoek voor Fase 1 was een groeiplaats van Gele helmbloem Pseudofumaria 
lutea (Tabel 2 uit de Flora-en faunawet) vastgesteld (Elzerman, 2014). In het projectgebied van Fase 2 
en 3 is hier nog nadrukkelijk op gelet, maar deze soort is niet aangetroffen. De enige 
noemenswaardige plant betreft Groot trilgras Briza maxima (Figuur 9). Een grote groeiplaats bevindt 
zich in het brandpad tussen de achtertuinen van de Sl. de Bruïnestraat en Koninginneweg. Het is een 
zeer zeldzame soort in Nederland, maar betreft een exoot die hier van oorsprong niet voorkomt 
(FLORON, 2016). De vindplaats in het projectgebied doet vermoeden dat het ook in dit geval gaat om 
een verwilderde vestiging vanuit een tuin. Deze worden op basis van de verspreiding en/of het biotoop 
ook niet verwacht aanwezig te zijn. 
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Figuur 8. Op 24 augustus 2016 scharrelde deze Egel 
rond bij het plantsoen tussen de Talmastraat en Sl. de 
Bruïnestraat. 

 
Figuur 9. Groot trilgras is niet beschermd, maar wel 
zeer zeldzaam in Nederland. 

 

6 Toekomstige inrichting 
 
De herinrichting van het projectgebied maakt onderdeel uit van een herstructurering van het 
centrumgebied van Ridderkerk. Een groot deel van de woningen uit de jaren vijftig en zestig wordt in 
de komende jaren vervangen door nieuwbouw. De toekomstige inrichting is nog niet definitief tot in de 
details uitgewerkt, maar in grote lijnen kan wel een beeld gegeven worden van de type woningen en 
de verkaveling van het projectgebied in beide projectfases. 
De huidige woningen in Fase 2 worden vervangen door eengezinswoningen. In totaal worden 85 ‘Nul 
op de meter’-woningen gebouwd. Deze woningen zijn dermate geïsoleerd dat ze geen of nauwelijks 
energie verbruiken. Het stratenplan blijft hetzelfde, maar de positionering van de woonblokken zal iets 
wijzigen (Figuur 10). In de toekomstige situatie komen alle woonblokken met de voorzijde naar de 
straat te staan. Aan de achterzijde komen parkeervakken voor de bewoners. 
De nieuwe inrichting van Fase 3 wordt grotendeels vergelijkbaar met de huidige situatie (Figuur 10). 
Langs de Koninginneweg worden twee appartementencomplexen van 3-4 woonlagen gerealiseerd. 
Een vergelijkbaar appartementencomplex vervangt de huidige laagbouw langs de Klaas Katerstraat. 
De hoogbouw van de Hovystraat in de huidige situatie wordt juist vervangen door eengezinswoningen 
in de toekomstige inrichting. 
De planning is om in september 2018 te starten met de sloop van Fase 2. Vervolgens wordt hier de 
nieuwbouw gerealiseerd. Daaropvolgend worden de woningen in Fase 3 gesloopt. Waarschijnlijk zal 
dit in 2020 van start gaan. 
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Figuur 10. Verkavelingsschets (d.d. 14 oktober 2016) van de nieuwe situatie met in de rode kaders Fase 2 
(boven) en Fase 3 (onder). 
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7 Conclusies en aanbevelingen 
 
De herstructurering van het centrum van Ridderkerk gaat de volgende fase in. Ter voorbereiding op de 
uitvoering van Fases 2 en 3 is een flora en fauna onderzoek uitgevoerd. Het projectgebied omvat de 
straten: Talmastraat (oneven zijde), Slotemaker de Bruïnestraat, Klaas Katerstraat (even zijde), 
Koninginneweg (oneven zijde), Hovystraat en Poesiatstraat (Figuur 1). Het onderzoek richtte zich op 
alle beschermde soorten van de Flora- en faunawet. Op basis van de bevindingen van het onderzoek 
in het deelgebied van Fase 1 (Elzerman, 2014) moest vooral rekening gehouden worden met de 
beschermde Huismus, Gierzwaluw en vleermuizen. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen 
van de Soortenstandaards (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 2014a en 2014b) en het 
Vleermuisprotocol (NGB, VZZ & GaN 2013). 
 
Het onderzoek naar de beschermde soorten heeft de volgende resultaten opgeleverd: 
 
Huismus 
Binnen het projectgebied zijn 7 nestlocaties vastgesteld (Figuur 6). De nesten bevinden zich onder de 
dakpannen van woningen aan de Poesiatstraat (Fase 2), Sl. de Bruïnestraat (Fase 2) en Klaas 
Katerstraat (Fase 3). Verder bevindt zich een slaapplaats in de achtertuinen van de Koninginneweg 
(Fase 3). Deze struiken worden als vaste rust- en verblijfplaats aangemerkt en zijn daarmee ook 
beschermd. 
De werkzaamheden hebben tot gevolg dat de nest- en vaste rust- en verblijfplaatsen verdwijnen. Deze 
plekken zijn jaarrond beschermd. In de nieuwbouw zijn mogelijkheden tot het creëren van 
vervangende rust- en verblijfplaatsen. Aanbevolen wordt om bij het ontwerp van de inrichting hier al 
rekening mee te houden. Voor de werkzaamheden moet een ontheffing op basis van art. 75 van de 
Flora- en faunawet aangevraagd worden. 
 
Gierzwaluw 
Op 2 locaties in het projectgebied bevinden zich nesten van de Gierzwaluw. De nestlocaties liggen 
dicht bij elkaar op woonblokken aan de Sl. de Bruïnestraat en Poesiatstraat (Figuur 6). Ze vormen een 
onderdeel van de kolonie ten westen van het projectgebied. Bij beide gierzwaluwnesten vormde een 
opening tussen de muur en de nokpan aan de kopgevel van het woonblok de toegang tot het nest. 
De sloop heeft directe invloed op de nestplaatsen die gedurende het gehele jaar beschermd zijn. Voor 
de nieuwe inrichting is het mogelijk om deze af te stemmen op vervangende nestplaatsen voor de 
Gierzwaluwen. Vanwege het aantasten van de huidige nestplaatsen is een ontheffing van de Flora- en 
faunawet vereist. 
 
Vleermuizen 
De Flora- en faunawet beschermt niet alleen individuen van de vleermuizen, maar ook gebiedsfuncties 
van verblijfplaatsen, essentiële foerageergebieden en vaste vliegroutes. Van de Gewone 
dwergvleermuis en de Ruige dwergvleermuis zijn verblijfplaatsen gevonden. Het gaat bij de Gewone 
dwergvleermuis om 6 paarverblijfplaatsen, die zich verspreid over het projectgebied bevinden (Figuur 
7). Bij de Koninginneweg is het enige paarverblijf van de Ruige dwergvleermuis vastgesteld. 
Kleine aantallen vleermuizen gebruiken het projectgebied om te foerageren. Bovendien is 
vergelijkbaar habitat in de omringende woonwijken ook te vinden. Het projectgebied vormt geen 
essentieel foerageergebied voor een soort vleermuis. Vaste vliegroutes zijn ook niet aangetroffen 
binnen het projectgebied. De paarverblijfplaatsen zijn in het najaar bezet door een mannetje met één 
of meer vrouwtjes. 
De herstructurering heeft een directe invloed op de verblijfplaatsen van vleermuizen. Bij de planning 
dient rekening gehouden te worden met de kwetsbare periodes van deze dieren. Op momenten dat 
vleermuizen in een gebouw verblijven mogen deze niet verstoord worden. Voor het aantasten en 
wegnemen van de verblijfplaatsen is een ontheffing op de Flora- en faunawet nodig. De nieuwe 
inrichting van het gebied biedt mogelijkheden voor vervangende verblijfsruimten. Een deskundige op 
het gebied van vleermuizen kan hierbij adviseren. 
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Samenvattend 
In het kader van het herstructureringsproject dient voor vier beschermde soorten een ontheffing voor 
de Flora- en faunawet aangevraagd te worden. Gezien het feit dat het project zich over meerdere 
jaren uitstrekt en dieren zich kunnen verplaatsen is het noodzakelijk om gedurende het proces 
regelmatig te controleren of de vastgestelde situatie uit dit onderzoek op dat moment nog actueel is. 
Bij ontheffingsaanvraag wordt middels een Projectplan aangegeven welke maatregelen getroffen 
worden door de initiatiefnemer om te voorkomen dat de werkzaamheden een negatieve invloed 
hebben op de instandhouding van de soorten. Deze maatregelen bestaan uit het aanbrengen van 
vervangende nestgelegenheid voor de Huismus en Gierzwaluw. Voor de vleermuizen moeten 
vervangende vleermuiskasten worden opgehangen. Deze uitwijkmogelijkheden moeten aangeboden 
worden in de directe omgeving van het projectgebied. Volgens de voorschriften uit de 
Soortenstandaards dient dit tenminste enkele maanden tot een jaar voorafgaand aan de sloop 
aangebracht te worden. Gedurende de uitvoeringsfase moeten de alternatieve nest- en 
vleermuiskasten aanwezig blijven. In de nieuwbouw dienen vervolgens permanente, vervangende 
verblijfplaatsen gecreëerd te worden. Bij het verwijderen van beplanting uit de tuinen voor het bouwrijp 
maken van het terrein moet rekening gehouden worden met de slaapplekken van Huismussen. Buiten 
het aanbieden van uitwijkmogelijkheden moet ook de planning op de kwetsbare periodes per soort 
worden afgestemd. Dit heeft als doel om directe slachtoffers te voorkomen. In het Projectplan worden 
deze maatregelen verder uitgewerkt. 
De uitvoering van de werkzaamheden dient te geschieden volgens een door het ministerie van 
Economische Zaken goedgekeurde gedragscode. Het project zal starten onder de nieuwe wetgeving 
van de Wet Natuurbescherming die per 1 januari 2017 ingaat. De beschermde status van de 
aangetroffen soorten verandert niet. Ook in de nieuwe situatie dient een ontheffing aangevraagd te 
worden om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. De ontheffing wordt bij de nieuwe wetgeving 
aangevraagd bij de provincie waarin het projectgebied ligt, cq. Zuid-Holland. Aanbevolen wordt om de 
ontheffing tijdig aan te vragen, omdat voor het nemen van preventieve maatregelen (bijv. om vestiging 
door vleermuizen kort voor de sloop te voorkomen) ontheffingsplichtige handelingen zijn. Voor de 
behandeling van een ontheffingsaanvraag geldt een termijn van 13 weken met een mogelijkheid tot 
verlenging van 7 weken. 
 
