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Hoofdstuk 1    Inleiding 

1.1    Aanleiding en doel bestemmingsplan 

Het  centrum  van  Ridderkerk  is  in  de  afgelopen  decennia  uitgegroeid  tot  een  volwaardig  en  goed 

gebrancheerd  geheel,  dat  aansluit  op  de  Ridderkerkse  behoefte, maar  ook  bezoek  uit  de  omgeving 

aantrekt.  Rond  de  eeuwwisseling  is  start  gemaakt  met  de  transformatie  van  het  verouderde 

Raadhuisplein  tot  een modern  nieuw  Koningsplein. Aan  dit  plein  liggen  het  grotendeels  vernieuwde 

gemeentehuis, horeca, kantoorruimte en appartementen in een bijzondere ruimtelijke opzet. 

Met  dit  bestemmingsplan  wordt  de  afrondende  fase  van  deze  ontwikkeling  in  samenhang  met 

herinrichting  van  het  ten  oosten  daarvan  gelegen  gebied  mogelijk  gemaakt.  Een  nieuw 

bestemmingsplan is nodig omdat, reagerend op de actuele marktsituatie en daarbij horend programma, 

een deels aangepaste visie is ontwikkeld. 

1.2    Ligging plangebied 

Het  plangebied  volgt  aan  de  noord‐,  oost‐  en  de  zuidzijde  de  begrenzing  van  het  geldende 

bestemmingsplan  Centrum‐Noord.  Dit  betekent  globaal  dat  het  plangebied wordt  begrenst  door  de 

Klaas Katerstraat, Benedenrijweg en de Blaak. Aan de westzijde grenst het plangebied aan de Willem 

Dreesstraat / Koningsplein (zie figuur 1.1). 

1.3    Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 van dit bestemmingsplan gaat in op het toepasselijke beleidskader. Hoofdstuk 3 gaat in op 

de voorgestelde ontwikkeling. Hoofdstuk 4 geeft een overzicht van het benodigde onderzoek naar onder 

andere milieuaspecten. De economische uitvoerbaarheid is opgenomen in hoofdstuk 5. Een toelichting 

op de juridische regeling van het plan is opgenomen in hoofdstuk 6.   
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Hoofdstuk 2    Ruimtelijk beleidskader 

2.1    Inleiding 

Het bestemmingsplan moet worden  getoetst  aan het nu  geldende  rijks‐, provinciaal  en  gemeentelijk 

beleid. Hieronder  is dit beleid nader beschreven. Het  relevante  rijksbeleid  is opgenomen  in paragraaf 

2.2.  Paragraaf  2.3  behandelt  het  provinciale  beleid.  Het  relevante  gemeentelijk  beleid  staat  in 

paragraaf 2.4. Paragraaf 2.5 geeft de conclusies.   

2.2    Rijksbeleid 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) (13 maart 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). 

 

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) 

Het  Barro  (voorheen  AMvB  Ruimte)  bevat  inhoudelijke  regels  van  de  rijksoverheid  waaraan 

bestemmingsplannen,  provinciale  inpassingsplannen,  uitwerkingsplannen,  wijzigingsplannen, 

beheersverordeningen en omgevingsvergunningen met ruimtelijke onderbouwing moeten voldoen. Het 

Barro bevat regels over Project Mainportontwikkeling Rotterdam (Maasvlakte II), Kustfundament, Grote 

rivieren, Waddenzee  en Waddengebied,  Defensie  (militaire  terreinen, munitie, militaire  luchtvaart), 

Erfgoed (Unesco).   

Het Barro bevat geen bepalingen die een specifieke opdracht betekenen voor dit bestemmingsplan. 
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Ladder voor duurzame verstedelijking 

Naast  het  Barro  zijn  op  1  oktober  2012  de Wet  ruimtelijke  ordening  (Wro),  het  Besluit  ruimtelijke 

ordening  (Bro)  en  de  Regeling  algemene  regels  ruimtelijke  ordening  (Rarro)  gewijzigd.  Deze 

veranderingen  in  regelgeving  hebben  consequenties  voor  ruimtelijke  plannen  van  provincies  en 

gemeente. Deze plannen moeten in lijn worden gebracht met de nieuwe regelgeving. 

In  het  Bro  is  de  ladder  voor  duurzame  verstedelijking  opgenomen.  Deze  ladder  stelt  eisen  aan  de 

motivering van onder meer bestemmingsplannen die nieuwe stedelijke ontwikkelingen mogelijk maken. 

Het  voorliggende  bestemmingsplan  voorziet  echter  in  een  invulling  van  een  al  planologisch mogelijk 

gemaakt woongebied. Daarom  is niet  verder  ingegaan op dit aspect. Een nadere beschouwing op de 

woningbouwstrategie is opgenomen in paragraaf 2.4. 

2.3    Provinciaal‐ en regionaal beleid 

Structuurvisie 'Visie op Zuid‐Holland' (inclusief herzieningen) 

In deze  'Visie op Zuid‐Holland' beschrijft de provincie haar doelstellingen en provinciale belangen. De 

structuurvisie geeft een doorkijk naar 2040 en de visie voor 2020 met bijbehorende uitvoeringsstrategie. 

De nieuwe Structuurvisie komt in de plaats van de vier streekplannen en de Nota Regels voor Ruimte. 

 

De  kern  van  Visie  op  Zuid‐Holland  is  het  versterken  van  samenhang,  herkenbaarheid  en  diversiteit 

binnen  Zuid‐Holland.  Dit  draagt  bij  aan  een  goede  kwaliteit  van  leven  en  een  sterke  economische 

concurrentiepositie.  Duurzame  ontwikkeling  en  klimaatbestendigheid  zijn  belangrijke  pijlers.  Dit  wil 

Zuid‐Holland  bereiken  door  realisering  van  een  samenhangend  stedelijk  en  landschappelijk  netwerk. 

Goede bereikbaarheid, een divers aanbod van woon‐ en werkmilieus in een aantrekkelijk landschap met 

ruimte voor water, landbouw en natuur, zijn daarin kenmerkende kwaliteiten. 

Visie op Zuid‐Holland is opgebouwd uit vijf integrale hoofdopgaven, namelijk: 

 aantrekkelijk en concurrerend internationaal profiel; 

 duurzame en klimaatbestendige deltaprovincie; 

 divers en samenhangend stedelijk netwerk; 

 vitaal, divers en aantrekkelijk landschap; 

 stad en land verbonden. 
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Figuur 2.1 Uitsnede functiekaart Provinciale Structuurvisie 

 

Het plangebied is in de structuurvisie aangegeven als stads‐ en dorpsgebied: aaneengesloten bebouwd 

gebied, waarin de  functies wonen, werken en voorzieningen gemengd en gescheiden voorkomen. Het 

beleid is gericht op concentratie van verstedelijking binnen de bebouwingscontouren. De structuurvisie 

stelt geen specifieke eisen aan de ontwikkelingen binnen bestaand stedelijk gebied. 

 

Provinciale Verordening Ruimte (inclusief herzieningen) 

Samen met de structuurvisie  is ook de Verordening Ruimte vastgesteld. De regels  in deze verordening 

zijn bindend  en werken door  in  gemeentelijke bestemmingsplannen. Het  volgende  artikel  is  relevant 

voor het bestemmingsplan: 

 

Artikel 2 Contouren 

"Om het  stedelijk netwerk  te versterken kiest de provincie het uitgangspunt om verstedelijking  zoveel 

mogelijk  in bestaand bebouwd gebied  te concentreren. Hiermee wordt de kwaliteit van het bebouwde 

gebied behouden en versterkt. Om dit te bereiken zijn het stedelijk netwerk en alle daarbuiten gelegen 

kernen  in  Zuid‐Holland  voorzien  van  bebouwingscontouren.  Deze  geven  de  grens  van  de 

bebouwingsmogelijkheden voor wonen en werken weer. De bebouwingscontouren zijn strak getrokken 

om  het  bestaand  stedelijk  gebied  en  kernen,  rekening  houdend  met  de  reeds  vastgelegde 

streekplangrenzen en plannen waar de provincie reeds mee heeft ingestemd. Verstedelijking buiten deze 

bebouwingscontouren is in principe niet toegestaan." 

 

Het plangebied  ligt binnen de aangegeven bebouwingscontour. De Verordening Ruimte staat hierdoor 

de vaststelling van het bestemmingsplan niet in de weg. 
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Visie Ruimte en Mobiliteit (vaststelling juni 2014) 

Er  is  behoefte  aan  een  nieuwe  visie  omdat  er  sprake  is  van  veranderende  economische  en 

demografische omstandigheden, die structureel doorwerken op de kantoren‐ en woningmarkt, krimp en 

urbanisatie. De provincie heeft in april 2013 met relevante partijen gesproken over oplossingen voor de 

ruimtelijke  vraagstukken die  in de provincie  spelen. De  vaststelling  van de Visie, Verordening  en het 

Programma door Provinciale  Staten  zal  in  juni 2014 plaatsvinden. Ten  tijde  van het opstellen  van dit 

bestemmingsplan  zijn  in  de  nieuwe  Visie  Ruimte  en Mobiliteit  voor  het  plangebied  geen  relevante 

passages opgenomen. 

2.4    Gemeentelijk beleid 

Structuurvisie Ridderkerk 2020 

In de structuurvisie wordt als belangrijke kernkwaliteit van Ridderkerk aangegeven dat de Ridderkerker 

in de gemeente zelf kan wonen en werken. Kernpunten van de structuurvisie zijn: 

 De wijk  centraal. Wonen, werken,  leren en voorzieningen  zijn  in elkaars nabijheid  te vinden. Het 

karakter van de wijken en de woningvoorraad  sluiten aan bij de woonwensen van de huidige en 

toekomstige Ridderkerker; 

 Alle wijken worden levensloopbestendig en zijn geschikt voor alle leeftijden; 

 Ridderkerk streeft functiemenging na. Wonen, werken,  leren,  landschap en voorzieningen worden 

gemengd en onderling goed verbonden. 

Voor het centrum van Ridderkerk streeft de gemeente ernaar dat het centrum een centrum blijft voor 

alle wijken.  De  omliggende wijken  hebben  een  detailhandelsaanbod  dat  is  gericht  op  de  dagelijkse 

behoefte. Het centrum biedt de aanvullende voorzieningen. In het centrum wordt ook gewoond, hier is 

veel ruimte voor appartementen met  lift  (beperkte bouwhoogte). Het centrum  is vooral geschikt voor 

starters, senioren en één‐ en tweepersoonshuishoudens. In 2020 is het oostelijke deel van het centrum 

(Singelkerk, Ringdijk en Havenstraat) kleinschalig en cultuurhistorisch, het westelijk deel is moderner en 

kent meer grootschalige voorzieningen (Ridderhof, Koningsplein).     

 

Woningbouwstrategie   

Als uitwerking van de structuurvisie  is een woningbouwstrategie opgesteld. Deze  is op 27 januari 2011 

vastgesteld door de gemeenteraad. De gemeente Ridderkerk en Woonvisie hebben hierin 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.   

 

Ridderkerk in de regio 

Gemeenten, corporaties en marktpartijen in de Stadsregio Rotterdam hebben nauw samengewerkt om 

tot een Verstedelijkingsscenario 2020 te komen. Eind 2010 is het Verstedelijkingsscenario verschenen.   

 

Op  13  december  2010  heeft  het  algemeen  bestuur  van  de  Stadsregio  Rotterdam  de  Regionaal 

strategische Agenda 2010 – 2014 (RSA) vastgesteld. 

Het onderdeel Wonen uit de RSA vat samen wat met het Verstedelijkingsscenario in gang is gezet. 

 

Samenvatting Verstedelijkingsscenario / RSA wat betreft Wonen 

Centraal  in het woningbouwbeleid  tot  2020  staat de  kwaliteit  van  het wonen,  niet de  kwantitatieve 

bouwopgave.  De  regio  wil  bewoners  aan  zich  binden  door  een  goed  en  gevarieerd  aanbod  aan 

woningen. Het maakt de regio daarmee ook aantrekkelijker voor grote groepen bewoners. 

Om daaraan te kunnen voldoen is een regiobrede woonmilieubenadering geïntroduceerd.   

Een  'woonmilieu'  is  het  geheel  van  woning  en  woonomgeving,  inclusief  de  niet‐fysieke  aspecten 

daarvan. Als uitdaging wordt aangegeven de bouwopgave  te  richten op woonmilieus waar een  tekort 

aan bestaat en transformaties te richten op woonmilieus waar een overschot aan is. 
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In  een  gezonde  woningmarkt  zijn  ook  voor  huishoudens  met  lage  inkomens  voldoende  woningen 

beschikbaar.  Ze moeten  evenwichtig  over  de  regio  verspreid  zijn.  Op  dat  punt  heeft  de  regio  een 

probleem. De totale voorraad sociale huurwoningen kan afnemen en beter verspreid worden.   

Per  subregio  en  per  gemeente  worden  nadere  afspraken  gemaakt  over  de  ontwikkeling  van  de 

woningvoorraad. 

 

Verstedelijkingsafspraken 2010 ‐ 2020 

In  het  Verstedelijkingsscenario  is  per  gemeente  een  indicatieve  ontwikkeling  van  de  sociale 

woningvoorraad en de woonmilieus opgenomen. Ook voor Ridderkerk  is aangegeven dat  ingezet  zou 

moeten worden op (transformatie naar) de woonmilieus grondgebonden suburbaan, landelijk en dorps. 

Aan die woonmilieus is in de regio een tekort, terwijl aan compact suburbaan een overschot is dan wel 

dreigt te ontstaan. 

 

Convenant Stadsregio / gemeente Ridderkerk 

Aan  iedere gemeente  in de Stadsregio  is gevraagd aan  te geven, welke bijdrage geleverd kan worden 

aan de groei naar een gezonde woningmarkt  in 2020. Ook Ridderkerk heeft aangegeven wat de  inzet 

vanuit Ridderkerk kan zijn.   