Zorgplicht en algemene broedvogels 
Bij de uitvoering van de werkzaamheden dient men te allen tijde rekening te houden met de in de 
Flora- en faunawet opgenomen Algemene Zorgplicht (Art. 2). De Zorgplicht houdt in dat schadelijke 
effecten aan planten en dieren door menselijk handelen tot een minimum beperkt worden. Deze 
wettelijke verplichting geldt voor alle flora en fauna in Nederland ongeacht de beschermde status. Alle 
broedende vogels en hun nesten zijn beschermd ex. art. 11 van de Flora- en faunawet. De sloop dient 
dan ook buiten de broedtijd gestart te worden. Het broedseizoen van deze soorten duurt globaal vanaf 
half maart tot en met juli, maar is afhankelijk van klimatologische omstandigheden. Aangeraden wordt 
om vooraf te laten controleren op de aanwezigheid van broedvogels. Indien noodzakelijk kunnen in de 
winter preventieve maatregelen genomen om vestiging te voorkomen, zoals het snoeien van struiken. 
Bij de werkzaamheden dient ook rekening gehouden te worden met het voorkomen van Egels. 
Voorafgaand aan het bouwrijp maken van de achtertuinen moet gecontroleerd worden op de 
aanwezigheid van deze zoogdieren. Aangetroffen Egels worden zorgvuldig verplaatst naar geschikt 
leefgebied in de nabije omgeving. 
 
De nieuwbouw biedt voldoende mogelijkheden om de woonblokken ook in de toekomst aantrekkelijk 
te maken voor de beschermde soorten. 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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Aanvullende notitie Wet natuurbescherming Centrumplan fases 2-3 
te Ridderkerk 
 

Aanleiding 
De volgende fases in de herontwikkeling van het woongebied in het centrum van Ridderkerk worden 
voorbereid. In de aanloop naar de bestemmingsplanprocedure is een onderzoek uitgevoerd naar 
beschermde soorten van de Wet natuurbescherming (voormalige Flora- en faunawet). De 
onderzoeksresultaten wijzen op de aanwezigheid van enkele beschermde diersoorten. Het gaat hierbij 
op nesten en een vaste rust- en verblijfplaats van Huismus Passer domesticus, nesten van 
Gierzwaluw Apus apus, paarverblijfplaatsen van Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus en 
een paarverblijfplaats van Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii (Elzerman, 2016). 
 
Ter voorbereiding op het vooroverleg van de gemeente Ridderkerk met andere partijen wordt in deze 
aanvullende notitie uitleg gegeven over de gevolgen voor de bestemmingsplanwijziging en 
uitvoerbaarheid van de herstructurering. Dit document vormt een aanvulling op het onderzoeksrapport 
‘Onderzoek naar Flora- en faunawet soorten in het kader van Centrumplan fases 2-3 in Ridderkerk’ 
(Elzerman, 2016). 
 

Doel van deze notitie 
Voor de bestemmingsplanprocedure is het van belang dat het plan uitvoerbaar is. Een vergunning of 
ontheffing mag de geplande ontwikkeling daarbij niet in de weg staan. Ten aanzien van de 
beschermde soorten in het plangebied dient in dit geval een ontheffing op de Wet natuurbescherming 
aangevraagd te worden. De ontheffingsaanvraag vindt plaats na de bestemmingsplanprocedure. 
Daarom heeft de gemeente gevraagd om een indicatie te krijgen voor de kans dat de ontheffing voor 
deze ruimtelijke ontwikkeling verleend wordt. Het doel van deze notitie is om een analyse te maken 
van de haalbaarheid van het verkrijgen van een ontheffing op de WNb. 
 

Resultaten onderzoek 2016 
In 2016 is onderzoek uitgevoerd naar de beschermde soorten flora en fauna. Het onderzoeksgebied 
betrof zowel de woningen uit Fase 2 als Fase 3. Het onderzoek is uitgevoerd ten tijde van de 
toenmalige Flora- en faunawet (FF-wet). Inmiddels is deze natuurwetgeving vervangen door de Wet 
natuurbescherming (WNb). Bij de wetswijziging is ook de lijst met strikt beschermde soorten 
veranderd. De verandering heeft echter geen gevolgen voor het plangebied. De aangetroffen soorten 
zijn nog steeds beschermd. Soorten, die onder de FF-wet nog niet beschermd waren, maar onder de 
WNb wel, komen niet voor in het plangebied. 
Uit het onderzoek blijken de volgende beschermde soorten voor te komen (zie voor een uitgebreide 
beschrijving Hoofdstuk 5 in: Elzerman, 2016): 
 
Fase 2 

 Huismus Passer domesticus – 2 nesten 
 Gierzwaluw Apus apus – 2 nesten 
 Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus – 3 paarverblijfplaatsen 

Fase 3 
 Huismus Passer domesticus – 5 nesten en 1 vaste rust- en verblijfplaats 
 Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus – 3 paarverblijfplaatsen 
 Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii – 1 paarverblijf 

 
De nesten, verblijfplaatsen en vaste rust- en verblijfplaats zijn jaarrond beschermd. Dat wil zeggen, dat 
de locaties op geen enkel moment in het jaar aangetast mogen worden zonder ontheffing. 
 
Huismussen kunnen jaarrond gebruikmaken van hun nest. Het dient vooral om te broeden, maar in de 
winter kunnen ze deze plekken ook gebruiken om te overnachten. De nesten bevonden zich allen 
onder dakpannen. Tijdens lange vorstperiodes worden daken gebruikt om te overnachten in verband 
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met de kou. De vaste rust- en verblijfplaats is een plek waar verschillende Huismussen uit de kolonie 
gezamenlijk schuilen, overnachten en buiten het broedseizoen verblijven. In dit geval werd gebruik 
gemaakt van coniferen en een ligusterhaag. 
De Gierzwaluw is een trekvogel, die overwintert in Afrika. De soort komt alleen naar Nederland om 
jongen groot te brengen. Ze gebruiken hun nestplaats van eind april tot en met begin augustus en zijn 
zeer plaatstrouw. Dit maakt ze kwetsbaar voor het verdwijnen van nestplaatsen tijdens hun 
afwezigheid. 
Van de Gewone dwergvleermuis en Ruige dwergvleermuis zijn paarverblijven vastgesteld. 
Paarverblijfplaatsen worden globaal gebruikt in de periode van augustus tot en met oktober. Tijdens 
de paartijd vormen de mannetjes territoria, die worden verdedigd tegen mannelijke soortgenoten (net 
als bij vogels). Ze proberen daarbij een aantal vrouwtjes naar hun paarverblijf te lokken. 
 

Vervolgstappen ten aanzien van Wet natuurbescherming 
De herstructurering binnen het plangebied zal tot gevolg hebben dat de beschermde locaties tijdelijk 
verdwijnen. De nest- en verblijfplaatsen verdwijnen tijdelijk, omdat de nieuwbouw mogelijkheden biedt 
om het verlies te compenseren. Bovendien vereist de wetgeving dat voorafgaand aan de 
werkzaamheden al maatregelen getroffen worden om alternatieve verblijfplaatsen aan te bieden. 
Voor de herstructurering is een ontheffing vereist op de WNb. Het is mogelijk om op basis van 
Artikelen 3.3 en 3.8 uit de WNb. De ontheffing moet aangevraagd worden bij de provincie Zuid-
Holland. De Omgevingsdienst Haaglanden heeft de opdracht gekregen van het bevoegd gezag om de 
ontheffingsaanvragen te beoordelen. Voor het verkrijgen van een ontheffing dient het project een 
wettelijk belang te dienen dat opweegt tegen het overtreden van een wettelijk verbod uit de WNb. 
Bovendien moet zoveel mogelijk gedaan worden om de negatieve effecten op de beschermde soorten 
te voorkomen. Dit kan door het treffen van mitigerende en compenserende maatregelen. Deze 
beschermingsmaatregelen worden uitgewerkt in een Activiteitenplan dat bij de ontheffingsaanvraag 
wordt ingediend. 
 
De vraag of de ontheffing in dit geval verleend wordt kan alleen beantwoord worden door het bevoegd 
gezag. Er kan wel een inschatting gemaakt worden van de kans van slagen. De uitgifte van een 
ontheffing hangt af van de te verwachten effecten op beschermde soorten in kwaliteit en kwantiteit. 
De aangetroffen soorten komen allen algemeen voor in de gemeente Ridderkerk (Elzerman, 2013). 
Het zijn soorten die veel aangetroffen worden in het stedelijk gebied. Bij projecten binnen de 
bebouwde kom zijn dit de vier soorten waarvoor landelijk de meeste ontheffingen worden uitgegeven 
(Briene, de Jong & Out, 2016). 
Het aantal beschermde locaties per soort is erg klein in vergelijking met de lokale populaties. 
Bovendien wordt de herstructurering gefaseerd uitgevoerd, waardoor het effect in tijd en ruimte wordt 
gespreid. De toekomstige inrichting bestaat uit woningen met de nadruk op laagbouw (zie Figuur 10 
in: Elzerman, 2016). Langs de Koninginneweg komen net als in de huidige situatie appartementen. 
Daarmee blijft het plangebied het karakter van een woonwijk behouden en zijn er mogelijkheden voor 
het compenseren van de verblijfplaatsen. 
De nieuwbouw in Fase 1 is bijna geheel afgerond. Daar zijn voorzieningen getroffen ter compensatie 
van de verblijfplaatsen, die bij die ontwikkeling verloren waren gegaan. Net als bij elke ontheffing is 
destijds ook een overcompensatie in aantal verblijfplaatsen geëist. Bovendien is destijds gekozen voor 
permanente locaties voor de mitigerende maatregelen. Dat wil zeggen, dat de vleermuiskasten en 
nestkasten voor Huismus en Gierzwaluw, die destijds bedoeld waren voor de overbrugging van de 
sloop en nieuwbouw, nog steeds aanwezigheid zijn. Daarnaast is de bestaande bebouwing van de 
Talmastraat tussen de projectfases ook geschikt voor beschermde soorten. Kortom, zowel in de 
nieuwbouw als in de bestaande bebouwing, die buiten het plangebied van Fases 2 en 3 vallen, zijn 
alternatieve verblijfplaatsen aanwezig. Wanneer voor de uitvoering van Fases 2 en 3 hier nestkasten 
en vleermuiskasten ter overbrugging van de sloop en nieuwbouw worden toegevoegd heeft de 
woonwijk voldoende uitwijkmogelijkheden voor de beschermde soorten binnen het plangebied. 
Cumulatieve effecten worden voorkomen doordat de herstructurering gefaseerd wordt uitgevoerd en 
de fases elkaar opvolgen. Na oplevering van Fase 2 wordt gestart met Fase 3. De voorzieningen voor 
de vogels en vleermuizen in de nieuwbouw van Fase 2 komen daarmee beschikbaar voordat Fase 3 
aanvangt. Tijdens elke projectfase worden voldoende maatregelen getroffen, zodat het aanbod aan 
verblijfsmogelijkheden groter is dan in de uitgangssituatie gebruikt wordt. 
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Conclusie 
In het plangebied van Fase 2 en 3 van de herstructurering van het centrum in Ridderkerk zijn de 
beschermde soorten Huismus, Gierzwaluw, Gewone dwergvleermuis en Ruige dwergvleermuis 
aangetroffen. Het gaat per soort om een beperkt aantal beschermde locaties in vergelijking met de 
omvang van de regionale populaties. De nest-, paarverblijf- en vaste rust- en verblijfplaatsen zullen 
tijdelijk verdwijnen als gevolg van de werkzaamheden. De nieuwbouw biedt voldoende mogelijkheden 
om dit verlies te compenseren. Het karakter van het plangebied wordt vergelijkbaar met de huidige 
situatie waardoor het mogelijk is om dit ook weer aantrekkelijk te maken voor deze soorten. Ter 
overbrugging van de werkzaamheden biedt de omgeving bestaande alternatieven, maar worden ook 
extra voorzieningen getroffen. Deze zijn nodig voor het verkrijgen van een ontheffing op de Wet 
natuurbescherming. 
Doordat de herstructurering gefaseerd wordt uitgevoerd zijn de negatieve effecten op de beschermde 
soorten gespreid in tijd en ruimte. Bovendien worden bij elke fase voldoende maatregelen genomen 
om de geschiktheid van de woonwijk op peil te houden. Hiermee kunnen cumulatieve negatieve 
effecten worden voorkomen. 
 
Al met al is het aannemelijk dat een ontheffing op de Wet natuurbescherming voor de uitvoering van 
de herstructurering verkregen wordt. Voorwaarde hierbij is dat voldoende maatregelen tijdig en op de 
juiste wijze genomen worden om negatieve effecten zoveel mogelijk te voorkomen. De 
beschermingsmaatregelen worden uitgewerkt in een Activiteitenplan dat goedgekeurd moet worden 
door het bevoegd gezag. Hiervoor deskundige begeleiding van een ecoloog noodzakelijk. 
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1. Inleiding 3 

1.1. Aanleiding 

Woningcorporatie Woonvisie werkt aan de gefaseerde vernieuwing van het gebied grenzend aan de 
noordzijde van het centrum van Ridderkerk. Na sloop en nieuwbouw van huurwoningen in het gebied 
tussen de Rotterdamseweg en de Ds. Sikkelstraat/ Dr. Kuyperstraat (fase 1) heeft Woonvisie nu plannen 
ontwikkeld voor de sloop van verouderde huurwoningen en appartementen tussen de Koninginneweg en 
de Talmastraat. Deze plannen vallen in uiteen in twee fasen: het gebied tussen de Slotemaker de 
Bruïnestraat en de Talmastraat (fase twee) en het gebied tussen de Slotemaker de Bruïnestraat en de 
Koninginneweg (fase drie). Allereerst worden tussen de Talmastraat en de Slotemaker de Bruïnestraat 
(fase 2) 101 woningen gesloopt. Deze worden vervangen door maximaal 90 rijwoningen. Het 
stedenbouwkundig plan voor de nieuwe woningen past niet binnen de kaders van het ter plaatse 
vigerende bestemmingsplan 'Ridderkerk West'. Met het bestemmingsplan ‘Herstructurering woongebied 
Ridderkerk – Centrum fase 2’ wordt voorzien in een passende regeling voor zowel de nieuwbouw als het 
toekomstig beheer van fase 2. 
 
In het Besluit milieueffectrapportage is opgenomen dat de aanleg, wijziging of uitbreiding van een 
stedelijk ontwikkelingsproject m.e.r.-beoordelingsplichtig is in gevallen waarin de activiteit betrekking 
heeft op 2.000 of meer woningen. De beoogde ontwikkeling betreft wijziging van 101 woningen naar 
maximaal 90 woningen en blijft daarmee ruim onder de drempelwaarde. Dit betekent dat kan worden 
volstaan met een zogenaamde 'vormvrije m.e.r.-beoordeling'. Dit document bevat deze beoordeling. 
 
 
1.2. Wat houdt een m.e.r.- beoordeling in?  

De wettelijke regeling voor de m.e.r.-beoordeling gaat uit van het principe 'nee, tenzij'. Dat wil zeggen, 
een volwaardige m.e.r.-procedure is alleen noodzakelijk als er sprake is van 'belangrijke nadelige 
gevolgen' die het betreffende project voor het milieu kan hebben. Daarbij moet het bevoegd gezag 
rekening houden met de omstandigheden zoals aangegeven in bijlage III van de EEG-richtlijn 
milieueffectbeoordeling, te weten:  
 de plaats van het project;  
 de omvang van het project;  
 de kenmerken van de potentiële milieueffecten (in samenhang met de eerste twee criteria). 
 
Het bevoegd gezag dient een m.e.r-beoordelingsbeslissing te nemen, waarin wordt aangegeven of wel of 
geen MER nodig is, gelet op de omvang van het project, de plaats van het project en de kenmerken van 
de potentiële (milieu)effecten en mogelijke mitigerende maatregelen. Deze beslissing wordt als bijlage bij 
het bestemmingsplan opgenomen. 
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1.3. Leeswijzer 

Deze m.e.r.-beoordelingsnotitie:  
 beschrijft in hoofdstuk 2 de plaats en omvang van het project; 
 licht in hoofdstuk 3 de verwachte effecten voor de verschillende milieueffecten toe;  
 geeft ten slotte in hoofdstuk 4 de conclusie weer voor de m.e.r.-beoordeling.  
 