In een Convenant met de Stadsregio  is de  inzet  van Ridderkerk  tot 2015  vastgelegd. Daarin  is onder 

meer  opgenomen,  dat  nog  ruim  400 woningen  aan  de  voorraad  zullen worden  toegevoegd  in  een 

suburbaan, grondgebonden woonmilieu. 

 

Vigerend bestemmingsplan 

Ter plaatse van het plangebied vigeert het bestemmingsplan Centrum‐Noord. Dit bestemmingsplan  is 

door de gemeenteraad vastgesteld op 27 januari 2003 en door Gedeputeerde Staten goedgekeurd op 15 

mei 2003.   

In  dit  bestemmingsplan  zijn  voor  het  plangebied  de  bestemmingen  'Centrumvoorzieningen', 

'Woongebied',  'Groenvoorzieningen'  en  'Water' opgenomen. De  in het bestemmingsplan  vastgelegde 

ruimtelijke  opzet  sluit  onvoldoende  aan  op  de  herziene  plannen  en  nieuwe  inzichten. Daarbij wordt 

opgemerkt dat nu sprake is van een minder intensief bebouwingsbeeld dan eerder vastgelegd.   

2.5    Conclusie 

Hoewel  de  ontwikkeling  niet  past  binnen  het  geldende  bestemmingsplan,  past  het  wel  binnen  de 

beleidslijnen van rijk, provincie, regio en gemeente. Op gemeentelijk niveau wordt door middel van de 

structuurvisie  en  het  vigerende  bestemmingsplan  reeds  richting  gegeven  aan  de  gewenste 

ontwikkelingen. Dit bestemmingsplan sluit hierbij aan.   
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Hoofdstuk 3    Planbeschrijving 

 

3.1    Inleiding 

Al  enige  decennia  bouwt  de  gemeente  Ridderkerk  gefaseerd  aan  de  vernieuwing  van  het 

hoofdwinkelcentrum.  Sinds  2003  is  voor  de  vernieuwing  van  de  noordzijde  het  bestemmingsplan 

Centrum‐Noord van kracht. Hierin is het plangebied aangeduid als deelgebied E en F. Een groot deel van 

het  gebied,  met  het  kenmerkende  ovale  Koningsplein  als  hart,  is  inmiddels  gerealiseerd.  Voor  de 

afronding  van  dit  deel  van  het  centrumgebied  heeft  Soeters  Van  Eldonk  architecten  de  verdere 

stedenbouwkundige en architectonische uitwerking opgesteld.   

In  2006  hebben  zij  een  verdere  stedenbouwkundige  uitwerking  van  het  gebied  voorgesteld  waarin 

gezocht werd naar een mix tussen stedelijkheid en een kleinschalige invulling, gekoppeld aan een meer 

grondgebonden woonmilieu. 

3.2    Stedenbouwkundige opzet 

Hoofdopzet   

In  het  stedenbouwkundig  plan  worden  twee  verschillende  sferen  gemaakt.  Het  stedelijke  gedeelte 

bevindt zich aan het Koningsplein en de Willem Dreesstraat. Het huidige plein wordt afgemaakt met een 

bouwblok dat de ronde vorm van het plein volgt. De opbouw van het blok met hoge plint en bovenste 

teruggelegen  verdieping,  sluit  aan  bij  de  bestaande  bebouwing  aan  het  plein.  Het  bouwblok wordt 

doorgezet aan de Willem Dreesstraat. In hoogte volgt het blok het tegenover gelegen stadskantoor. Aan 

het plein bevindt zich een hoge plint met maatschappelijk‐/centrumvoorzieningen op de hoge begane 

grond en appartementen op de verdiepingen. 

Een verbijzondering op de hoek van de Willem Dreesstraat en Klaas Katerstraat markeert de entree naar 

het centrum en maakt tegelijkertijd een overgang van het meer stedelijke gedeelte van het plangebied 

naar het daarachter gelegen kleinschalige woonmilieu dat aansluit op de omliggende wijk. Het kenmerkt 

zich  door  een  dorpsachtig  karakter met  grondgebonden  woningen  en  smalle  straatjes.  Door  in  de 

bouwblokken parkeergelegenheid  te maken,  is er  in de straten zeer beperkt plek voor auto's wat het 

dorpsachtige karakter ten goede komt. Ook de maat/geleding van de woningen en verbijzondering van 

de hoeken,  laat de  kleinschaligheid  zien. De  kwaliteit  van het water  aan de Blaak wordt benut door 

verblijfsplekken aan de oever te maken. 
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Figuur 3.1 Vogelvluchtimpressie van het plan   

 

Uitwerking 

In de stedenbouwkundige uitwerking van het plan vormt het ovaalvormige Koningsplein een belangrijk 

vertrekpunt.  Het  ontbrekende  deel  van  de  wand  wordt  hier,  conform  het  oorspronkelijke 

stedenbouwkundige  plan,  afgerond.  De  hoogteopbouw  en  typologie  sluit  daarbij  aan  op  de  reeds 

gerealiseerde  gebouwen  rond het plein.  In de wand  langs de Willem Dreesstraat wordt het  stedelijk 

profiel van het plein doorgezet.   

Langs  de  Klaas  Katerstraat wordt  de  rand  van  het  centrum  gemarkeerd met  een  deels  vergelijkbare 

bebouwingswand, echter met grondgebonden woningen in twee lagen met kap. Het binnengebied heeft 

een kleinschalig karakter. Er ontstaat  zo een gevarieerd en vriendelijk, kleinstedelijk woongebied met 

geknikte straatprofielen. 

Langs de waterkant worden twee‐onder‐één kap woningen  ingepast, waartussen doorzichten naar het 

de  achterliggende  waterpartij  behouden  blijven.  De  bestaande  brugverbinding  is  in  het  plan 

gehandhaafd maar wordt iets verlegd. 

Het gebied wordt verdeeld in twee verschillende fasen. In de tweede fase wordt ook de voormalige Dr. 

Kuyperschool  herontwikkeld  tot  een  wooncomplex  waarbij  maat  en  signatuur  van  het  huidige 

hoofdgebouw als uitgangspunt geldt. 

 

Parkeren 

De oplossing voor het parkeren speelt ook in op de tweedeling van het gebied. De appartementen in het 

bouwblok aan het Koningsplein en de Willem Dreesstraat hebben één parkeerplaats op de (afsluitbare) 

binnenplaats. Dit geldt ook voor het merendeel van de grondgebonden woningen rond de parkeerhof. 

Enkele daarvan zullen gebruik maken van de parkeerplaatsen aan de Klaas Katerstraat, direct voor hun 

woning.  Bezoekers  van  de  voorzieningen  en  de  woningen  moeten  gebruik  maken  van  de  diverse 

(betaald) parkeergelegenheden  in het centrum, bijvoorbeeld de parkeergarage Koningsplein. Parkeren 

voor de eengezinswoningen in het oostelijke deel van het plan en hun bezoek vindt plaats in de directe 

woonomgeving.  Hier  wordt  een  parkeernorm  van  1,5  parkeerplaatsen  voor  rijwoningen  en  1,7 

parkeerplaatsen per vrijstaande of  twee‐onder‐een kap woning gehanteerd. Uitgaande van de  ligging 

direct bij het centrum is dit een passende norm.   
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3.3    Programma 

In het plan wordt ingezet op een sterke mix aan programma. In het centrumgebied (aan het plein en aan 

de Willem Dreesstraat)  komt  circa  550 m2  aan  centrumdoeleinden.  In het hele  gebied wordt  verder 

gewoond.  Het  plan  bevat  circa  50  appartementen  in  de  (sociale)huur‐  en  koopsector  en  circa  55 

eengezinswoningen  in verschillende categorieën. Dit  is  inclusief de  te  realiseren woningen  ter plaatse 

van de (voormalige) Dr. Kuyperschool. Het parkeren vindt plaats  in parkeerhoven die  ingesloten  liggen 

binnen de wooncomplexen, waardoor het parkeren overwegend buiten het publiek domein plaatsvindt. 

Het  aantal  woningtypes  in  het  plangebied  is  groot.  Het  appartementenblok  aan  het  plein met  zijn 

stedelijke  uitstraling wordt  aan  de  andere  zijde  afgezoomd met  kleine  grondgebonden woningen.  In 

combinatie met de grotere geschakelde grondgebonden woningen, de woningen aan de Blaakwetering 

en  op  de  locatie  van  de  voormalige  school,  wordt  het  plan  zowel  in  doelgroep  als  in  architectuur 

gekenmerkt door grote diversiteit.   
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Hoofdstuk 4    Sectorale aspecten 

4.1    Inleiding 

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening en op basis van jurisprudentie moet de uitvoerbaarheid van 

een bestemmingsplan worden aangetoond en moet  in het plan worden onderbouwd dat er  sprake  is 

van een goede ruimtelijke ordening. In dit hoofdstuk zijn de sectorale aspecten beschreven die voor het 

bestemmingsplan  relevant  zijn.  De  resultaten  en  conclusies  van  de  onderzoeken  zijn  per  aspect 

opgenomen in de betreffende paragraaf. 

4.2    MER‐wetgeving 

Toetsingskader 

In  onderdeel  C  en  D  van  de  bijlage  bij  het  Besluit  milieu  effect  rapportage  is  aangegeven  welke 

activiteiten  in  het  kader  van  het  bestemmingsplan  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. 

 

Onderzoek en conclusie 

De  voorgenomen  ontwikkelingen  kunnen  worden  aangemerkt  als  een  stedelijk  ontwikkelingstraject 

conform categorie D11.1 uit de D‐lijst in de bijlage bij het Besluit m.e.r. Gelet op de kenmerken van het 

plan (zoals het kleinschalige karakter  in vergelijking met de drempelwaarden uit het Besluit m.e.r.), de 

plaats  van  het  plan  en  de  kenmerken  van  de  potentiële  effecten  zullen  geen  belangrijke  negatieve 

milieugevolgen optreden. Dit blijkt ook uit de onderzoeken naar de verschillende milieuaspecten zoals 

deze  in  de  volgende  paragrafen  zijn  opgenomen.  Voor  dit  bestemmingsplan  is  dan  ook  geen 

mer‐procedure of mer‐beoordelingsprocedure noodzakelijk conform het Besluit m.e.r. 

4.3    Water 

Waterbeheer en watertoets 

In  een  vroeg  stadium  van  de  planvorming moet  overleg  worden  gevoerd met  de  waterbeheerder. 

Hiermee wordt voorkomen dat ruimtelijke ontwikkelingen in strijd zijn met duurzaam waterbeheer. Het 

plangebied  ligt binnen het beheersgebied van het waterschap Hollandse Delta, die verantwoordelijk  is 

voor het waterkwantiteits‐ en waterkwaliteitsbeheer.   
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Beleid duurzaam stedelijk waterbeheer 

Op  verschillende  bestuursniveaus  zijn  de  afgelopen  jaren  beleidsnota's  verschenen  over  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 en de gemeente 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 Waterbeheerplan 2009‐2015 staat hoe Hollandse Delta het waterbeheer in het werkgebied in de 

komende jaren wil uitvoeren. Daarbij gaat het om betaalbaar waterbeheer met evenwichtige aandacht 

voor veiligheid, waterkwaliteit, waterkwantiteit, duurzaamheid en om het watersysteem als onderdeel 

van de ruimtelijke  inrichting van ons  land. Het Waterbeheerplan beschrijft de uitgangspunten voor het 

beheer, de ontwikkelingen die de komende  jaren verwacht worden en de belangrijkste keuzen die het 

waterschap moet maken.  Daarnaast  geeft  het Waterbeheerplan  een  overzicht  van maatregelen  en 

kosten. 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.  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. Voor een toename aan verhard oppervlak moet 10% van 

deze  toename worden  gecompenseerd  in de  vorm  van open water binnen het peilgebied waarin de 

verharding toeneemt. 

 

Gemeentelijk beleid 

De  hoofddoelstelling  van  het Waterplan  2  Ridderkerk  (2008‐2012)  is:  'Het  realiseren  van  een  goed 

beheersbaar en aantrekkelijk watersysteem, met helder water van voldoende kwaliteit en gevarieerde 

veilige oevers, dat op de gewenste gebruiksfuncties  is afgestemd. Het waterplan moet  leiden  tot een 

brede en integrale visie op het watersysteem.' In het waterplan staan de maatregelen beschreven die de 

gemeente  Ridderkerk  en waterschap  Hollandse  Delta  tot  2012  uitvoeren  om  de waterkwaliteit  van 

sloten en singels te verbeteren en de wateroverlast te beperken. Wateroverlast wordt aangepakt door 

ruimte voor water te creëren. Daarnaast worden maatregelen uitgevoerd om de kwaliteit van het water 

te verbeteren. 
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Huidige situatie 

Algemeen 

Het plangebied bestaat uit het noordelijke deel van het centrum van Ridderkerk en wordt begrensd door 

de Klaas Katerstraat, de Benedenrijweg, de Blaak en de Willem Dreesstraat / Koningsplein. Het gebied 

bestaat  in  de  huidige  situatie  uit  grasland,  bebouwing  en  verharding,  maar  was  voorheen  geheel 

verhard.     

De  bodem  in  het  plangebied  bestaat  uit  zeekleigronden.  In  het  plangebied  is  er  sprake  van 

grondwatertrap  VI.  Dat wil  zegen  dat  van  nature  de  gemiddelde  hoogste  grondwaterstand  varieert 

tussen  0,4  en  0,8 m  beneden maaiveld  en  de  gemiddelde  laagste  grondwatertrap meer  dan  1,2 m 

beneden maaiveld ligt. De maaiveldhoogte in het plangebied ligt op circa NAP ‐1,0 m.     

Het plangebied  ligt  in bemalingsgebied Oud‐ en Nieuw Reijerwaard, 27C, met een vast kunstmatig peil 

van NAP ‐2,1 m.   