Bij de analyse in hoofdstuk 2 en 3 is gebruik gemaakt van de informatie uit de concept bestemmingsplan 
Herstructurering woongebied Ridderkerk Centrum fase 2. 
 
 
 



 

Rho adviseurs voor leefruimte   20161445 
vestiging Rotterdam 

2. Plaats en omvang van het project 5 

2.1. Plaats van het project 

Het plangebied ligt ten noorden van het centrum en wordt in het noorden begrensd door de Hovystraat, 
in het oosten door de Talmastraat, in het zuiden door de Klaas Katerstraat en in het westen door de 
Slotemaker de Bruïnestraat. De begrenzing van het plangebied is afgestemd op de plangrenzen van 
bestemmingsplan 'Herstructurering woongebied centrum' (fase 1) en het recent vastgestelde 
bestemmingsplan 'Centrum Ridderkerk'. De westelijke plangrens loopt door het midden van de 
Slotemaker de Bruïnestraat. Figuur 1 toont de ligging en begrenzing van het plangebied (fase 2).  
 
 

 
Figuur 1. Ligging en begrenzing plangebied in rood (bron: Luchtfoto Kadaster Nederland) 
 
In de huidige situatie bestaat het plangebied uit een woonwijk met 101 huurwoningen met bijbehorende 
tuinen en bestrating. Het gebied bestaat uit twee bouwblokken met losse randbebouwing. Binnen ieder 
bouwblok staan tweelaagse eengezinswoningen met kap langs de straat. In het noordelijke deel is langs 
de Slotemaker de Bruïnestraat een afwijkende verkaveling toegepast met woningen haaks op de weg. In 
het zuidelijke blok heeft een deel van het binnenterrein een gemeenschappelijk gebruik (groen). De 
meeste straatprofielen zijn smal en beschikken aan weerszijden over trottoirs. De Slotemaker de 
Bruïnestraat betreft éénrichtingsverkeer in noordelijke richting. 
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In figuur 2 is te zien dat het plangebied in de milieubeschermingszone ‘Boringsvrije zone’ ligt zoals vermeld 
in de Provinciale omgevingsverordening Zuid-Holland. In deze zone is het boden om gaten te maken of 
graafwerkzaamheden te verrichten dieper dan 2,5 meter en om zonder vergunning of toestemming 
putten te slaan. Het heien van palen zonder verbrede voet is toegestaan. In de realisatiefase dient 
hiermee rekening te worden gehouden. 
 

 
Figuur 2. Milieubeschermingsgebieden t.o.v. het plangebied (rode cirkel) (bron: Provinciale 
omgevingsverordening) 
 
Het plangebied maakt geen onderdeel uit van een Natura 2000-gebied of Natuurnetwerk Nederland 
(NNN). Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is Boezems Kinderdijk op ruim 2 kilometer afstand (zie 
figuur 3). Op een afstand van circa 12 kilometer ligt de dichtstbijzijnde Natura 2000 gebied met 
stikstofgevoelige habitattypen (de Biesbosch). Het dichtstbijzijnde onderdeel van NNN ligt op circa 1 
kilometer van het plangebied (zie figuur 4). 
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Figuur 3. Plangebied (rode cirkel) t.o.v. Natura 2000-gebieden (bron: AERIUS Calculator) 
 

 
Figuur 4. Plangebied (rode cirkel) t.o.v NNN (bron: Provincie Zuid-Holland) 
 
Volgens de indicatieve kaart archeologische waarde (zie figuur 5) geldt voor het plangebied een 
middelhoge verwachting voor het aantreffen van archeologische resten. Door Vestigia Archeologie & 
Cultuurhistorie is ten behoeve van de ontwikkeling van centrum fase 2 en 3 een inventariserend 
veldonderzoek (verkennende fase) uitgevoerd. Op basis van de resultaten van het veldonderzoek is de 
archeologische verwachting voor het plangebied bijgesteld naar ‘laag’.  
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Figuur 5. Uitsnede van de indicatieve kaart archeologische waarde (plangebied is rode cirkel) 
 
 
2.2. Omvang van het project 

Het bestemmingsplan (zoals weergegeven in het verkavelingsplan in figuur 6) omvat 86 
eengezinswoningen. Door gebruik te maken van een smallere beukmaat dan nu getekend, kunnen 
eventueel (vier) extra eengezinswoningen worden toegevoegd in het zuidelijke bouwblok langs de 
Poesiatstraat en de Klaas Katerstraat. Het aantal toegelaten woningen komt daarmee op 90. Het 
verkavelingsplan biedt plaats aan 145 parkeerplaatsen. Daarmee wordt voldaan aan de norm voor de 
getekende woningen. Als er meer (of minder) woningen worden gerealiseerd dan wordt de 
parkeercapaciteit conform de normen aangepast. 
 
De vervanging van woningen vindt grotendeels plaats binnen de bestaande verkeersstructuur. Vanaf de 
Koninginneweg ontsluiten de dwarsstraten Hovystraat, Poesiatstraat en Klaas Katerstraat het plangebied. 
Deze straten zijn tweerichtingsverkeer. De woonstraten Talmastraat en Slotemaker de Bruïnestraat zijn 
eenrichtingsverkeer in noordelijke richting. Deze woonstraten krijgen een assymetrisch profiel met aan 
één kant een brede speelstoep en een bomenlaan. Langs alle straten is tweezijdig langsparkeren in 
vakken, met uitzondering van de Hovystraat en de Koninginneweg. 
 
Overige parkeerplaatsen worden aangelegd op de binnenterreinen. In de blokken tussen de Talmastraat 
en de Slotemaker de Bruïnestraat wordt in de achtertuinen geparkeerd, vanaf een achterstraat. De 
binnenterreinen zijn toegankelijk vanaf de Slotemaker de Bruïnestraat. 
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Figuur 6. Verkavelingsplan 
 
Via de centrumring en de Koninginneweg zijn de gebiedsontsluitende wegen snel te bereiken. Aangezien 
het totale aantal woningen in het plangebied afneemt en in cumulatie met fase drie maximaal met zeven 
woningen toeneemt, zijn geen relevante effecten op de verkeersintensiteiten op wegen in de omgeving 
te verwachten. 
 
Cumulatie met andere projecten 
Het totale herstructureringsplan bestaat uit drie fases. De vernieuwing van het woongebied rondom het 
centrum van Ridderkerk is met fase 1 gestart aan de oostkant van de Ds. Sikkelstraat/ Dr. Kuyperstraat. 
Oude woningen zijn gesloopt en nieuwe woningen zijn gerealiseerd binnen de bestaande 
stedenbouwkundige structuur. In fase 1 werden totaal 200 woningen en 2 bedrijfsruimtes gesloopt en 
zijn 164 huurwoningen teruggebouwd. Door de afname van woningen en door niet gelijktijdig uitvoeren 
van de fases zijn significante cumulatieve effecten met fase 1 uitgesloten. Door de samenhang met fase 3 
is hieronder een doorkijk gegeven voor de cumulatie met dit plan. Verder zijn in de omgeving van het 
plangebied voor zover bekend geen redelijkerwijs te verwachten toekomstige projecten. Hierdoor is 
cumulatie met andere projecten dan fase 3 niet te verwachten en wordt daarmee in deze 
aanmeldingsnotitie verder geen rekening gehouden. 
 
Doorkijk fase 3 
Ook voor fase 3 (het gebied tussen de Slotemaker de Bruïnestraat en de Koninginneweg) zijn door 
Woonvisie herstructureringsplannen ontwikkeld. Omdat de haalbaarheid van fase 3 nog niet is 
aangetoond, is deze fase niet meegenomen in het bestemmingsplan. Uit efficiency overwegingen zijn 
diverse onderzoeken wel gelijktijdig voor beide fasen uitgevoerd. Voor fase 3 zal te zijner tijd een 
afzonderlijk bestemmingsplan worden opgesteld. Wel wordt in deze aanmeldingsnotitie gekeken naar de 
mogelijke cumulatie van effecten met fase 3. 
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Fase 3 bestaat uit de sloop van 122 woningen. In de fasen 2 en 3 worden gezamenlijk 223 woningen 
gesloopt. In de uitgevoerde onderzoeken is voor fase 3 uitgegaan van de bouw van maximaal 140 
woningen; 83 appartementen en 57 eengezinswoningen. Het maximale aantal woningen voor fase 2 en 3 
komt daarmee op 230 woningen. De appartementengebouwen zijn beoogd langs de Koninginneweg en 
langs de Klaas Katerstraat ter hoogte van het gemeentehuis, de grondgebonden woningen langs de 
Slotemaker de Bruïnestraat. De maximale bouwhoogte van de appartementengebouwen bedraagt 11 
meter. De grondgebonden woningen zullen qua bouwmassa en uitstraling gelijk zijn aan de woningen in 
fase 2. In totaal zal het aantal woningen toenemen met 7. Gelet op deze beperkte toename zal geen 
sprake zijn van relevante cumulatie van effecten. 
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In dit hoofdstuk worden de belangrijkste milieueffecten van de beoogde ontwikkeling beschreven. Het is 
gebruikelijk de milieueffecten van de beoogde situatie te vergelijken met de referentiesituatie. De 
referentiesituatie bestaat uit de huidige situatie inclusief de autonome ontwikkelingen. 
 
De effectbeoordeling in dit hoofdstuk is gebaseerd op de informatie uit het concept bestemmingsplan dat 
is opgesteld ten behoeve van de beoogde ontwikkeling. Voor een uitgebreidere analyse en onderliggende 
onderzoeksrapporten wordt verwezen naar dit plan. Door de afname in woningen van 101 woningen naar 
maximaal 90 woningen kunnen negatieve effecten op de luchtkwaliteit, verkeersgeneratie, 
stikstofdepositie en externe veiligheid uitgesloten worden. Door de sloop en bouw van de woningen 
wordt gekeken naar de effecten van de beoogde ontwikkeling op de natuur. Ook wordt gekeken naar de 
effecten op de bodem, de waterhuishouding, cultuurhistorie, archeologie, duurzaamheid en 
klimaatadaptie. Daarnaast worden de benodigde mitigerende maatregelen beschreven. 
 
 
3.1. Bodem en water 

Bodem 
De woningen hebben geen negatief effect op de bodem. 
 
Op basis van de onderzoeksresultaten (zie bestemmingsplan) wordt de locatie in milieuhygiënisch opzicht 
geschikt geacht voor de huidige en toekomstige bestemming. Indien vrijkomende grond elders wordt 
hergebruikt kunnen partijkeuringen conform het Besluit bodemkwaliteit noodzakelijk zijn om de 
uiteindelijke hergebruiksmogelijkheden van de grond vast te stellen. Omdat geen onderzoek is gedaan 
naar de aanwezigheid van asbesthoudende rioleringsbuizen in de grond, wordt dit tijdens het graven van 
proefsleuven uitgevoerd. Indien uit dit onderzoek blijkt dat asbest aanwezig is en verwijderd dient te 
worden, wordt dit conform de geldende wet- en regelgeving gedaan en afgevoerd naar een erkende 
verwerker. 
 
Water 

Zoals beschreven in hoofdstuk 2 ligt het plangebied in de milieubeschermingszone ‘Boringsvrije zone’. 
Deze zone beschermt de waterkwaliteit in het waterwingebied. In het kader van de aanvraag 
omgevingsvergunning voor de bouw van de woningen dient aan de specifieke eisen uit de verordening te 
worden voldaan (o.a. aanvragen ontheffing). Met deze specifieke eisen kunnen relevante effecten op de 
waterkwaliteit in de waterwingebieden uitgesloten worden. 
 
Het plangebied ligt niet binnen de kern of beschermingszone van een waterkering. De ontwikkeling heeft 
dan ook geen invloed op de waterveiligheid in de omgeving. Er zal een gescheiden rioleringstelstel worden 
aangelegd zodat schoon hemelwater niet bij een rioolzuiveringsinstallatie terecht komt. 
 
Als gevolg van de realisering van de herstructurering met bijbehorende parkeervoorzieningen is er sprake 
van een toename in verharding. Het metrage verhard oppervlak neemt in het verkavelingsplan voor fase 
2 en 3 gecumuleerd toe met 4.189 m2. Op basis van deze hoeveelheid extra verharding dient 419 m2 
gecompenseerd te worden. Eerder was reeds 830 m2 aan oppervlaktewater voorzien bij de realisatie van 
rioolgemaal P01. Voor het rioolgemaal zelf was geen wateropgave. Voor fase 1 van de herstructurering 



12 Kenmerken van de milieueffecten 

20161445  Rho adviseurs voor leefruimte 
  vestiging Rotterdam 

van het woongebied rond het centrum was 300 m2 compensatie nodig volgens de regels van het 
waterschap. Uitgaande van een totaal  van  830 m2 dat is gegraven minus 300 m2 dat gebruikt is voor fase 
1, kan 530 m2 gebruikt worden voor fase 2 en 3. Met een opgave van 419 m2 is dit ruim voldoende om de 
benodigde compensatie te realiseren, ook als de definitieve plannen nog iets afwijken van de nu 
opgestelde verkaveling. De gemeente Ridderkerk heeft aangegeven dat de initiatiefnemer in het kader 
van de herstructurering gebruik mag maken van het gegraven oppervlaktewater om te kunnen voldoen 
aan de compensatieplicht. De compenserende maatregelen zijn dan ook voldoende om een significant 
negatief effect op de waterhuishouding uit te sluiten. 
 
 

3.2. Natuur 

Gebiedsbescherming 
Zoals eerder beschreven is het plangebied niet gelegen in beschermd natuurgebied. Gezien de beperkte 
omvang van de voorgenomen ontwikkeling en de afstand tot de natuurgebieden is het uitgesloten dat de 
ontwikkelingen in het plangebied negatieve effecten hebben op de instandhoudings- doelstellingen van 
beschermde natuurgebieden in de omgeving. 
 
Soortenbescherming 
Om de ecologische gevolgen van de beoogde ontwikkeling in kaart te brengen is een quickscan flora- en 
fauna uitgevoerd en een aanvullend notitie Wet Natuurbescherming. De onderzoeken, uitgevoerd door 
Elzerman Ecologisch Advies, zijn opgenomen in het concept bestemmingsplan. Het onderzoek richtte zich 
op alle beschermde soorten van de Wet Natuurbescherming. Binnen het plangebied moet rekening 
gehouden worden met de volgende beschermde soorten: beschermde huismus, gierzwaluw, gewone 
dwergvleermuis, de ruige dwergvleermuis, algemene broedvogel en de egel. Ook geldt de algemene 
zorgplicht. 
 
Voor de beschermde huismus, gierzwaluw, gewone dwergvleermuis en de ruige dwergvleermuis wordt 
ontheffing aangevraagd. Hiervoor wordt een Activiteitenplan opgesteld met daarin mitigerende 
maatregelen om de negatieve effecten op deze soorten te beperken. Het Activiteitenplan wordt onder 
deskundige begeleiding van een ecoloog opgesteld. Effecten op de beschermde soorten kunnen worden 
uitgesloten door de maatregelen uit het Activiteitenplan en omdat het per soort gaat om een beperkt 
aantal beschermde locaties in vergelijking met de omvang van de regionale populaties. De nest-, 
paarverblijf- en vaste rust- en verblijfplaatsen zullen tijdelijk verdwijnen als gevolg van de 
werkzaamheden. De nieuwbouw biedt voldoende mogelijkheden om dit verlies te compenseren. Het 
karakter van het plangebied wordt vergelijkbaar met de huidige situatie waardoor het mogelijk is om dit 
ook weer aantrekkelijk te maken voor deze soorten. Ter overbrugging van de werkzaamheden biedt de 
omgeving bestaande alternatieven, maar worden ook de extra voorzieningen getroffen uit het 
Activiteitenplan. 
 
De sloop wordt buiten de broedtijd gestart om relevante effecten op broedvogels te voorkomen. Het 
broedseizoen duurt globaal vanaf half maart tot en met juli, maar is afhankelijk van klimatologische 
omstandigheden.  
 
Voorafgaand aan het bouwrijp maken van de achtertuinen dient tevens gecontroleerd te worden op de 
aanwezigheid van egels zodat deze verplaatst kunnen worden naar een geschikt leefgebied. Hiermee 
worden relevante effecten op de egels voorkomen. 
 
 
3.3. Cultuurhistorie en archeologie 

Cultuurhistorie 
In het plangebied zijn geen cultuurhistorisch waardevolle elementen aanwezig. Negatieve effecten op 
deze elementen zijn uitgesloten. 
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Archeologie 
Zoals aangegeven in hoofdstuk 2 heeft het plangebied een lage verwachting voor het aantreffen van 
archeologische resten. Effecten op archeologische waarden zijn niet te verwachten. Aangezien het nooit 
volledig is uit te sluiten dat tijdens eventueel grondverzet een archeologische 'toevalsvondst' wordt 
gedaan, zal de uitvoerder van dit grondwerk worden gewezen op de plicht om hiervan zo spoedig mogelijk 
melding te doen bij de Minister van OC&W (in de praktijk bij de gemeente Ridderkerk). Hiermee is 
voldoende bescherming van de eventueel aanwezige archeologische waarden. 
 
 
3.4. Duurzaamheid en klimaatadaptie 

Duurzaamheid 

Het is van belang om bij nieuwbouwplannen aandacht te besteden aan het aspect duurzaamheid. Daarbij 
stelt het Bouwbesluit eisen aan energiezuinigheid van een nieuwe woning. Bij de technische uitwerking 
van het bouwplan zal nader inzichtelijk worden gemaakt welke maatregelen ten aanzien van 
duurzaamheid toegepast worden. 
 

Klimaatadaptatie 

De beoogde ontwikkeling betreft de herontwikkeling van een woongebied. In het plangebied wordt 
voldoende groen gewaarborgd. Het groen en de tuin dragen bij aan de klimaatadaptatie: verdroging, 
wateroverlast en hittestress. Verder nemen de risico’s op rampen door klimaatverandering niet toe door 
het plan. 
  