 

Waterkwantiteit en ‐kwaliteit 

In  het  zuidelijke  deel  van  het  plangebied  is  een  hoofdwatergang  (H12068)  gelegen. Deze watergang 

heeft als functie het aan‐ en afvoeren van overtollig water (neerslag en kwel). Rondom deze waterloop 

ligt een beschermingszone van 3,5 m. Deze waterloop behoort niet tot de KRW‐waterlichamen.   

 

Veiligheid en waterkeringen 

Het plangebied ligt niet in de kern‐ / beschermingszone van een waterkering.   

 

Afvalwaterketen en riolering 

Het  plangebied  is  in  de  huidige  situatie  niet  aangesloten  op  een  rioolstelsel.  Er  is  echter  wel  een 

gescheiden rioolstelsel aanwezig.   

 

Toekomstige situatie 

Algemeen 

Het  voorliggende  bestemmingsplan  maakt  de  bouw  van  gemengde  functies,  verschillende 

appartementen  en  eengezinswoningen  mogelijk.  Bij  toekomstige  ontwikkelingen  zal  naast  het 

waterschap tevens Oasen N.V. op de hoogte gehouden worden.   

 

Watercompensatie 

Toename in verharding dient gecompenseerd te worden. 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 en dient er volgens het beleid van waterschap Hollandse 

Delta 10% van de toename aan functioneel open water gerealiseerd te worden. 

Het  plangebied  was  voorheen  geheel  verhard.  Het  verhard  oppervlak  blijft  door  de  ontwikkeling 

nagenoeg  gelijk. Door  de  ontwikkeling  van  groenstroken  en  tuinen  bij  de  grondgebonden woningen 

neemt het verhard oppervlak zelfs op kleine schaal af. Hierdoor is compensatie niet noodzakelijk. 

Van  belang  is  echter  dat  het  aanwezige  oppervlaktewater  in  het  plangebied,  langs  de  Blaak,  niet 

afneemt.  In  het  plangebied  was  voorheen  circa  1.600  m2  oppervlaktewater  aanwezig.  Bij  de 

ontwikkeling  wordt  het  oppervlaktewater  uitgebreid  tot  in  totaal  circa  2.240  m2.  Het  totaal  aan 

oppervlaktewater neemt door de ontwikkeling dus toe. Hiermee wordt ook de demping ter hoogte van 

het Koningsplein gecompenseerd.   

 

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: 

 hemelwater vasthouden voor benutting, 

 (in‐) filtratie van afstromend hemelwater, 
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 afstromend hemelwater afvoeren naar oppervlaktewater, 

 afstromend hemelwater afvoeren naar RWZI. 

Bij de beoogde ontwikkeling wordt het hemelwater afgevoerd naar het oppervlaktewater.   

 

Watersysteemkwaliteit en ecologie 

Ter voorkoming van diffuse verontreinigingen van water en bodem worden bij de beoogde ontwikkeling 

duurzame, niet‐uitloogbare materialen gebruikt, zowel gedurende de bouw‐ als de gebruiksfase. 

 

Veiligheid en waterkeringen 

De ontwikkeling heeft geen invloed op de waterveiligheid in de omgeving. 

 

Waterbeheer 

Voor  aanpassingen  aan het bestaande watersysteem dient bij het waterschap  vergunning  te worden 

aangevraagd  op  grond  van  de  "Keur".  Dit  geldt  dus  bijvoorbeeld  voor  het  graven  van  nieuwe 

watergangen,  het  aanbrengen  van  een  stuw  of  het  afvoeren  van  hemelwater  naar  het 

oppervlaktewater.  In  de  Keur  is  ook  geregeld  dat  een  beschermingszone  voor  watergangen  en 

waterkeringen  in acht dient  te worden genomen. Dit betekent dat binnen de beschermingszone niet 

zonder  vergunning  van het waterschap  gebouwd,  geplant of opgeslagen mag worden. De  genoemde 

bepaling beoogt te voorkomen dat de stabiliteit, het profiel en/of de veiligheid wordt aangetast, de aan‐ 

of afvoer en/of berging van water wordt gehinderd dan wel het onderhoud wordt gehinderd. Ook voor 

het  onderhoud  gelden  bepalingen  uit  de  "Keur".  Het  onderhoud  en  de  toestand  van  de 

(hoofd)watergangen worden tijdens de jaarlijkse schouw gecontroleerd en gehandhaafd. 

Bij  de  ontwikkeling wordt  als  compensatie  voor  de  toename  in  verharding  de  bestaande waterloop 

verbreed. Hiervoor is op grond van de "keur" een vergunning nodig.   

 

Grondwaterbeschermingsgebied 

Het  plangebied  ligt  in  de boringsvrijezone  van  een  grondwaterbeschermingsgebied.  Ter bescherming 

van de grondwaterkwaliteit dient voor bouwwerkzaamheden en graafwerkzaamheden dieper dan 2,5 m 

afstemming met de Provinciale Milieuverordening Zuid‐Holland plaats te vinden.   
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Figuur 4.1 Boringsvrije zone   

 

Water in het bestemmingsplan 

In het bestemmingsplan wordt het oppervlaktewater in het plangebied bestemd als 'Water'.   

 

Conclusie 

De ontwikkeling heeft geen negatieve gevolgen voor het waterhuishoudkundige systeem ter plaatse. 
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4.4    Wegverkeerslawaai 

Geluidzones langs wegen 

Langs  alle  wegen  bevinden  zich  ingevolge  de Wet  geluidhinder  geluidszones, met  uitzondering  van 

woonerven en 30 km/h‐gebieden. 

De  locatie  ligt  binnen  de  geluidszone  van  de  volgende  gezoneerde  wegen:  Rotterdamseweg  en 

Koninginneweg.   

 

Binnen  de  geluidszone  van  een  weg  dient  de  geluidsbelasting  aan  de  gevel  van  geluidsgevoelige 

bestemmingen  aan  bepaalde  wettelijke  normen  te  voldoen.  De  breedte  van  een  geluidszone  is 

afhankelijk  van  het  aantal  rijstroken  en  de  ligging  van  de  weg  (binnen‐  of  buitenstedelijk).  De 

geluidszone  ligt  aan weerszijden  van  de weg,  gemeten  vanuit  de  kant  van  de weg. Onder  stedelijk 

gebied wordt verstaan: "het gebied binnen de bebouwde kom, doch met uitzondering van het gebied 

binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen zone van een autoweg of autosnelweg als bedoeld 

in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens" (art. 1 Wgh). 

De  geluidszone  van  de  Rotterdamseweg  (buitenstedelijke  ligging,  4  rijstroken)  bedraagt  400 m.  De 

Koninginneweg is binnenstedelijk gelegen en heeft 2 rijstroken. De geluidszone bedraagt 200 m.   

 

De (overige) wegen in de directe omgeving van het plangebied maken allemaal onderdeel uit van een 30 

km gebied. Ook de interne wegen zullen als 30 km weg worden gerealiseerd. Voor 30 km/h wegen geldt 

volgens de Wet geluidhinder geen onderzoekszone. Op basis van  jurisprudentie dient  in het kader van 

een  goede  ruimtelijke  ordening  de  aanvaardbaarheid  van  de  geluidsbelasting  ten  gevolge  van 

woonerven en 30  km/h‐wegen echter wel  te worden onderbouwd. Aangezien de Willem Dreesstraat 

een doorgaande 30 km/h weg is met een hoge verkeersintensiteit, is de geluidbelasting ten gevolge van 

de Willem Dreesstraat daarom wel beoordeeld. De overige 30 km/h wegen in de directe omgeving van 

het  plangebied  betreft  kleine  wijkontsluitingswegen  met  een  geringe  verkeersintensiteit.  De 

geluidbelasting ten gevolge van deze wegen is niet relevant en daarom niet verder in kaart gebracht. 

 

Normstelling 

Voor de geluidsbelasting aan de buitengevels van woningen binnen de wettelijke geluidszone van een 

weg  geldt  een  voorkeursgrenswaarde.  Voor  nieuwe  situaties  (nieuwe  wegen  of  nieuwe  woningen) 

bedraagt deze 48 dB. 

 

De  voorkeursgrenswaarde  mag  in  principe  niet  worden  overschreden.  Indien  uit  het  akoestisch 

onderzoek  blijkt  dat  deze  voorkeursgrenswaarde  wel  wordt  overschreden,  is  onderzoek  naar 

maatregelen  noodzakelijk.  Deze  maatregelen  dienen  gericht  te  zijn  op  het  verminderen  van  de 

geluidsbelasting  aan  de  gevel.  Daarbij  wordt  onderscheid  gemaakt  in  maatregelen  aan  de  bron 

(bijvoorbeeld  geluidsreducerend  asfalt),  maatregelen  in  het  overdrachtsgebied  (bijvoorbeeld 

geluidsschermen), maatregelen aan de geluidsontvanger  (bijvoorbeeld  'dove' gevels) of het vergroten 

van de afstand tussen de geluidsbron en de ontvanger. Zijn deze maatregelen onvoldoende doeltreffend 

of  ontmoeten  deze maatregelen  overwegende  bezwaren  van  stedenbouwkundige,  verkeerskundige, 

vervoerskundige,  landschappelijke  of  financiële  aard,  dan  kan  het  college  van  burgemeester  en 

wethouders  van  de  gemeente  Ridderkerk  een  hogere waarde  vaststellen. Deze  hogere  grenswaarde 

mag, afhankelijk van de situatie, een bepaalde waarde niet  te boven gaan  (uiterste grenswaarde). De 

uiterste  grenswaarde  bedraagt  in  deze  situatie  63  dB.  Indien  de  uiterste  grenswaarde  toch  wordt 

overschreden, kan de betreffende gevel als dove gevel worden uitgevoerd. Een dove gevel is een gevel 

met  alleen  incidenteel  te  openen  delen  zoals  nooddeuren.  Een  dove  gevel  wordt  door  de  Wet 

geluidhinder niet als gevel aangemerkt, waardoor de normstelling uit de Wet niet van toepassing is. 
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Daarnaast dient altijd de wettelijke binnenwaarde te worden gegarandeerd. De geluidswaarde binnen 

de woningen dient in alle gevallen te voldoen aan de in het Bouwbesluit neergelegde norm van 33 dB. 

Het  kan  daarvoor  noodzakelijk  zijn  dat  geluidsisolerende  gevelmaatregelen worden  genomen.  In het 

kader  van  de  ruimtelijke  procedures  komen  echter  alleen  de  maatregelen  aan  de  bron  of  in  het 

overdrachtsgebied  aan  de  orde.  De  gevelmaatregelen  komen  pas  aan  de  orde  in  het  kader  van  de 

daadwerkelijke  realisatie  van  de  ontwikkeling.  Hieraan  wordt  bijvoorbeeld  getoetst  bij  een 

bouwaanvraag. 

 

Op  basis  van  artikel  110g  van  de  Wet  geluidhinder  mag  het  berekende  geluidsniveau  van  het 

wegverkeer worden gecorrigeerd  in verband met de verwachting dat motorvoertuigen  in de toekomst 

stiller zullen worden. Voor wegen met een snelheid  lager dan 70 km/h geldt een aftrek van 5 dB. Voor 

wegen  met  een  maximumsnelheid  van  70  km/h  of  meer  geldt  een  aftrek  van  2  dB.  Op  de 

Rotterdamseweg  geldt  een  maximumsnelheid  van  80  km/h.  De  aftrek  bedraagt  voor  de 

Rotterdamseweg  dus  2  dB.  Voor  de  Koninginneweg  geldt  een  maximumsnelheid  van  50  km/h  en 

bedraagt de aftrek dus 5 dB. Op alle  in deze  rapportage genoemde geluidsbelastingen  is deze aftrek 

toegepast, tenzij anders vermeld. 

 

Onderzoek en resultaten 

Op basis van het bestaande geluidrekenmodel van de gemeente Ridderkerk zijn contourberekeningen 

uitgevoerd om de geluidbelasting  te bepalen  ten gevolge  van de gezoneerde wegen en  relevante 30 

km/h wegen binnen het plangebied, zie Bijlage 2. De berekeningen zijn gebaseerd op de RVMK 2015 en 

betreffen  verkeersintensiteiten  voor  het  jaar  2020.  Op  basis  van  deze  indicatieve  berekening  kan 

worden  beoordeeld  of  en  in  welke  mate  de  geluidbelasting  ten  gevolge  van  het  wegverkeer  een 

belemmering vormt voor de planontwikkeling.  Indien blijkt dat er mogelijk belemmeringen optreden, 

dan  dient  nader  onderzoek  plaats  te  vinden  op  basis  van  een  geactualiseerd  geluidrekenmodel met 

verkeerscijfers uit een recenter RVMK en intensiteiten voor het prognosejaar 2023. 

 

Uit  de  indicatieve  berekening  blijkt  dat  de  geluidcontouren  van  48  dB  ten  gevolge  van  de 

Rotterdamseweg en de Koninginneweg op de maatgevende beoordelingshoogte van 7,5 m boven lokaal 

maaiveld (2e verdieping) buiten het plangebied zijn gelegen. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de 

geluidbelasting  ten  gevolge  van wegverkeerslawaai  in  het  plangebied  de  voorkeursgrenswaarde  niet 

overschrijdt en daarmee geen belemmeringen oplevert voor de planontwikkeling. 

Ten gevolge van het wegverkeer op de Willem Dreesstraat  ligt de geluidcontour van 53 dB  (exclusief 

aftrek  ex  artikel  110g Wgh)  binnen  het  plangebied. De  geluidbelasting  bedraagt  ten  hoogste  63  dB. 

Vanuit de Wet geluidhinder gelden  ten aanzien  van deze niet‐gezoneerde weg geen belemmeringen. 