 
3.5. Mitigerende maatregelen  

De volgende mitigerende maatregelen worden genomen: 
 De sloopwerkzaamheden worden buiten de broedtijd gestart om relevante effecten op broedvogels 

te voorkomen.  
 Voorafgaand aan het bouwrijp maken van de achtertuinen wordt gecontroleerd op de aanwezigheid 

van egels zodat deze verplaatst kunnen worden naar een geschikt leefgebied. 
 Voor de beschermde huismus, gierzwaluw, gewone dwergvleermuis en de ruige dwergvleermuis 

wordt ontheffing aangevraagd. Hiervoor wordt een Activiteitenplan opgesteld met daarin 
maatregelen om de negatieve effecten op deze soorten te beperken.  

 
Verder zijn geen aanvullende mitigerende maatregelen noodzakelijk. 
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4. Conclusie  

Uit de informatie in deze notitie blijkt dat het plangebied gelegen is in een milieubeschermingszone 
‘Boringsvrije zone’. Verder is het plangebied niet gelegen in kwetsbaar gebied en/of gebied met een 
beschermde status. De aard en beperkte omvang van het plan leidt niet tot belangrijke nadelige 
miligeugevolgen.Door rekening te houden met de boringsvrije zone en de genoemde mitigerende 
maatregelen is het doorlopen van een volledige m.e.r.-procedure niet noodzakelijk. 
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Hoofdstuk 1    Inleidende regels 

 
Artikel 1    Begrippen 

1.1    plan 

het bestemmingsplan Herstructurering woongebied Ridderkerk ‐ Centrum fase 2 met 
identificatienummer NL.IMRO.0597.BPWEST2018HWOONF2‐VG01 van de gemeente Ridderkerk. 

1.2    bestemmingsplan 

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels. 

1.3    aanduiding 

een geometrisch bepaald vlak of een figuur, waar gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 
regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden. 

1.4    aanduidingsgrens 

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft. 

1.5    aan‐huis‐gebonden bedrijf 

het op bedrijfsmatige wijze uitoefenen van activiteiten, waarvoor geen melding‐ of vergunningplicht op 
grond van het Inrichtingen‐ en vergunningenbesluit milieubeheer geldt en die door de beperkte omvang 
in een gedeelte van een woning en de daarbij behorende bebouwing worden uitgeoefend. 

1.6    aan‐huis‐gebonden beroep 

het  beroepsmatig  verlenen  van  diensten  op  administratief,  architectonisch,  kunstzinnig,  juridisch  of 
daarmee  naar  aard  gelijk  te  stellen  gebied,  dan  wel  het  uitoefenen  van  een  beroep  op  medisch, 
paramedisch of therapeutisch gebied, welke door hun beperkte omvang in een gedeelte van een woning 
en de daarbij behorende bebouwing worden uitgeoefend. 

1.7    achtererf 

de  gronden  die  behoren  bij  het  hoofdgebouw  en  gelegen  zijn  achter  de  achtergevellijn  van  het 
hoofdgebouw. 

1.8    bebouwing   

een of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

1.9    bestemmingsgrens 

de grens van een bestemmingsvlak. 

1.10    bestemmingsvlak 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 
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1.11  bevoegd gezag 

bevoegd gezag zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

1.12  bijgebouw 

een vrijstaand, afzonderlijk van het hoofdgebouw gebouwd gebouw, dat in functioneel en bouwkundig 
opzicht te onderscheiden is van en in volume ondergeschikt is aan het hoofdgebouw. 

1.13  bouwen 

het  plaatsen,  het  geheel  of  gedeeltelijk  oprichten,  vernieuwen,  veranderen  of  vergroten  van  een 
bouwwerk. 

1.14  bouwgrens 

de grens van een bouwvlak. 

1.15  bouwperceel 

een  aaneengesloten  stuk  grond,  waarop  ingevolge  de  regels  een  zelfstandige,  bij  elkaar  behorende 
bebouwing is toegelaten. 

1.16  bouwperceelgrens 

een grens van een bouwperceel. 

1.17  bouwvlak 

een  geometrisch bepaald  vlak, waarmee  gronden  zijn  aangeduid, waar  ingevolge de  regels bepaalde 
gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten. 

1.18  bouwwerk 

elke  constructie  van  enige omvang  van hout,  steen, metaal of  ander materiaal, die hetzij direct hetzij 
indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond. 

1.19  dakvoet 

de onderzijde van de laagste dakpan of onderrand van een andere vorm van dakbedekking. 

1.20  dienstverlening 

het  bedrijfsmatig  aanbieden,  verkopen  en/of  leveren  van  diensten  aan  personen,  zoals  reisbureaus, 
kapsalons en wasserettes. 

1.21  erker 

een uitbouw aan de voorzijde van de woning, met een maximale breedte van 75% van de breedte van 
de voorgevel van het hoofdgebouw, een maximale diepte van 2 m en een maximale hoogte gelijk aan de 
hoogte van de begane grondlaag van de desbetreffende woning vermeerderd met 0,35 m. 

1.22    gebouw 

elk  bouwwerk,  dat  een  voor  mensen  toegankelijke,  overdekte,  geheel  of  gedeeltelijk  met  wanden 
omsloten ruimte vormt. 

1.23    hoofdgebouw 

een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn aard, functie, constructie of afmetingen dan wel gelet op 
de bestemming als belangrijkste bouwwerk valt aan te merken. 
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1.24    nutsvoorzieningen 

voorzieningen  ten  behoeve  van  het  openbare  nut,  zoals  transformatorhuisjes,  gasreduceerstations, 
schakelhuisjes,  duikers,  bemalingsinstallaties,  gemaalgebouwtjes,  telefooncellen,  voorzieningen  ten 
behoeve van (ondergrondse) afvalinzameling en apparatuur voor telecommunicatie. 

1.25    overkapping 

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voorzien van een gesloten dak. 

1.26    peil 

a. voor gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelegen op een afstand van 5 m of minder 
uit de bestemming 'Verkeer' of 'Verkeer ‐ Verblijfsgebied': de hoogte van die weg; 

b. voor gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelegen op een afstand van meer dan 5 m 
uit  de  bestemming  'Verkeer'  of  'Verkeer  ‐  Verblijfsgebied':  de  gemiddelde  hoogte  van  het 
aangrenzend terrein.   

1.27    praktijkruimte 

een  gebouw  of  een  gedeelte  daarvan,  dat  dient  voor  het  beroepsmatig  verlenen  van  diensten  op 
administratief,  architectonisch,  kunstzinnig,  juridisch,  medisch,  paramedisch,  therapeutisch  of  een 
daarmee naar aard gelijk te stellen gebied. 

1.28    seksinrichting 

het bedrijfsmatig ‐of in omvang of frequentie die daarmee overeenkomt‐ gelegenheid bieden tot het ter 
plaatse, in een gebouw of in een vaartuig, verrichten van seksuele handelingen. 

1.29    voorgevel 

de gevel van het hoofdgebouw die door zijn aard, functie, constructie dan wel gelet op uitstraling ervan 
als belangrijkste gevel kan worden aangemerkt. 

1.30    voorgevel(rooi)lijn 

de lijn die gelijk of evenwijdig loopt aan de naar de openbare weg gerichte gevel. 

1.31    Wgh‐inrichtingen 

bedrijven, zoals bedoeld in artikel 2.4 van het Inrichtingen‐ en vergunningenbesluit milieubeheer, die in 
belangrijke mate geluidshinder kunnen veroorzaken. 

1.32    woning / wooneenheid 

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden. 

1.33    zijerf 

de gronden die behoren bij het hoofdgebouw en gelegen zijn tussen de voorgevel‐ en de achtergevellijn 
van het gebouw. 
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Artikel 2  Wijze van meten 
Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1    afstand 

de afstand tussen bouwwerken onderling en de afstand van bouwwerken  tot perceelsgrenzen worden 
daar gemeten waar deze afstanden het kleinst zijn. 

2.2    bouwhoogte van een bouwwerk 

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met 
uitzondering  van  ondergeschikte  bouwonderdelen,  zoals  schoorstenen,  antennes  en  naar  de  aard 
daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen. 

2.3    breedte van dakkapellen 

De  maximaal  toegestane  breedte  van  dakkappellen  ten  opzichte  van  de  breedte  van  daken  wordt 
gemeten langs een horizontale lijn die de betreffende dakkapellen in het verticale midden doorsnijdt. 

2.4    dakhelling 

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak. 

2.5    diepte en breedte van een hoofdgebouw 

De diepte en de breedte van een hoofdgebouw worden gemeten daar waar deze maten het grootst zijn, 
met dien verstande dat erkers en aan‐ en uitbouwen niet worden meegerekend. 

2.6    goothoogte van een bouwwerk 

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te 
stellen constructiedeel. 

2.7    inhoud van een bouwwerk 

tussen de onderzijde van de begane grondvloer,  de buitenzijde van de  gevels  (en/of  het  hart  van de 
scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen. 

2.8    oppervlakte van een bouwwerk 

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd 
op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk. 
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Hoofdstuk 2    Bestemmingsregels 

Artikel 3  Tuin 

3.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. tuinen bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen;
b. tuin‐ en achterpaden;
c. inritten ten behoeve van parkeervoorzieningen.