Vanuit  een  goede  ruimtelijke  ordening  is  de  geluidbelasting  niet  onaanvaardbaar  in  een  stedelijke 

situatie. Ten aanzien van de binnenwaarde dient bij de indeling van het plan en bij het bepalen van de 

vereiste geluidisolatie van de gevels van de woningen in het voorste deel van het plangebied rekening te 

worden gehouden met deze geluidbelasting. 
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4.5    Bedrijven en milieuhinder 

Toetsingskader 

Bij  ruimtelijke  ontwikkelingen  dient  rekening  te worden  gehouden met  eventuele milieuhinder  door 

omliggende bedrijven. Uitgangspunt daarbij is dat bedrijven niet in hun bedrijfsvoering worden beperkt 

en dat ter plaatse van milieugevoelige functies, zoals woningen, sprake is van een aanvaardbaar woon‐ 

en  leefklimaat.  Voor  de  afstemming  tussen  milieugevoelige  en  milieuhinderlijke  functies  wordt 

milieuzonering  toegepast.  Daarbij  wordt  gebruikgemaakt  van  de  VNG‐publicatie  Bedrijven  en 

Milieuzonering  (editie 2009).  In deze publicatie  is een  lijst opgenomen waarin de meest voorkomende 

bedrijven  en  bedrijfsactiviteiten  zijn  gerangschikt  naar  mate  van  milieubelasting.  Voor  elke 

bedrijfsactiviteit  is de maximale richtafstand  ten opzichte van milieugevoelige  functies aangegeven op 

grond waarvan de categorie‐indeling heeft plaatsgevonden. De richtafstanden gelden ten opzichte van 

het  omgevingstype  'rustige  woonwijk'  of  'rustig  buitengebied'.  Milieuzonering  beperkt  zich  tot  de 

milieuaspecten met een ruimtelijke dimensie: geluid, geur, gevaar en stof. 

 

In  gebieden  waar  bedrijfsactiviteiten  en  hindergevoelige  functies  reeds  naast  elkaar  voorkomen  of 

gewenst  zijn,  zoals  centrumgebieden, wordt  niet  gebruikgemaakt  van  richtafstanden. Deze  gebieden 

worden  getypeerd  als  gebieden  met  functiemenging.  Voor  deze  gebieden  wordt  een  Staat  van 

Functiemenging gehanteerd waarin per bedrijfsactiviteit wordt aangegeven  in welke mate deze direct 

naast, boven of onder woningen toelaatbaar is.   

 

Onderzoek   

In de omgeving van het plangebied zijn geen bedrijven aanwezig die invloed hebben op de ontwikkeling. 

Er worden ook geen nieuwe bedrijfsactiviteiten in het plan mogelijk gemaakt. Binnen het bouwblok aan 

het  Koningsplein  is  sprake  van  functiemenging wonen,  (maatschappelijke)  voorzieningen  en mogelijk 

enige horeca. Mogelijke onderlinge hinder wordt met bouwkundige maatregelen tegengegaan. 

 

Conclusie 

Het  aspect  bedrijven  en  milieuhinder  vormt  geen  belemmering  voor  de  vaststelling  van  het 

bestemmingsplan. 

4.6    Horeca 

Beleid en regelgeving 

Bij de aanwezigheid van horecavoorzieningen is het van belang dat ter plaatse van woningen een goed 

woon‐ en  leefklimaat kan worden gerealiseerd en dat horecavoorzieningen op een daarvoor geschikte 

en  gewenste  locatie  hun  bedrijf  kunnen  uitoefenen.  Vergelijkbaar  met  de  zonering  van 

bedrijfsactiviteiten  wordt  voor  horeca‐activiteiten  gebruik  gemaakt  van  een  'Staat  van 

Horeca‐activiteiten' (SvH). De SvH bestaat uit een lijst van horeca‐activiteiten die zijn gerangschikt naar 

mate  van  hinderlijkheid  waarbij  vooral  is  gekeken  naar  het  aspect  geluidhinder  en 

verkeersaantrekkende  werking  van  de  onderscheiden  categorieën.  Per  functie  of  per  gebied  wordt 

vervolgens vastgesteld welke  categorie van horecavoorzieningen  toelaatbaar wordt geacht. De SvH  is 

opgenomen in Bijlage 1 van de regels. Voor een toelichting op de regeling van horecavoorzieningen met 

de Staat van Horeca‐activiteiten wordt verwezen naar Bijlage 1 van de toelichting. 

 

Onderzoek 

Aan het Koningsplein zijn diverse horecagelegenheden aanwezig. Het plan biedt aangrenzend aan het 

Koningsplein  de  mogelijkheid  tot  de  ontwikkeling  van  horeca‐inrichtingen.  Het  betreft  horeca  uit 

maximaal categorie 1b van de SvH. Deze categorie is passend in een centrumgebied waar ook woningen 

aanwezig zijn.   
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Net als elders langs het plein zal met bouwkundige maatregelen mogelijk hinder voor woningen worden 

tegengegaan. 

 

Conclusie 

Het aspect horeca vormt geen belemmering voor de vaststelling van het bestemmingsplan. 

4.7    Luchtkwaliteit 

Beleid en normstelling 

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  de 

volgende tabel weergegeven.   

 

Tabel 4.3 Grenswaarden maatgevende stoffen Wm 

stof  toetsing van  grenswaarde  geldig   

stikstofdioxide 

(NO2)
1) 

jaargemiddelde 

concentratie 

60 µg/m³  2010 tot en met 2014 

  jaargemiddelde 

concentratie 

40 µg/m³  vanaf 2015 

fijn stof (PM10)
2)  jaargemiddelde 

concentratie 

40 µg/m³  vanaf 11 juni 2011 

  24‐uurgemiddelde 

concentratie 

max.  35  keer  p.j.  meer  dan 

50 µg/m³ 

vanaf 11 juni 2011 

1) De  toetsing van de grenswaarde voor de uurgemiddelde concentratie NO
2
  is niet relevant aangezien er pas meer overschrijdingsuren dan het toegestane 

aantal van 18 per jaar zullen optreden als de jaargemiddelde concentratie NO
2
 de waarde van 82 µg/m³ overschrijdt. Dit is nergens in Nederland het geval.   

2) Bij de beoordeling hiervan blijven de  aanwezige  concentraties  van  zeezout buiten beschouwing  (volgens de bij de Wlk behorende Regeling beoordeling 

Luchtkwaliteit 2007). 

 

Op  grond  van  artikel 5.16  van  de Wet milieubeheer  (Wm)  kunnen  bestuursorganen  bevoegdheden 

uitoefenen  die  gevolgen  kunnen  hebben  voor  de  luchtkwaliteit  zoals  de  vaststelling  van  een 

bestemmingsplan.  Bij  de  uitoefening  van  deze  bevoegdheden moet  worden  aangetoond  dat  wordt 

voldaan aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit uit de Wm.   

 

Besluit niet in betekenende mate (nibm) 

In het Besluit nibm en de bijbehorende regeling is exact bepaald in welke gevallen een project vanwege 

de beperkte gevolgen voor de luchtkwaliteit niet aan de grenswaarden hoeft te worden getoetst. Hierbij 

worden twee situaties onderscheiden: 

 een project heeft een effect van minder dan 3% van de jaargemiddelde grenswaarde NO2 en PM10; 

 een  project  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 of kantoorlocaties met maximaal 100.000 m² bvo bij één ontsluitingsweg.   

 

In het  kader  van  een  goede  ruimtelijke ordening wordt bij het opstellen  van  ruimtelijke plannen uit 

oogpunt  van  de  bescherming  van  de  gezondheid  van  de  mens  tevens  rekening  gehouden  met  de 

luchtkwaliteit ter plaatse van het plangebied. 
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Onderzoek 

Het project voorziet  in circa 105 woningen en circa 550 m2 aan voorzieningen. Dit  is overigens minder 

dan  reeds  toegelaten  in  het  vigerende  bestemmingsplan  'Centrum Noord'. Uitgaande  hiervan wordt 

geconcludeerd dat het plan geen effect heeft op de luchtkwaliteit.   

Met  circa  105 woningen  valt  deze  ontwikkeling  binnen  de  nibm‐categorie  'woningbouw minder  dan 

1.500  woningen'.  Dit  betekent  dat  de  ontwikkeling  niet  in  betekenende  mate  bijdraagt  aan  de 

concentratie  luchtverontreinigende  stoffen  en  dat  verdere  toetsing  aan  de  grenswaarden  vanuit  de 

wetgeving niet nodig is.   

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is wel een indicatie van de luchtkwaliteit ter plaatse van 

het plangebied gegeven. Dit is gedaan aan de hand van de monitoringstool (www.nsl‐monitoring.nl) die 

bij het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit hoort. Hieruit blijkt dat de  jaargemiddelde 

concentraties  stikstofdioxide  en  fijn  stof  direct  langs  de maatgevende wegen  ruimschoots  onder  de 

grenswaarden  uit  de  Wet  milieubeheer  zijn  gelegen.  Omdat  direct  langs  deze  wegen  aan  de 

grenswaarden wordt voldaan,  zal dit ook  ter plaatse van het plangebied het geval  zijn. Concentraties 

luchtverontreinigende stoffen nemen immers af naarmate een locatie verder van de weg ligt. Daarom is 

ter plaatse van het hele plangebied sprake van een aanvaardbaar woon‐ en leefklimaat. 

 

Conclusie 

Er wordt ruimschoots voldaan aan de normen die gelden voor luchtkwaliteit. De Wet luchtkwaliteit staat 

de  uitvoering  van  de  beoogde  ontwikkeling  dan  ook  niet  in  de  weg.  Tevens  is  er  sprake  van  een 

aanvaardbaar woon‐ en leefklimaat. 

4.8    Externe veiligheid 

Toetsingskader 

Bij  ruimtelijke plannen dient  voor externe veiligheid naar  verschillende aspecten  te worden gekeken, 

namelijk: 

 bedrijven waar opslag, gebruik en/of productie van gevaarlijke stoffen plaatsvindt; 

 vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, spoor of water en door buisleidingen. 

 

In het externe veiligheidsbeleid wordt onderscheid gemaakt  tussen het plaatsgebonden  risico  (PR) en 

het groepsrisico  (GR). Het PR  is de kans per  jaar dat een persoon op een bepaalde plaats overlijdt als 

rechtstreeks gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen, indien hij onafgebroken (dat wil zeggen 24 

uur  per  dag  gedurende  het  hele  jaar)  en  onbeschermd  op  die  plaats  zou  verblijven.  Het  PR wordt 

weergegeven met risicocontouren rondom de risicobron. De norm voor het GR is een oriëntatiewaarde. 

De  gemeente  heeft  een  verantwoordingsplicht  als  het  GR  toeneemt  en/of  de  oriëntatiewaarde 

overschrijdt.   

 

Risicorelevante inrichtingen 

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (hierna: Bevi) geeft een wettelijke grondslag aan het externe 

veiligheidsbeleid rondom risicovolle inrichtingen. Het doel van het besluit is de risico's waaraan burgers 

in  hun  leefomgeving  worden  blootgesteld  vanwege  risicovolle  inrichtingen  tot  een  aanvaardbaar 

minimum  te  beperken.  Op  basis  van  het  Bevi  geldt  voor  het  PR  een  grenswaarde  voor  kwetsbare 

objecten en een richtwaarde voor beperkt kwetsbare objecten. Beide liggen op een niveau van 10‐6 per 

jaar. Bij de vaststelling van een bestemmingsplan moet aan deze normen worden voldaan, ongeacht of 

het een bestaande of nieuwe situatie betreft. 

Het Bevi bevat geen norm voor het GR; wel geldt op basis van het Bevi een verantwoordingsplicht ten 

aanzien  van  het  GR  in  het  invloedsgebied  van  de  inrichting.  De  in  het  externe  veiligheidsbeleid 

gehanteerde norm voor het GR geldt daarbij als oriëntatiewaarde.   
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Vervoer van gevaarlijke stoffen 

In de Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (RVGS) is het externe veiligheidsbeleid voor 

het vervoer van gevaarlijke stoffen over water en (spoor)wegen opgenomen. Op basis van de circulaire 

is voor bestaande situaties de grenswaarde voor het PR ter plaatse van kwetsbare en beperkt kwetsbare 

objecten 10‐5 per jaar en de streefwaarde 10‐6 per jaar. In nieuwe situaties is de grenswaarde voor het 

PR  ter  plaatse  van  kwetsbare  objecten  10‐6  per  jaar;  voor  beperkt  kwetsbare  objecten  in  nieuwe 

situaties geldt een richtwaarde van 10‐6 per  jaar. Op basis van de circulaire geldt bij een overschrijding 

van  de  oriëntatiewaarde  voor  het GR  of  een  toename  van  het GR  een  verantwoordingsplicht. Deze 

verantwoordingsplicht geldt zowel  in bestaande als  in nieuwe  situaties. De circulaire vermeldt dat op 

een afstand van 200 m vanaf het tracé in principe geen beperkingen hoeven te worden gesteld aan het 

ruimtegebruik. Wel kan de verantwoordingsplicht voor het GR nog buiten deze 200 m strekken.   

Vooruitlopend op de vaststelling van het Besluit Transportroutes Externe Veiligheid is de circulaire per 1 

januari 2010 gewijzigd. Met deze wijziging zijn de veiligheidsafstanden en plasbrandaandachtsgebieden 

uit het Basisnet Wegen en Basisnet Water opgenomen in de circulaire.   

 

Besluit externe veiligheid buisleidingen 

Per  1  januari  2011  is  het Besluit  externe  veiligheid  buisleidingen  in werking  getreden.  In  dat besluit 

wordt aangesloten bij de risicobenadering uit het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) zodat ook 

voor  buisleidingen  normen  voor  het  PR  en  het  GR  gelden. Op  advies  van  de minister wordt  bij  de 

toetsing van externe veiligheidsrisico's van buisleidingen al enkele  jaren  rekening gehouden met deze 

risicobenadering.   

 

Onderzoek 

In het plangebied en omgeving zijn geen leidingen voor het transport van gevaarlijke stoffen aanwezig. 

 

Inrichtingen 

Ten  noorden  van  het  plangebied  ligt  het  LPG  tankstation  'Rotterdamseweg'.  De  afstand  tot  het 

plangebied bedraagt circa 350 m. Het plangebied ligt daarmee op ruime afstand van het invloedsgebied 

voor het groepsrisico. Buiten een afstand van 350 m treden ook nauwelijks effecten op in geval van een 

incident met LPG. Tot een afstand van 400 m moet enkel rekening worden gehouden met lichte schade 

zoals een ruitbreuk. 

 

Vervoer van gevaarlijke stoffen 

Over een deel van de Rotterdamseweg, ten noorden van het plangebied, vindt vervoer van gevaarlijke 

stoffen plaats. Het weggedeelte  ten oosten  van de  kruising met de Donkerslootweg/Gildeweg maakt 

deel uit van de gemeentelijke  routering, onder meer  in verband met de bevoorrading van het eerder 

genoemde LPG  tankstation aan de Rotterdamseweg. Over het wegvak  ter hoogte van het plangebied 

vindt in de regel geen vervoer van gevaarlijke stoffen plaats. Voor individuele gevallen moet ontheffing 

van het verbod op het vervoer van gevaarlijke stoffen worden aangevraagd bij de gemeente. Een deel 

van het plangebied  is wel gelegen binnen de 1%  letaliteitscontour van het worst case scenario van de 

weg.  Daarom  dient  het  groepsrisico  verantwoord  te  worden.  Deze  verantwoording  is  hieronder 

opgenomen.   

 

Verantwoording groepsrisico 

Zoals hierboven  aangegeven  is het plangebied  gelegen binnen de 1%  letaliteitcontour  van het worst 

case scenario van de Rotterdamseweg, waardoor het groepsrisico verantwoord dient te worden. In deze 

verantwoording wordt aandacht besteed aan zelfredzaamheid en bestrijdbaaarheid door hulpdiensten. 

Over deze aspecten is advies gevraagd aan de Veiligheidregio Rotterdam‐Rijnmond. 

 

Het worst case scenario voor het plangebied  is een BLEVE (catastrofaal falen tankwagen LPG/propaan) 

op de Rotterdamseweg. De 1% letaliteitcontour van het worst case scenario is gelegen op 230 m vanaf 

de weg. Het plangebied  ligt op  circa 150 m  vanaf de weg en  valt hiermee binnen deze  contour. Het 
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gebied is echter buiten de 1% letaliteitcontour van het meest geloofwaardige scenario gelegen.   

Gezien de zeer beperkte frequentie van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Rotterdamseweg is 

er    geen  sprake  van  een  overschrijding  van  0,1 maal  de  oriënterende waarde  van  het  groepsrisico. 

Door de uitvoering van het voorliggende plan zal de frequentie van het vervoer van gevaarlijke stoffen 

niet toenemen.   

 

De  zelfredzaamheid  geeft  aan  in welke mate de  aanwezigen  in  staat  zijn om  zich op  eigen  kracht  in 

veiligheid  te  brengen.  Voor  het  beschouwde  scenario  als  gevolg  van  een  BLEVE‐incident  met  een 

tankwagen met  vloeibaar  gas  geldt dat  een potentieel  incident  zich opbouwt  in de  tijd  en  zich  voor 

aanwezigen onverwacht kan voltrekken. De effectafstanden zijn groot. De BLEVE kan binnen 20 tot 30 

minuten plaatsvinden. Mogelijkheden tot zelfredzaamheid zijn aanwezig, mits tijdig aangevangen wordt 

met ontruiming en er geen beperkingen zijn ten aanzien van de zelfredzaamheid van aanwezigen en de 

infrastructuur  in  de  omgeving  op  een  juiste  manier  is  ingericht.  Binnen  het  plangebied  is  de 

sirenealarmering goed hoorbaar waardoor een effectieve alarmering van de bevolking mogelijk is.   

Om de zelfredzaamheid te kunnen verbeteren  is van belang dat zorg gedragen wordt voor een goede 

voorlichting  en  instructie  van  de  aanwezige  personen  zodat men weet  hoe  te  handelen  tijdens  een 

calamiteit door middel van de campagne "Goed voorbereid zijn heb je zelf in de hand". 

 

Omdat ter hoogte van het plangebied maar in een zeer lage frequentie vervoer van gevaarlijke stoffen 

plaatsvindt en en groepsrisico daardoor zeer beperkt is, wordt het groepsrisico na uitvoer van het plan 

aanvaardbaar geacht.   

 

Conclusie 

Geconcludeerd wordt dat het plan voldoet aan het beleid en de normstelling ten aanzien van externe 

veiligheid. Het aspect externe veiligheid staat de vaststelling van het bestemmingsplan niet in de weg. 

4.9    Kabels en leidingen 

In  het  plangebied  of  de  directe  omgeving  zijn  geen  planologisch  relevante  leidingen  zoals 

rioolpersleidingen  of waterleidingen  gelegen.  Er  zijn  geen  hoogspanningslijnen  of  straalpaden  in  de 

omgeving  van  het  plan.  Er  wordt  daarom  geconcludeerd  dat  het  aspect  kabels  en  leidingen  geen 

belemmering oplevert voor de uitvoering van het plan.   

4.10    Bodem 

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 functiewijzigingen 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   

Ter plaatse van het plangebied is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. De volledige rapportage 

van dit onderzoek  is opgenomen  in Bijlage 3. Het doel van het onderzoek was het vaststellen van de 

algemene  milieuhygiënische  bodemkwaliteit  ter  plaatse.  Op  deze  wijze  kan  worden  bepaald  of  er 

belemmeringen  zijn  ten  aanzien  van  de  voorgenomen  ontwikkeling  en  de  hierbij  behorende 

(graaf)werkzaamheden. 
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Op basis van dit onderzoek kan de algemene milieuhygiënische bodemkwaliteit ter plaatse nog niet  in 

voldoende  mate  worden  vastgelegd.  Enkele  onderzoeksresultaten  vormen  aanleiding  voor  het 

gedeeltelijk  uitvoeren  van  een  aanvullend  bodemonderzoek,  waarbij  aard  en  omvang  van  de 

verontreinigingen dient te worden vastgesteld. 

 

Daarnaast  is  een  verkennend  waterbodemonderzoek  uitgevoerd  omdat  mogelijk 

baggerwerkzaamheden plaats  gaan  vinden  in de watersingel, waarbij de  algemene milieuhygiënische 

kwaliteit  van  het  slib  dient  te worden  vastgesteld.  Een  rapportage  van  dit waterbodemonderzoek  is 

opgenomen  in  Bijlage  4.  Op  basis  van  dit  onderzoek  is  vast  komen  te  staan  dat  de  bij  de 

baggerwerkzaamheden vrijkomende specie vrij kan worden verspreid op de aangrenzende percelen. 

 

Op basis van de  resultaten van het verkennend bodemonderzoek  is een aanvullend bodemonderzoek 

uitgevoerd.  Een  volledige  rapportage  van dit  onderzoek  is  opgenomen  in Bijlage  5. Het doel  van  dit 

aanvullende bodemonderzoek is het vaststellen van de aard en omvang van de verontreinigingen.   

 

Conclusie 

Op  basis  van  het  uitgevoerde  aanvullende  bodemonderzoek  kan  worden  geconcludeerd  dat  in  het 

plangebied geen sprake  is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Er  is derhalve thans geen 

saneringsplicht. De verontreiniging kan op een  'natuurlijk' moment worden gesaneerd, bijvoorbeeld  in 

het kader van de herontwikkeling van de  locatie. Aangezien er  in het kader van BOOT (Besluit Opslaan 

Ondergrondse Tanks) bovendien een plicht bestaat om de aanwezige ondergrondse tank te verwijderen, 

kan de verontreiniging met minerale olie gelijktijdig worden gesaneerd. 

 

Het  voornemen  tot  saneren  dient  te worden  gemeld  bij  het  bevoegd  gezag  (gemeente  Ridderkerk). 

Hiervoor  dient  een  plan  van  aanpak  te  worden  opgesteld,  welke  ter  goedkeuring  dient  te  worden 

voorgelegd.  Omdat  een  gedeelte  van  de  verontreiniging  zich  mogelijk  onder  het  voormalige 

schoolgebouw bevindt, wordt geadviseerd om saneringswerkzaamheden uit te voeren na de sloop van 

dit gebouw. Op deze wijze is alle verontreiniging weg te nemen.   

4.11    Ecologie 

Inleiding 

Voor het plangebied  is  een  ecologisch  onderzoek  uitgevoerd  om na  te  gaan  of  er  in  het  plangebied 

mogelijk beschermde planten of diersoorten voorkomen, en of er zich (mogelijk) in het plangebied vaste 

broed‐, schuil‐ of verblijfplaatsen van beschermde soorten bevinden. Een volledige rapportage van dit 

onderzoek is opgenomen in Bijlage 6. 

 

Onderzoek 

Uit dit onderzoek blijkt dat de  voormalige  schoollocatie  in het plangebied  een  leefgebied  is  voor de 

gewone  dwergvleermuis. De  gewone  dwergvleermuis  foerageert  er  en  heeft  er  één  paarplaats.  Een 

kolonieplaats bevindt zich vermoedelijk in de directe omgeving. Met de realisatie van de plannen is het 

van  belang  dat  er  voldoende  foerageergebied  aanwezig  blijft.  Daarnaast  is  het  van  belang  dat  er 

alternatieve  verblijfplaatsen  worden  aangeboden  voorafgaand  aan  de  realisatie  van  de  plannen. 

Eveneens dient de sloop van de voormalige school zo gekozen  te worden dat deze buiten de kritieke 

periode plaats vindt en op een vleermuisvriendelijke manier wordt uitgevoerd. 

 

De maatregelen zijn nader uitgewerkt en zijn door middel van een ontheffingsaanvraag van de Flora‐ en 

faunawet  voorgelegd  aan de dienst Regelingen  van het Ministerie  van  EL&I. Het Ministerie  van  EL&I 

heeft hierop per 31 juli 2012 per brief aangegeven akkoord te gaan met de genoemde maatregelen. Dit 

houdt in dat het is toegestaan de werkzaamheden zonder ontheffing uit te voeren, mits de in het besluit 

genoemde maatregelen worden uitgevoerd. 
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Hoofdstuk 5    Uitvoerbaarheid 

5.1    Economische uitvoerbaarheid 

Het bestemmingsplan  voorziet  in het  realiseren  van  centrumvoorzieningen  aan het Koningsplein met 

daarboven  appartementen.  In  het  daarachter  gelegen  gebied  zullen  eengezinswoningen  worden 

gerealiseerd. Het te ontwikkelen gebied  is thans  in eigendom bij de gemeente Ridderkerk. Het gehele 

plan  zal  door  een  ontwikkelaar  worden  ontwikkeld.  Ten  behoeve  van  de  ontwikkeling  zal  door  de 

gemeente met de ontwikkelaar een koopovereenkomst worden gesloten voor de uit te geven grond. In 

de grondexploitatie Centrumplan wordt rekening gehouden met een tekort. Voor dit tekort  is door de 

gemeenteraad  van  Ridderkerk  een  verliesvoorziening  getroffen. Hierdoor  zal  het  vaststellen  van  een 

exploitatieplan  zoals bedoeld  in de Wet  ruimtelijke ordening  (Wro) niet nodig  zijn, omdat de  kosten 

anderszins zijn verzekerd.   

5.2    Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Voorontwerpbestemmingsplan 

In het kader van het overleg als bedoeld ingevolge artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) 

is  het  voorontwerpbestemmingsplan  'Centrum  noord‐oost'  voorgelegd  aan  de  wettelijke 

overlegpartners. Door de volgende instanties is een vooroverlegreactie ingediend: 

1. Waterschap Hollandse Delta; 

2. Veiligheidsregio Rotterdam‐Rijnmond; 

 

Het waterschap heeft hierbij aangegeven dat het voorontwerpbestemmingsplan geen  reden geeft  tot 

het  maken  van  opmerkingen.  De  Veiligheidsregio  Rotterdam‐Rijnmond  heeft  in  het  kader  van  dit 

vooroverleg  advies uitgebracht,  in het  kader  van externe  veiligheid, over de  verantwoording  van het 

groepsrisico en de mogelijkheden voor hulpverlening en zelfredzaamheid. Dit advies  is verwerkt  in de 

toelichting van het ontwerpbestemmingsplan.     

 

Ontwerpbestemmingsplan 

Het ontwerpbestemmingsplan 'Centrum noord‐oost' heeft vanaf 10 januari 2014 tot en met 20 februari 

2014 ter inzage gelegen. Iedereen mocht in die periode op het plan reageren. Deze reacties noemen we 

zienswijzen. Het college heeft dit bekend gemaakt in de Combinatie van Ridderkerk, in de Staatscourant 

en op internet. Daarnaast is op 22 januari 2014 een inloopavond georganiseerd waarbij eenieder in de 

gelegenheid is gesteld tot het stellen van vragen. 

Naar  aanleiding  van  deze  ter  inzage  periode  zijn  geen  zienswijzen  ingediend.  Het 

ontwerpbestemmingsplan kan hierdoor ongewijzigd worden vastgesteld.   
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Maatregelen 

De genoemde maatregelen zijn uitgewerkt in een activiteitenplan (zie Bijlage 7 en bijbehorende 

aanvulling in Bijlage 8) die nader toelicht op welke wijze de handelingen worden verricht waarvoor 

ontheffing wordt aangevraagd en welk effect deze kunnen hebben op de beschermde soort. Tevens 

wordt aangegeven welke maatregelen genomen kunnen worden om de nadelige effecten van deze 

handelingen te mitigeren of te compenseren. 