3.2    Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 
a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd;
b. de  bouwhoogte  van  erfafscheidingen  bedraagt  ten  hoogste  1  m,  met  dien  verstande  dat  de

bouwhoogte  van  erfafscheidingen  gelegen  achter  de  voorgevel  van  bij  de  tuin  behorende
hoofdgebouwen maximaal 2 m mag bedragen;

c. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m;
d. in afwijking van het gestelde onder a mogen binnen deze bestemming  (delen van) erkers worden

gebouwd voor zover deze behoren bij naastgelegen hoofdgebouwen.
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Artikel 4    Verkeer ‐ Verblijfsgebied 

4.1    Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Verkeer ‐ Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. verblijfsgebied  met  een  functie  voor  verblijf,  verplaatsing  en  gebruik  ten  dienste  van  de 

aangrenzende bestemmingen; 
b. ter plaatse van de aanduiding 'speelvoorziening': een speelvoorziening; 
c. bij  deze bestemming behorende  voorzieningen,  zoals  voet‐  en  fietspaden, parkeervoorzieningen, 

afvalinzameling, kunstuitingen,    voorzieningen voor openbaar vervoer, groen en water. 

4.2    Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:   
a. op deze gronden mogen uitsluitend ten behoeve van de bestemming bouwwerken, geen gebouwen 

zijnde, worden gebouwd; 
b. de  bouwhoogte  van  bouwwerken,  geen  gebouwen  zijnde,  anders  dan  ten  behoeve  van  de 

verkeersregeling, de verkeers‐ of wegaanduiding of de verlichting, bedraagt ten hoogste 5 m. 
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Artikel 5    Wonen 

5.1    Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. grondgebonden woningen met aan‐huis‐gebonden beroepen en aan‐huis‐gebonden bedrijven; 
b. bij  deze bestemming behorende voorzieningen,  zoals  tuinen, erven, nutsvoorzieningen, verkeers‐ 

en (ondergrondse)parkeervoorzieningen, afvalinzameling, groen en water. 

5.2    Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 
 
5.2.1    Hoofdgebouwen 

a. hoofdgebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd;   
b. het aantal wooneenheden binnen het bouwvlak mag niet meer bedragen dan door middel van de 

aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' is aangegeven; 
c. de  goothoogte  van  hoofdgebouwen  bedraagt  ten  hoogste  de  met  de  maatvoeringaanduiding 

aangegeven goothoogte; 
d. de  voorgevel  van  hoofdgebouwen  dient  in  de  bestemmingsgrens  met  de  bestemming  'Tuin'  te 

worden gebouwd; 
e. de  afstand  van  vrijstaande  en  twee‐aaneengebouwde  hoofdgebouwen  aan  de 

niet‐aaneengebouwde zijde tot de perceelsgrens dient ten minste 3 m te bedragen; 
f. uitbreiding  van  hoofdgebouwen  mag  uitsluitend  plaatsvinden  in  de  vorm  van  aanbouwen, 

uitbouwen en/of bijgebouwen; 
g. de diepte van hoofdgebouwen bedraagt, gemeten vanaf de voorgevel, maximaal 15 m. 
 
5.2.2    Aan‐ en uitbouwen en bijgebouwen 

a. aan‐ en uitbouwen en bijgebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd; 
b. aan‐ en uitbouwen en bijgebouwen dienen op een afstand van ten minste 3 m achter de voorgevel 

van het hoofdgebouw te worden gebouwd, met uitzondering van erkers; 
c. de diepte van aan‐ en uitbouwen van aaneengebouwde hoofdgebouwen bedraagt ten hoogste 3 m, 

gemeten vanaf de achtergevel van het hoofdgebouw; 
d. de  diepte  van  aan‐  en  uitbouwen  van  vrijstaande  hoofdgebouwen  bedraagt  ten  hoogste  5 m, 

gemeten vanaf de achtergevel van het hoofdgebouw; 
e. het  gezamenlijk  oppervlak  van  aan‐  en uitbouwen, bijgebouwen  en  overkappingen  bedraagt  ten 

hoogste:   
1. 50% van de bij het hoofdgebouw behorende zij‐ en/of achtererf, met een maximum van 50 m²,   

met dien verstande dat een aaneengesloten oppervlakte van ten minste 25 m² van het zij‐ en 
achtererf onbebouwd en onoverdekt dient te blijven; 

2. 65 m²,  indien  de  oppervlakte  van  het  bij  het  hoofdgebouw  behorende  zij‐  en  achtererf  ten 
minste 200 m² en ten hoogste 250 m² bedraagt; 

3. 75 m²,  indien de oppervlakte van het bij  het hoofdgebouw behorende  zij‐ en achtererf meer 
dan 250 m² en ten hoogste 500 m² bedraagt; 

4. 100 m²,  indien de oppervlakte van het bij het hoofdgebouw behorende zij‐ en achtererf meer 
dan 500 m² bedraagt; 

f. de goothoogte van aan‐ en uitbouwen bedraagt ten hoogste de hoogte van de eerste bouwlaag van 
het hoofdgebouw vermeerderd met 0,35 m, met een maximum van 4 m;   

g. de aan‐ en uitbouw mag worden voorzien van een kap of schuin dak met een hoogte van maximaal 
1 m; 

h. de goothoogte van bijgebouwen bedraagt ten hoogste 3 m; 
i. de bouwhoogte van bijgebouwen bedraagt ten hoogste 4 m;   
j. de bouwhoogte van overkappingen bedraagt ten hoogste 3 m. 
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5.2.3    Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

a. de  bouwhoogte  van  erfafscheidingen  voor  de  voorgevel  van  het  hoofdgebouw  bedraagt  ten 
hoogste 1 m;   

b. de  bouwhoogte  van  erfafscheidingen  achter  de  voorgevel  van  het  hoofdgebouw  bedraagt  ten 
hoogste 2 m;   

c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m. 

5.3    Nadere eisen 

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd nadere eisen te stellen omtrent de situering en 
de goothoogte van aan‐ en uitbouwen en bijgebouwen, indien over een lengte van meer dan 2,5 m in de 
zijerfscheiding wordt gebouwd, teneinde te waarborgen dat de op te richten bebouwing geen onnodige 
nadelige veranderingen teweegbrengt in de bezonningssituatie op de aangrenzende erven of tuinen en 
in de lichttoetreding van het naastgelegen hoofdgebouw, met dien verstande dat: 
a. daardoor de gebruikswaarde van het te bebouwen erf niet onevenredig wordt geschaad; 
b. de goothoogte van (delen van) gebouwen niet wordt teruggebracht tot minder dan 2,5 m; 
c. geen inbreuk wordt gemaakt op het bepaalde in lid 5.2.2 onder e ten aanzien van het maximaal te 

bebouwen gedeelte van de gronden. 

5.4    Afwijken van de bouwregels 

5.4.1    Situering hoofdgebouwen 

Het bevoegd  gezag  kan  bij  een omgevingsvergunning  afwijken  van het bepaalde  in  lid 5.2.1 onder  e 
teneinde een andere situering van de hoofdgebouwen op bouwpercelen mogelijk  te maken, met dien 
verstande  dat  de  afstand  van  de  voorgevel  van  hoofdgebouwen  tot  de  bestemmingsgrens  met  de 
bestemming 'Tuin' niet meer dan 3 m mag bedragen. 

5.5    Specifieke gebruiksregel 

Onder strijdig gebruik wordt niet verstaan het gebruik van gedeelten van woningen en/of bijgebouwen 
voor  kantoor‐  en/of  praktijkruimte  ten  behoeve  van  aan‐huis‐gebonden  beroepen  en 
aan‐huis‐gebonden bedrijven, voor zover: 
a. de woonfunctie als primaire functie gehandhaafd wordt;   
b. het  vloeroppervlak  in  gebruik  voor  kantoor‐  en/of praktijkruimte  niet  groter  is  dan  30%  van het 

vloeroppervlak van hoofdgebouwen en erfbebouwing, met een maximum van 70 m²; 
c. ten  behoeve  van  de  kantoor‐  en/of  praktijkruimte  wordt  voorzien  in  voldoende 

parkeergelegenheid; 
d. het gebruik geen nadelige invloed heeft op de normale afwikkeling van het verkeer; 
e. geen horeca en geen detailhandel plaatsvindt, uitgezonderd een beperkte verkoop ondergeschikt 

aan de uitoefening van toegestane aan‐huis‐gebonden beroepen; 
f. het beroep of de activiteit door de bewoner wordt uitgeoefend; 
g. de  handel  in  en  opslag  van  consumentenvuurwerk,  softdrugs  en  hallucinogene middelen  is  niet 

toegestaan. 
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Hoofdstuk 3    Algemene regels 

Artikel 6    Antidubbeltelregel 
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is 
gegeven  of  alsnog  kan  worden  gegeven,  blijft  bij  de  beoordeling  van  latere  bouwplannen  buiten 
beschouwing. 
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Artikel 7    Algemene bouwregels 