4.12  Archeologie 

Regelgeving en beleid 

Verdrag van Malta 

Het Verdrag van Malta is in 1992 ondertekend en in 1995 in werking getreden. Doelstelling van het 

Verdrag van Malta is de bescherming en het behoud van archeologische waarden. Als gevolg van dit 

verdrag moet worden onderzocht of er geen archeologische restanten worden beschadigd.  

 

Het Rijk heeft deze beleidsuitgangspunten neergelegd in onder meer de Cultuurnota 2005 - 2008, de 

Nota Belvedère, het Structuurschema Groene Ruimte 2, de Nota Ruimte, de Wijziging van de 

Monumentenwet 1988 en diverse publicaties van het Ministerie van OC&W. 

 

Onderzoek  

In het plangebied is een inventariserend archeologisch onderzoek uitgevoerd. Een volledige rapportage 

van dit onderzoek is opgenomen in Bijlage 9. Doel van dit onderzoek was het opsporen van eventueel 

aanwezige archeologische resten en, voor zover mogelijk, een eerste indruk te geven van de kwaliteit 

(gaafheid en conservering), aard, datering, omvang en diepteligging ervan. 

Tijdens het inventariserend archeologisch onderzoek zijn in het plangebied geen archeologische resten 

aangetroffen. Het BOOR heeft het uitgevoerde onderzoek beoordeeld en is tot de conclusie gekomen 

dat op basis van dit onderzoek een nader archeologisch onderzoek uitgevoerd diende te worden. 

 

Naar aanleiding van het advies van BOOR is nader inventariserend veldonderzoek uitgevoerd. Een 

volledige rapportage van dit onderzoek is opgenomen in Bijlage 10. Tijdens dit onderzoek is 

geconcludeerd dat het plangebied ligt op afzettingen die waarschijnlijk bij de overstromingen van de 

Riederwaard in de 14e eeuw zijn ontstaan. Onder het overstromingsdek ligt een afgedekt landschap 

bestaande uit een veenheuvel, een komgebied en een kreekgeul (van de overstromingen) die het veen 

heeft geërodeerd. Op basis van de waarnemingen is er geen archeologische verwachting meer voor het 

zuidelijke deel van het plangebied dat is geërodeerd door de kreekgeul. De archeologische verwachting 

voor het noordelijke deel van het plangebied is laag omdat hier een nat en regelmatig overstromend 

komgebied aanwezig was. De archeologische verwachting voor de veenheuvel in het centrum is 

daarentegen hoog, mede ook vanwege het voorkomen van een veraarde veenlaag en fosfaatvlakken in 

de kleilagen op de noordflank van de heuvel.  

 

Conclusie en advies 

Op basis van de resultaten van het inventariserend veldonderzoek wordt geadviseerd om een 

vervolgonderzoek uit te laten voeren in het centrum van het plangebied, daar waar het veen voorkomt 

op een niveau van -2,5 tot -2,2 m NAP en veraard veen en fosfaatvlekken zijn waargenomen. Het 

vervolgonderzoek kan het beste bestaan uit een proefsleuvenonderzoek waarmee mogelijke 

vindplaatsen kunnen worden opgespoord in de top en op de flanken van de veenheuvel. Aanbevolen 

wordt proefsleuven aan te leggen in het gebied waar op bijlage 5 staat aangeven dat de top van het 

veen ondieper voorkomt dan -2,5 m NAP (ofwel tot ongeveer 1,1 m onder maaiveld). Voor de andere 

delen van het plangebied wordt geen vervolgonderzoek geadviseerd. 
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Advies BOOR 

Het nader inventariserend veldonderzoek is ter beoordeling voorgelegd aan het BOOR. Deze heeft per 

bief (d.d. 6 maart 2014, kenmerk U2014/1444) geadviseerd om het advies tot vervolgonderzoek in de 

vorm van proefsleuven niet over te nemen. De beoogde ontwikkeling kan hierdoor worden uitgevoerd 

zonder verdere archeologische bemoeienis. Hierdoor staan de archeologische waarden de vaststelling 

van het bestemmingsplan niet in de weg. 

4.13  Cultuurhistorie 

Nota Belvedère (1999) 

In plaats van een op behoud en bescherming gericht beleid, wil het Rijk cultuurhistorische elementen 

een plaats geven in een op ontwikkeling gericht ruimtelijk beleid. Ruimtelijke ordening kan ertoe 

bijdragen dat de betekenis van cultuurhistorische elementen en structuren groter wordt, door ze in te 

passen of een nieuwe functie te geven. Een en ander is mede van belang om de recreatieve 

belevingswaarde van die elementen en gebieden te versterken.  

De Alblasserwaard en Vijfheerenlanden zijn door het Rijk aangewezen als Belvedèregebied. In de Nota 

Belvedère pleit het Rijk ervoor cultuurhistorische kwaliteit te integreren met ruimtelijke ontwikkelingen. 

De planontwikkeling ligt op zodanige afstand van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden dat geen 

sprake is van enige invloed.  

 

Cultuurhistorische Hoofdstructuur Zuid-Holland (provincie Zuid-Holland, 2003) 

De provincie Zuid-Holland heeft de Cultuurhistorische Hoofdstructuur Zuid-Holland (CHS) vastgesteld. 

De provincie betrekt hierdoor de cultuurhistorie bij ruimtelijke ontwikkelingen en richt zich hierbij 

vooral op het beschermen en versterken van het cultureel erfgoed voor zover dit is vastgelegd op de 

kaart van de CHS. Om deze reden is de CHS opgenomen in de streekplannen en in de Nota Regels voor 

Ruimte. De CHS vormt de basis voor toetsing van en advisering over bestemmings- en bouwplannen van 

gemeenten en erfgoedaspecten. 

 

Gemeentelijk beleid 

In september 2013 is het gemeentelijk beleid over cultuurlandschap en historische stedenbouw 

vastgesteld. In dit beleidsstuk wordt de ruimtelijke ontwikkelingsgeschiedenis van Ridderkerk verteld en 

in beeld gebracht. Hiernaast zijn de meest in het oog springende elementen weergegeven op de kaart 

'Cultuurlandschap en historische stedenbouw'. Deze ruimtelijke kenmerken en elementen zijn 

beschreven in het beleid. Vervolgens is een aantal beleidslijnen benoemd die aangeven hoe de 

gemeente wil omgaan met deze elementen. 
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Figuur 4.2 Uitsnede kaart gemeentelijk erfgoedbeleid (plangebied blauw omcirkeld). 

 

Voor de omgeving van het plangebied is aangegeven dat de doorzichten van de rechte straten van 

belang zijn. Deze lange lijnen zijn terug te voeren op de eerdere polderverkaveling. Hiervoor geldt de 

beleidslijn continuïteit van karakter. Daarnaast is de Blaakwetering een bijzonder cultuurhistorisch 

element. Bij ontwikkelingen is het aansluiten op en het versterken van deze structuren van belang. Met 

respect voor de kenmerken van deze structuren kan ook vernieuwing plaatsvinden.  

4.14  Eindconclusie 

Op basis van de onderzochte aspecten worden geen bijzondere belemmeringen verwacht voor de 

vaststelling van het bestemmingsplan. 
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Hoofdstuk 6    Juridische plantoelichting 

6.1    Verantwoording planvorm 

Dit bestemmingsplan vormt het  juridische kader voor het plangebied. Het plan heeft de vorm van een 

globaal  eindplan  op  basis  van  artikel 3.1.  van  de Wet  ruimtelijke  ordening  (Wro).  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 

bestemmingsplan,  na  realisatie  van  de  ontwikkeling,  een  belangrijke  beheer‐  en  gebruiksfunctie. De 

functies  in  het  plangebied  zijn  voorzien  van  een  daarop  toegesneden  bestemmingsregeling.  Ten 

behoeve van de beoogde ontwikkeling  is de nodige flexibiliteit  in het plan  ingebracht door middel van 

globale bestemmingsvlakken en bijbehorende regels. 

 

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). Hiernaast is het plan afgestemd op de gemeentelijke standaard. 

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 regels. De overgangs‐ en slotregel 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. 

 

Gemengd 

Aan de westzijde  van het plangebied  (afronding  van het Koningsplein)  is een gemengde bestemming 

opgenomen.  Binnen  deze  bestemming  worden  meerdere  functies  binnen  één  gebouw  mogelijk 

gemaakt.  Binnen  de  bestemming  wordt  wonen,  horeca,  maatschappelijke  voorzieningen  en 

dienstverlening  toegestaan.  De  handel  in  en  opslag  van  vuurwerk  is  niet  toegestaan.  De maximale 

bouwhoogte is aangegeven met een maatvoeringsaanduiding op de verbeelding.   
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Groen 

De kenmerkende groenstroken binnen het plangebied zijn bestemd met de bestemming 'Groen'. Binnen 

deze bestemming  zijn beplanting,  geluidswerende  voorzieningen,  voet‐  en  fietspaden  toegestaan. De 

reeds  aanwezige  en  geplande  speelvoorzieningen  zijn  nader  aangeduid  met  de  aanduiding 

'speelvoorzieningen'. Binnen de bestemming is ook water toegestaan. 

 

Tuin 

De voortuinen en soms delen van de zijtuinen behorende bij de bestaande woningen en de voormalige 

Dr. Kuyperschool 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. 

 

Verkeer ‐ Verblijfsgebied 

De  ontsluitingswegen  met  een  verblijfsfunctie  (over  het  algemeen  30 km/h‐wegen)  hebben  de 

bestemming  'Verkeer ‐ Verblijfsgebied'.  Deze  is  gericht  op  het  verblijf,  verplaatsing  en  gebruik  ten 

dienste van de aangrenzende bestemmingen. 

 

Water 

De  gronden  die  aangewezen  zijn  voor  water  zijn  bestemd  voor  waterlopen  ten  behoeve  van  de 

waterhuishouding. Binnen deze bestemming mag alleen worden gebouwd indien dit noodzakelijk is voor 

bijvoorbeeld  oeververbindingen,  of  ten  behoeve  van  de  kwantiteit  en  kwaliteit  van  het 

oppervlaktewater. 

 

Wonen 

De bestaande woning  in het plangebied heeft de bestemming  'Wonen'. De bijbehorende regels zorgen 

voor  een  zekere  flexibiliteit  in  gebruik‐  en  bouwmogelijkheden.  Op  de  verbeelding  zijn  de 

bouwmogelijkheden aangegeven door middel van maatvoeringsaanduidingen. Tevens zijn binnen deze 

bestemming  aan‐huis‐gebonden  beroepen  en  aan‐huis‐gebonden  bedrijven  toegestaan.  De  functie 

wonen wordt als hoofdfunctie gehandhaafd. Daarom zijn aan deze activiteiten een maximale omvang en 

specifieke gebruiksregels verbonden.   

 

Wonen ‐ Ontwikkeling 

Het plangebied  is voorzien van een globale bestemming, waarin de uiterste bouwgrenzen door middel 

van bouwvlakken zijn aangegeven. Het nieuwe woongebied bestaat uit grondgebonden woningen (met 

uitzondering van de gemengde  functie). Het maximaal aantal  te  realiseren woningen  is per bouwvlak 

aangeduid op de verbeelding. 

Voor aan‐ en uitbouwen en bijgebouwen zijn bouwregels opgenomen. Aan de gebouwen kunnen door 

het college van burgemeester en wethouders nadere eisen worden gesteld. Het is toegestaan woningen 

te  gebruiken  voor  kantoor‐  en/of  praktijkruimte  ten  behoeve  van  aan‐huis‐gebonden  beroepen  en 

bedrijven.  Om  te  zorgen  dat  de  hoofdfunctie  wonen  blijft,  zijn  aan  deze  activiteiten  specifieke 

gebruiksregels verbonden.   
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Bijlage 1. Toelichting op de Staat van Horeca-
activiteiten 

1 

 

Milieuzonering van horeca-activiteiten 

De problematiek van hinder door horecabedrijven onderscheidt zich als zodanig nauwelijks 

van de problematiek van hinder veroorzaakt door 'gewone' niet-agrarische bedrijven. Bij het 

opstellen van de Staat van Horeca-activiteiten en het daarmee samenhangende 

toelatingsbeleid is daarom aangesloten bij de systematiek van de Staat van Bedrijfsactivi-

teiten die al veel langer in bestemmingsplannen wordt toegepast.  

Ook voor horecabedrijven bieden de milieuregelgeving en de APV onvoldoende mogelijkhe-

den om alle relevante vormen van hinder te voorkomen. De milieuzonering van horecabe-

drijven in het bestemmingsplan richt zich in aanvulling op deze regelgeving  op de volgende 

vormen van hinder: 

- geluidshinder door afzonderlijke inrichtingen in een rustige omgeving; 

- (cumulatieve) geluidshinder buiten de inrichting(en) en verkeersaantrekkende wer-

king/parkeerdruk. 

 

Analoog aan de regeling voor 'gewone' bedrijven worden bij de uitwerking van een ruimtelijk 

beleid voor hinderlijke horeca-activiteiten drie stappen onderscheiden: 

- indelen van activiteiten in ruimtelijk relevante hindercategorieën; 

- onderscheiden van gebiedstypen met een verschillende hindergevoeligheid; 

- uitwerken van een beleid in hoofdlijnen: in welke gebieden zijn welke categorieën in het 

algemeen toelaatbaar. 

 

De onderstaande toelichting gaat nader in op de gehanteerde hindercategorieën en het alge-

mene toelatingsbeleid voor deze categorieën. Opgemerkt wordt dat naast de criteria ter 

voorkoming van ongewenste horeca-activiteiten ook ruimtelijk-functionele overwegingen een 

rol kunnen spelen bij het ruimtelijk beleid voor horeca-activiteiten. Wanneer relevant wordt 

daar in de plantoelichting apart op ingegaan. 