7.1    Overschrijding goothoogte 

De goothoogte mag worden overschreden door: 
a. dakruimten, mits: 

1. het gezamenlijk oppervlak van (nagenoeg) horizontale dakvlakken niet meer bedraagt dan 50% 
van het gezamenlijk grondoppervlak van de af te dekken gedeelten van het bouwwerk; 

2. de  hoogte  van  de  overschrijding  ten  opzichte  van  de  aanwezige  goothoogte  niet meer  dan 
4,5 m bedraagt; 

3. de breedte  van  enig deel  van  een  gevelvlak  van deze dakruimte,  geen dakkapel  zijnde, niet 
meer  bedraagt  dan  40%  van  de  breedte  van  de  onderliggende  gevel  dan  wel  in  opwaartse 
richting geleidelijk afneemt tot deze maat; 

b. dakkapellen op woningen,  voor  zover  gelegen  aan  de voor‐ of  zijgevel, waarvan  de gezamenlijke 
breedte  per  dakvlak  niet  meer  bedraagt  dan  50%  van  de  breedte  van  de  voor‐  of  zijgevel  en 
waarvan de hoogte niet meer bedraagt dan 50% van de in het verticale vlak geprojecteerde hoogte 
van het dakvlak met een maximumhoogte van 1,5 m; 

c. dakkapellen op woningen, voor zover niet gelegen aan de voor‐ of zijgevel van een pand, waarvan 
de afstand tot de zijgevel of de woningscheidende muur niet minder dan 0,5 m bedraagt met een 
maximumhoogte van 1,5 m; 

d. (delen van) bouwwerken, waarvan de grootste horizontale doorsnede niet meer dan 1 m² bedraagt 
en door trappenhuizen, lichtstraten, koepels en liftkokers; 

e. technische ruimten voor klimaatregeling, koeling en dergelijke met een maximale oppervlakte van 4 
m2. 

7.2    Overschrijding bouwhoogte 

De bouwhoogte mag worden overschreden door: 
a. (delen van) bouwwerken, waarvan de grootste horizontale doorsnede niet meer dan 1 m² bedraagt 

en door trappenhuizen, lichtstraten, koepels en liftkokers; 
b. technische ruimten voor klimaatregeling, koeling en dergelijke met een maximale oppervlakte van 4 

m2; 

c. antennes met ten hoogste 6 m. 

7.3    Overschrijding bouw‐ en bestemmingsgrenzen 

De bestemmings‐ en bouwgrenzen mogen in afwijking van aanduidingen, aanduidingsgrenzen en regels 
worden overschreden door: 
a. tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, hellingbanen, balkons, 

entreeportalen, veranda's en afdaken, mits de overschrijding ten hoogste 2,5 m bedraagt; 
b. tot gebouwen behorende erkers en serres, mits de overschrijding ten hoogste 2 m bedraagt; 
c. andere  ondergeschikte  onderdelen  van  gebouwen,  mits  de  overschrijding  ten  hoogste  1,5 m 

bedraagt.   

7.4    Voldoende parkeergelegenheid 

a. Een bouwwerk, waarvan een behoefte aan parkeergelegenheid wordt  verwacht,  kan niet worden 
gebouwd  wanneer  op  het  bouwperceel  of  in  de  omgeving  daarvan  niet  in  voldoende 
parkeergelegenheid is voorzien en in stand wordt gehouden. 

b. Bij  een  omgevingsvergunning  wordt  aan  de  hand  van  op  dat  moment  van  toepassing  zijnde 
beleidsregels bepaald of er sprake is van voldoende parkeergelegenheid.     

c. Bij  een  omgevingsvergunning  kan  worden  afgeweken  van  het  bepaalde  in  sub  a  en  worden 
toegestaan  dat  in  minder  dan  voldoende  parkeergelegenheid  wordt  voorzien,  mits  dit  geen 
onevenredige afbreuk doet aan de parkeersituatie. 

 
 



    69   

 

  
Rho adviseurs voor leefruimte      059700.20161445 
  

Artikel 8    Bestaande afstanden en bestaande andere maten 
a. Voor  een  bouwwerk,  dat  bij  of  krachtens  de Wet  algemene  bepalingen  omgevingsrecht  op  het 

tijdstip  van  inwerkingtreding  van  het  bestemmingsplan  aanwezig  of  in  uitvoering  is,  dan  wel 
gebouwd kan worden en dat in het plan ingevolge de bestemming is toegelaten, maar waarvan de 
bestaande afstands‐, hoogte‐,  inhouds‐  en oppervlaktematen afwijken van  de bouwregels  van  de 
betreffende bestemming, geldt dat:   
1. bestaande maten,  die meer  bedragen dan  in hoofdstuk  2  is  voorgeschreven, mogen  als  ten 

hoogste toelaatbaar worden aangehouden; 
2. bestaande maten, die minder bedragen dan  in hoofdstuk 2  is voorgeschreven, mogen als  ten 

minste toelaatbaar worden aangehouden. 
b. Ingeval van herbouw is lid a onder 1 en 2 uitsluitend van toepassing, indien de herbouw op dezelfde 

plaats plaatsvindt. 
c. Op een bouwwerk als hiervoor bedoeld,  is het Overgangsrecht bouwwerken als opgenomen  in dit 

plan niet van toepassing. 
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Artikel 9    Algemene afwijkingsregels 

9.1    Afwijken van maten 

Het  bevoegd  gezag  kan  ‐ tenzij  op  grond  van  hoofdstuk  2  reeds  afwijking  mogelijk  is ‐  bij  een 
omgevingsvergunning afwijken van de regels voor: 
a. afwijkingen van maten (waaronder percentages) met ten hoogste 10%; 
b. overschrijding van bouwgrenzen, niet  zijnde bestemmingsgrenzen,  voor  zover  zulks  van  belang  is 

voor een technisch betere realisering van bouwwerken dan wel voor zover zulks noodzakelijk  is  in 
verband met de werkelijke  toestand van het  terrein; de overschrijdingen mogen  ten hoogste 3 m 
bedragen en het bouwvlak mag met ten hoogste 10% worden vergroot. 

 
De bevoegdheid tot afwijken wordt niet gebruikt, indien daardoor onevenredige afbreuk wordt gedaan 
aan  de  ingevolge  de  bestemming  gegeven  gebruiksmogelijkheden  van  aangrenzende  gronden  en 
bouwwerken. 
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Artikel 10    Algemene wijzigingsregels 
Overschrijding bestemmingsgrenzen 

Het  college van burgemeester en wethouders kan de  in  het plan opgenomen bestemmingen wijzigen 
ten  behoeve  van  overschrijding  van  bestemmingsgrenzen,  voor  zover  zulks  van  belang  is  voor  een 
technisch betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover zulks noodzakelijk is 
in verband met de werkelijke toestand van het terrein. De overschrijdingen mogen echter ten hoogste 
3 m bedragen en het bestemmingsvlak mag met ten hoogste 10% worden vergroot. 
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Artikel 11    Overige regels 

11.1    Werking wettelijke regelingen 

De  wettelijke  regelingen  waarnaar  in  de  regels  wordt  verwezen,  gelden  zoals  deze  luiden  op  het 
moment van vaststelling van het plan. 
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Hoofdstuk 4    Overgangs‐ en slotregels 

Artikel 12    Overgangsrecht 

12.1    Overgangsrecht bouwwerken 

Voor bouwwerken luidt het overgangsrecht als volgt: 
a. een bouwwerk dat op het  tijdstip van  inwerkingtreding  van het bestemmingsplan  aanwezig of  in 

uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, 
en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot: 
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 
2. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits 

de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na 
de dag waarop het bouwwerk is tenietgegaan; 

b. het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van dit lid onder a een omgevingsvergunning verlenen 
voor het vergroten van de  inhoud van een bouwwerk als bedoeld  in dit lid onder a met maximaal 
10%; 

c. dit  lid onder  a  is  niet  van  toepassing  op bouwwerken die weliswaar bestaan op het  tijdstip  van 
inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor 
geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

12.2    Overgangsrecht gebruik 

Voor gebruik luidt het overgangsrecht als volgt: 
a. het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het  tijdstip van  inwerkingtreding  van het 

bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet; 
b. het  is  verboden  het  met  het  bestemmingsplan  strijdige  gebruik,  bedoeld  in  dit  lid  onder a,  te 

veranderen  of  te  laten  veranderen  in  een  ander  met  dat  plan  strijdig  gebruik,  tenzij  door  deze 
verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind; 

c. indien het gebruik, bedoeld  in dit  lid onder a, na het tijdstip van de  inwerkingtreding van het plan 
voor  een periode  langer dan  een  jaar wordt onderbroken,  is  het verboden  dit  gebruik  daarna  te 
hervatten of te laten hervatten; 

d. dit  lid  onder a  is  niet  van  toepassing  op  het  gebruik  dat  reeds  in  strijd  was  met  het  voorheen 
geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan. 
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Artikel 13  Slotregel 
Deze regels worden aangehaald als: 'Regels van het bestemmingsplan 'Herstructurering woongebied 
Ridderkerk ‐ Centrum fase 2'.   
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