 

Gehanteerde criteria 

Voor een indicatie van de mate van hinder veroorzaakt door horeca-activiteiten bieden de 

richtafstandenlijsten uit de VNG-publicatie 'bedrijven en milieuzonering' een goed 

vertrekpunt. De daar gehanteerde, nogal grove benadering behoeft echter voor een in de 

praktijk bruikbare Staat van Horeca-activiteiten aanvulling en nadere motivering. In 

aanvulling op de gegevens uit de VNG-publicatie is gebruikgemaakt van de volgende 

ruimtelijk relevante criteria: 

- de voor verschillende soorten horeca-inrichtingen over het algemeen gebruikelijke ope-

ningstijden1); deze zijn voor het optreden van hinder uiterst relevant; het Besluit alge-

mene regels voor inrichtingen milieubeheer en de Handreiking industrielawaai en 

vergunningverlening hanteren immers voor de dag-, avond- en nachtperiode 

verschillende milieunormen2); 

- de mate waarin een bedrijfstype naar verwachting bezoekers en in het bijzonder bezoe-

kers per auto en/of brommers (scooters) aantrekt. Hierbij is voor categorie 1 een 

onderscheid gemaakt in oppervlakte om de verkeersaantrekkende werking van deze 

                                                      
1) Er wordt hier nadrukkelijk gesproken over openingstijden die normaal gesproken verbonden zijn aan het functione-

ren van een type horecabedrijf; de toelaatbare openingstijden van een individueel bedrijf worden niet via het be-

stemmingsplan bepaald maar middels de vergunning op grond van de APV. Uitgangspunt bij de Staat van Horeca-

activiteiten is de openingstijden die een horeca-activiteit, mede gelet op de aard van de omgeving, normaal 

gesproken nodig heeft om te kunnen functioneren. 

2) Ruimtelijk relevant is bovendien dat deze gebruikelijke openingstijden in het algemeen kunnen verschillen per 

gebied (horeca bij klein winkelcentrum in woonwijk versus horeca in centrumgebied/uitgaansgebied)  
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horeca-activiteiten in de categorisering op te nemen. Hierbij wordt uitgegaan van het 

vloeroppervlak van de betreffende horeca-activiteiten1). 

 

Categorieën van horeca-activiteiten 

Mede op grond van bovengenoemde criteria worden in de Staat van Horeca-activiteiten de 

volgende drie categorieën onderscheiden (waarvan één categorie met drie subcategorieën): 

1. 'lichte horeca': Bedrijven die, gelet op hun activiteiten en de aard van de omgeving, 

overwegend overdag en 's avonds zijn geopend en in hoofdzaak etenswaren en 

maaltijden verstrekken. Zij veroorzaken hierdoor slechts beperkte hinder voor 

omwonenden: restaurants, cafetaria's, ijssalons en dergelijke. Het gaat daarbij dus om 

bedrijven die uit een oogpunt van hinder vooral in rustige woongebieden niet wenselijk 

zijn. In gemengde gebieden en weinig gevoelige gebieden vindt mede in relatie tot de 

verkeersontsluiting een nadere afweging plaats; 

 In deze categorie zijn de volgende subcategorieën onderscheiden: 

1a. qua exploitatie aan detailhandelsfunctie verwante horeca die in de praktijk nauwe-

lijks van de eigenlijke detailhandel kunnen worden onderscheiden zoals ijssalons, 

cafetaria's, snackbars en dergelijke; met name in centrumgebieden kan het in ver-

band met ruimtelijk-functionele aspecten gewenst zijn deze groep als afzonderlijke 

categorie te beschouwen; 

1b. overige lichte horeca: restaurants, pensions en dergelijke; 

1c. bedrijven met een relatief grote verkeersaantrekkende werking: grotere restau-

rants, grotere hotels; 

2. 'middelzware horeca': Bedrijven die, gelet op hun activiteiten en de aard van de 

omgeving, overwegend ook deels 's nachts geopend zijn en die daardoor aanzienlijke 

hinder voor omwonenden kunnen veroorzaken: cafés, bars, biljartcentra. Deze 

bedrijven zijn over het algemeen alleen toelaatbaar in weinig gevoelige gebieden, zoals 

gebieden met primair een functie voor detailhandel en voorzieningen. Het kunnen ook 

bedrijven uit categorie 1 zijn die gelet op hun locatie en de aard van hun omgeving 

delen van de nacht geopend zijn, bijvoorbeeld een snackbar in een centrumgebied; 

3. 'zware horeca': Bedrijven die voor een goed functioneren ook 's nachts moeten zijn 

geopend en die tevens een groot aantal bezoekers aantrekken en daardoor grote hinder 

voor de omgeving met zich mee kunnen brengen (verkeersaantrekkende werking, 

daarmee gepaard gaande hinder op straat en parkeeroverlast): dancings, discotheken 

en partycentra. Deze bedrijven zijn alleen toelaatbaar in specifiek voor dergelijke be-

drijven aangewezen gebieden. 

 

Bij de verschillende horecabedrijven zijn de activiteiten die in hoofdzaak worden uitgevoerd 

richtinggevend voor de categorie-indeling: de hoofdfunctie van het bedrijf wordt ingedeeld 

met behulp van de Staat van Horeca-activiteiten. Ondergeschikte functies maken onderdeel 

uit van de hoofdactiviteit en worden niet bij de categorie-indeling betrokken. Zo is het 

verhuur van ruimtes/zalen bij een café een ondergeschikte activiteit die niet tot andere 

milieuhinder leidt: voor die ruimtes gelden dezelfde openingstijden als bij de hoofdactiviteit 

en deze ruimtes zijn in het algemeen beperkt in aantal en omvang. Voor hotels met bar geldt 

dat de bar in het algemeen een ondergeschikte activiteit betreft die bedoeld is als service 

richting hotelgasten: een dergelijke activiteit zal in het algemeen geen andere bezoekers 

aantrekken en leidt als ondergeschikte functie niet tot relevant andere milieueffecten.  

 

Flexibiliteit 

De Staat van Horeca-activiteiten blijkt in de praktijk een relatief grof hulpmiddel te zijn om 

hinder door horeca-activiteiten in te schatten. De lijst van activiteiten is bovendien tijdge-

bonden. Het komt in de praktijk dan ook voor dat een bepaald horecabedrijf als gevolg van 

                                                      
1) Dat wil zeggen  de totale bebouwde ruimte (inclusief opslag- en overige dienstruimten) en de totale onbebouwde 

ruimte inclusief terras voor zover deze binnen de horecabestemming is gelegen.  



 
Bijlage 1.  Toelichting op de Staat van Horeca-activiteiten 3 

Adviesbureau RBOI 
Rotterdam / Middelburg 

plannummer 
SvH 2011  

 

een geringe omvang van hinderlijke deelactiviteiten, een aangepaste werkwijze (bijvoorbeeld 

geen openstelling noodzakelijk in de nachturen) of bijzondere voorzieningen minder hinder 

veroorzaakt dan in de Staat van Horeca-activiteiten is verondersteld. In het betreffende arti-

kel van de planregels is daarom bepaald dat het bevoegd gezag bij een 

omgevingsvergunning kan afwijken van de Staat van Horeca-activiteiten en een dergelijk be-

drijf één categorie lager kan indelen. Dit betekent bijvoorbeeld van categorie 3 naar 2. Bij 

categorie 1, met een onderverdeling in subcategorieën, wordt daarbij bedoeld dat een 

omgevingsvergunning tot de laagste subcategorie mogelijk is (dus van categorie 2 naar 

maximaal 1a, maar bijvoorbeeld ook van 1c naar 1b). Om een omgevingsvergunning te 

kunnen verlenen moet worden aangetoond dat het bedrijf naar aard en invloed op de 

omgeving vergelijkbaar is met andere bedrijven uit de desbetreffende lagere categorie. Deze 

beoordeling dient met name te worden getoetst aan het aspect geluidshinder. 

 

Daarnaast is het mogelijk dat bepaalde horeca-activiteiten die zich aandienen, niet zijn 

genoemd in de Staat van Horeca-activiteiten. Wanneer deze bedrijven wat betreft 

milieubelasting gelijk kunnen worden gesteld met volgens de bestemmingsregeling 

toegestane horecabedrijven kan voor de vestiging van deze bedrijven eveneens een 

omgevingsvergunning worden verleend. 
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Bijlage 2    Geluidscontouren 
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Bijlage 3    Verkennend bodemonderzoek 
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1. Inleiding 
 

1.1 Doel en aanleiding 
 
Door gemeente Ridderkerk is aan milieutechnisch adviesbureau RSK - EMN opdracht gegeven voor het uitvoeren 
van een verkennend bodemonderzoek ter plaatse van de locatie Talmastraat (e.o.) te Ridderkerk (Plangebied 
Centrumplan).  
 
De ligging van de onderzoekslocatie is aangegeven op het kaartdeel in bijlage 1. 
 
Aanleiding voor het (water)bodemonderzoek vormt de voorgenomen ontwikkeling van de laatste fase van het 
Centrumplan. Hiertoe dient de algemene milieuhygiënische (water)bodemkwaliteit te worden vastgelegd. 
 
Het doel van het bodemonderzoek is het vaststellen van de algemene milieuhygiënische bodemkwaliteit ter plaatse 
van de onderzoekslocatie. Op deze wijze wordt bepaald of er belemmeringen zijn ten aanzien van de 
voorgenomen ontwikkelingen en de hierbij behorende (graaf)werkzaamheden.    
 
Bij de uitvoering van het verkennend bodemonderzoek is rekening gehouden met de richtlijnen zoals vermeld in de 
onderzoeksstrategie voor verkennend bodemonderzoek NEN5740 (januari 2009).  
 
In onderhavige rapportage worden de resultaten van het verkennend bodemonderzoek beschreven. 
 

1.2 Kwaliteit 
 
RSK - EMN streeft er naar om in het veld representatieve grond- en /of grondwatermonsters te nemen. Daartoe 
worden de veldwerkzaamheden en analysemethodes uitgevoerd conform de (aangepaste) voorlopige 
praktijkrichtlijnen (VPR) dan wel conform de in de NEN 5740 opgenomen NPR / NVN / NEN-normen en conform de 
BRL SIKB 2000. RSK - EMN is in het bezit van een kwaliteitssysteem dat voldoet aan ISO-9001 hetgeen 
gecontroleerd en gecertificeerd is door KIWA. Daarnaast worden de grond- en grondwateranalyses uitgevoerd 
door het door de RvA geaccrediteerde laboratorium van Alcontrol b.v. te Rotterdam-Hoogvliet.  
 
Toch wijst RSK - EMN u er op dat het hier een steekproef betreft conform de uitgangspunten van het betreffende 
onderzoeksprotocol, waardoor niet kan worden uitgesloten dat locale afwijkingen in de bodem (met mogelijk hierin 
aanwezige verontreiniging(en)) niet zijn herkend. Tevens dient rekening te worden gehouden met de beperkte 
geldigheid van het onderzoek in verband met mogelijke (bedrijfs-)activiteiten op de onderzoekslocatie welke van 
invloed kunnen zijn op de kwaliteit van de bodem. 
 

1.3 Onafhankelijkheid 
 
Het adviesbureau mag geen “eigen grond” keuren of onderzoeken. RSK - EMN heeft geen grond in eigendom. 
RSK - EMN is een zelfstandig onafhankelijk adviesbureau dat geen andere relatie heeft met de opdrachtgever dan 
opdrachtnemer – opdrachtgever. 
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2. Vooronderzoek 
 

2.1 Locatiebeschrijving 
 
Het huidige gebruik en de huidige inrichting van de onderzoekslocatie zijn op 13 april 2012 geverifieerd middels 
een locatie-inspectie.  
 
De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van 21.230 m2 en is gelegen rondom het doodlopende stuk van de 
Talmastraat, begrensd door de Willem Dreesstraat, de Klaas Katerstraat, de Dr. Kuyperstraat, de Benedenrijweg 
en de Blaak. Het betreft de kadastrale percelen Ridderkerk, A5245, A7776, A7778, A8297, A8829 (gedeeltelijk), 
H2027, H2167 en H7324 (gedeeltelijk).  
 
De enige bebouwing op de locatie betreft momenteel een voormalig schoolgebouw (Dr. Kuyperschool), op de hoek 
van de Klaas Katerstraat en de Dr. Kuyperstraat. Dit gebouw is thans leegstaand, ramen en deuren zijn 
dichtgetimmerd. Het gebouw dateert vermoedelijk van begin twintigste eeuw, op een foto van omstreeks 1930 
(bron: beeldbank Stichting Oud Ridderkerk) is het in ieder geval al aanwezig. Na de sluiting van de school is het 
gebouw vermoedelijk nog in gebruik geweest bij diverse stichtingen. Op de gevels aan de achterzijde zijn bij een 
locatie-inspectie d.d. 13 april 2012 verweerde namen te zien van Stichting Jongerenwerk Ridderkerk (SJR) en 
Vrouwen Tref- en Informatie Centrum. 
Bij de locatie-inspectie is tegen de voorgevel van het gebouw (rechts van de voormalige ingang aan de Dr. 
Kuyperstraat) een ontluchtingspijp waargenomen. Deze duidt op de aanwezigheid van een ondergrondse tank, 
waarschijnlijk huisbrandolie (HBO). 
Aan de achterzijde van het gebouw (westelijk en zuidelijk) is een met klinkers en tegels verhard terreindeel 
aanwezig, te bereiken via de Talmastraat. Dit terreindeel wordt momenteel gebruikt als parkeerterrein. 
 
Het overige gedeelte van de onderzoekslocatie is onbebouwd en grotendeels braakliggend en begroeid met gras. 
Aan het einde van de Talmastraat is een voetgangers- en fietsersbrug aanwezig over een waterpartij. Deze brug 
sluit aan op de Blaak. Tussen de brug en de Blaak is nog een strook grasveld aanwezig en een klein speelterrein. 
De waterpartij zelf betreft een singel met een lengte van circa 180 meter en een gemiddelde breedte van 10 meter.   
 
Middels onderstaande foto’s kan een indruk worden verkregen van de onderzoekslocatie. Een situatietekening van 
de onderzoekslocatie is opgenomen in bijlage 2. 
 

foto 1: grasveld westzijde onderzoekslocatie                 foto 2: Talmastraat gezien vanaf de Klaas Katerstraat 
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foto 3: Dr. Kuyperschool gezien vanaf bruggetje einde Talmastraat      foto 4: grasveld langs Blaak in westelijke richting 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto 5: grasveld langs Blaak in oostelijke richting (achtergrond Ringdijk)    foto 6: grasveld langs Beneden Rijweg in noordelijke richting 
 

foto 7: aanzicht Dr. Kuyperschool vanaf Dr. Kuyperstraat           foto 8: locatie HBO-tank op hoek Dr. Kuyperstraat - Klaas Katerstraat 

foto 9: ontluchtingspijp tegen gevel Dr. Kuyperschool           foto 10: binnenplaats Dr. Kuyperschool 
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2.2 Historische informatie 
 
Het grootste gedeelte van het onderzoeksgebied is vermoedelijk begin twintigste eeuw in ontwikkeling genomen, 
voor die tijd had het immer een agrarische bestemming.  
 
Aan de oostkant grenst de locatie aan de Beneden Rijweg, onder de Ringdijk. Dit gedeelte van Ridderkerk kent al 
langere tijd menselijke activiteit. Op de hoek van de Blaak en de Beneden Rijweg (zie onderstaande foto) is tot de 
jaren 1960 een boerderij aanwezig geweest (familie Ooms). 
 

  
foto: voormalige boerderij op de hoek Blaak - Beneden Rijweg 
 
Noordelijk van deze boerderij hebben zich langs de Beneden Rijweg nog twee dienstwoningen bevonden  
(behorend bij Verhuizingen en Bodedienst Lems), welke zich hier tot eind jaren 1970 - begin jaren 1980 hebben 
bevonden. Op onderstaande foto’s is de situatie omstreeks 1974 én de situatie anno 2012 te zien, beiden vanaf de 
Ringdijk. Een goed oriëntatiepunt is de reling naast het trapje van de Ringdijk.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto: situatie 1974                  foto: situatie 2012 
 
De watergang op de locatie betreft (een gedeelte van) de Wetering De Blaak. Deze Wetering liep parallel aan de 
Beneden Rijweg en boog vervolgens af in zuidwestelijke richting. Op het punt waar de Dr. Kuyperstraat aansluit op 
de Beneden Rijweg bevindt zich nog de stenen brug over deze wetering. Deze brug is al zichtbaar op een foto uit 
1921. Op een oude luchtfoto uit 1964 (zie volgende pagina) is de loop van de Wetering goed zichtbaar, alsmede de 
oude bebouwing langs de Beneden Rijweg (bovenaan de foto).  
 
Op de luchtfoto is duidelijk te zien dat de wetering doorliep in westelijke richting. Bij de realisatie van het nieuwe 
centrumplan en het nieuwe gemeentehuis, is dit gedeelte van de wetering gedempt. 
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 luchtfoto: situatie 1944 
 
Het gebouw van de Dr. Kuyperschool op de hoek van de Klaas Katerstraat en de Dr. Kuyperstraat is gerealiseerd 
aan het begin van de twintigste eeuw. In latere jaren is hier aan de overzijde van de Talmastraat de DS 
Kerstenschool bijgekomen en weer later (ten zuiden van de Dr. Kuyperschool) het activiteitencentrum De Brug. 
Zowel de DS Kerstenschool als het activiteitencentrum zijn omstreeks 2002 gesloopt, sindsdien is de locatie 
braakliggend. Bij het slopen van de DS Kerstenschool is een ondergrondse HBO-tank verwijderd (zie ook bij 
Uitgevoerde bodemonderzoeken). 
 
Weer ten westen van de voormalige DS Kerstenschool was in het verleden de brandweerkazerne aanwezig. Hier is 
thans het gemeentehuis aanwezig. De huidige Willem Dreesstraat, welke in het verlengde ligt van de oudere 
Slotenmaker de Bruinestraat, ligt precies op de voormalige grens tussen de DS Kerstenschool en de 
brandweerkazerne. Aangezien de Willem Dreesstraat de westelijke begrenzing vormt van de huidige 
onderzoekslocatie, valt de voormalige brandweerkazerne dus buiten het te onderzoeken gebied. 
 
Op basis van de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Ridderkerk, is de onderzoekslocatie voor zowel de 
bovengrond als de ondergrond gelegen in de zone “Lintbebouwing en Oude Kernen (B1 en O1). De gemiddelde 
bodemkwaliteit in deze zone kan worden aangeduid als matig verontreinigd (G3).    
 

2.3 Uitgevoerde bodemonderzoeken 
 
Door de opdrachtgever zijn drie bodemonderzoeken aangeleverd, welke voor zover bekend op en in de omgeving 
van de onderzoekslocatie zijn uitgevoerd: 
 
Bodemonderzoek Centrumplan Ridderkerk, CSO Adviesbureau, rapportnummer 98.175, 15 mei 1998 
Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen ontwikkeling van het Centrumplan Ridderkerk. 
Bij de uitvoering van dit bodemonderzoek is onderscheid gemaakt tussen een viertal onderzoeksgebieden, waarbij 
gebied A en gebied Singelstrook de huidige onderzoekslocatie betreffen. Zowel in gebied A (rondom de Dr. 
Kuyperschool en de DS Kerstenschool) als in de Singelstrook (tussen de Blaak en de waterpartij) worden 
plaatselijk matig verhoogde gehalten zink aangetoond. Voor het overige worden maximaal licht verhoogde 
gehalten aangetoond. 
De deelgebieden B en C in dit onderzoek zijn inmiddels reeds ontwikkeld (Koningsplein, Koningshof, 
Raadhuispassage) en worden derhalve niet besproken. 
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Aanvullend bodemonderzoek Centrumplan Ridderkerk, CSO Adviesbureau, rapportnummer 98.640, 27 januari 
1999 
Dit aanvullend bodemonderzoek is uitgevoerd op het inmiddels reeds ontwikkelde gedeelte nabij het Koningsplein 
en de Koningshof en wordt derhalve niet relevant geacht. 
 
Nulsituatie bodemonderzoek BOOT Klaas Katerstraat 1 te Ridderkerk, Kuiper&Burger Adviesbureau, 
rapportnummer PB02017/D01, 22 februari 2002 
Dit bodemonderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen verwijdering van een ondergrondse 6.000 
liter HBO-tank bij de voormalige DS Kerstenschool. Zowel zintuiglijk als analytisch worden hierbij in grond en 
grondwater geen verontreinigingen aangetoond met olieprodukt. 
De tank is vervolgens bij de sloop van het schoolgebouw verwijderd, hiervan is echter vooralsnog geen certificaat 
van bekend. 
 

2.4 Geohydrologie 
 
Voor de geohydrologische situatiebeschrijving wordt verwezen naar onderstaande tabel 1 (bronnen:  
grondwaterkaart van Nederland, kaartblad 37 oost, TNO, 1984 en Provinciale Milieuverordening Zuid-Holland, 
1995). 
 
Tabel 1: geohydrologie 

diepte (m tov NAP) pakket grondsoort stromingsrichting grondwater kD-waarde 

+1 tot -18 m deklaag klei en veen niet éénduidig vast te stellen - 

-18 m tot -28 m eerste watervoerende 
pakket 

matig fijne en grove zanden oostelijk circa 250 m2/dag 

Ligging van de locatie in een grondwaterbeschermingsgebied voor grondwater: ja, boringsvrije zone 
Ligging van de locatie nabij oppervlaktewater: nee 
Onttrekkingen van grondwater in de omgeving: nee 
Ligging van de locatie in een gerioleerd gebied: ja 

 
Het grondwater binnen het onderzoeksgebied wordt aangetroffen vanaf een gemiddelde diepte van circa 1,0 meter 
beneden maaiveld. Door de ligging van de onderzoekslocatie in een gerioleerd gebied met veel ondergrondse 
infrastructuur, is de stromingsrichting van het grondwater niet éénduidig vast te stellen. 
 

2.5 Onderzoeksopzet 
 
Op basis van de (historische) informatie wordt geconcludeerd dat de onderzoekslocatie het beste kan worden 
onderzocht op basis van de NEN5740, onderzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek (januari 2009).  
Bij de uitvoering van het bodemonderzoek, zal voor het grootste gedeelte de onderzoeksstrategie voor een 
onverdachte locatie met een oppervlakte van 21.230 m2 worden gehanteerd (ONV). Dit geldt voor de met gras 
begroeide gedeelten, de groenstroken, het parkeerterrein bij de voormalige Dr. Kuyperschool en de Talmastraat. 
De ondergrondse tank bij de voormalige Dr. Kuyperschool zal worden onderzocht op basis van de 
onderzoeksstrategie VEP-OO, waarbij vooralsnog wordt uitgegaan van een 6.000 liter tank. 
 
Volgens de opdrachtgever hebben in het oude schoolgebouw diverse brandjes gewoed. Gelet op de ouderdom van 
het pand kan niet worden uitgesloten dat bij deze branden mogelijk asbest is vrijgekomen. Bij de uitvoering van het 
bodemonderzoek zal derhalve eveneens aandacht worden besteed aan het voorkomen van asbest. Dit onderzoek 
zal niet direct conform NEN5707 worden uitgevoerd, maar zal een indicatief karakter kennen. In eerste instantie zal 
hierbij enkel aandacht worden besteed aan de onverharde terreindelen rondom en nabij het pand. 
 
De waterpartij op de locatie is separaat onderzocht. De resultaten hiervan worden beschreven in een separate 
rapportage (kenmerk 511468.002, d.d. 24 juli 2012). 
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3. Veldonderzoek 
 

3.1 Grondboringen en peilbuizen 
 
Op 15, 16 en 24 mei 2012 zijn verspreid over de locatie in totaal drieendertig grondboringen verricht tot maximaal 
2,8 m-mv. Deze grondboringen worden aangeduid met Pb1 t/m B33 en zijn als volgt verdeeld: 
 
- grondboringen Pb1 t/m B4 ter plaatse van de ondergrondse HBO-tank; 
- grondboringen B5 t/m B33 ter plaatse van het overige gedeelte van de onderzoekslocatie. 
 
De grondboringen Pb1, Pb15, Pb20 en Pb21 zijn afgewerkt met een peilbuis voor de bemonstering van het 
grondwater. 
 
Op 4 juni 2012 zijn verricht over de onverharde terreindelen aan weerszijden van de Talmastraat in totaal tien 
inspectiegaten gegraven tot circa 0,5 m-mv ten behoeve van het indicatieve asbestonderzoek. Deze inspectiegaten 
worden aangeduid met G1 t/m G10. Van het opgegraven materiaal zijn in het veld twee grondmengmonsters 
samengesteld. 
 
Voorafgaand aan de werkzaamheden is een uitgebreide visuele inspectie uitgevoerd van het maaiveld. Hierbij zijn 
geen asbestverdachte materialen waargenomen. 
 
Alle verrichte grondboringen zijn weergegeven op de situatietekening in bijlage 2.  
 
De veldwerkzaamheden zijn door RSK-EMN onder certificaat uitgevoerd door de de heer H. de Bruin van RSK-
EMN (certificaatnummer K26319), met ondersteuning van de heer R.L. van den Wijngaart (certificaatnummer 
K26319). De grondboringen zijn uitgevoerd met een Edelmangrondboor.   
 
Het opgeboorde bodemmateriaal is geclassificeerd en bemonsterd. Gebleken is dat de bodem op de locatie tot 
circa 2,5 m-mv voornamelijk is opgebouwd uit klei, met plaatselijk (voornamelijk in de bovengrond) lagen 
(straat)zand. Vanaf circa 2,5 m-mv tot de maximale boordiepte van 3,0 m-mv wordt veen aangetroffen. 
 
Tijdens de uitvoering van de grondboringen is het grondwater waargenomen op een diepte variërend van circa 0,6 
tot 1,5 m-mv (gemiddeld circa 1,0 m-mv).  
 
Voor een gedetailleerde beschrijving van de bodemopbouw in de boorpunten wordt verwezen naar de boorstaten 
in bijlage 3.  
 

3.2 Zintuiglijk onderzoek 
 
Tijdens de uitvoering van de grondboringen is het opgeboorde bodemmateriaal zintuiglijk onderzocht op 
verontreinigingskenmerken. De resultaten van dit zintuiglijk onderzoek zijn weergegeven in de navolgende tabel 2. 
 
Tabel 2: zintuiglijke waarnemingen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Boring Diepte Zintuiglijke waarneming 
Pb1 0-1,0 klei, sporen baksteen 
B2 0-0,5 klei, sporen puin 
B4 0-0,5 klei, zwak puinhoudend, zwak baksteenhoudend 
B5 0,2-0,7 klei, matig puinhoudend 
B6 0-0,7 klei, matig puinhoudend 
B7 0,5-0,8 

0,8-1,1 
1,1-1,5 
1,5-2,0 

klei, zwak puinhoudend 
klei, matig puinhoudend, zwak kolengruishoudend 
klei, matig puinhoudend 
klei, zwak puinhoudend 

B8 0-0,6 
0,6-1,0 

klei, matig puinhoudend, zwak kolengruishoudend 
klei, matig puinhoudend 

B9 0-1,0 klei, sporen puin 
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Tabel 2 (vervolg): zintuiglijke waarnemingen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De puin-, baksteen- en kolengruishoudende bodemlagen zijn visueel geïnspecteerd op het voorkomen van 
asbestverdachte materialen, deze zijn hierbij niet waargenomen. 
 

3.3 Bemonstering grondwater 
 
Het grondwater uit de op 15 en 16 mei 2012 geplaatste peilbuizen Pb1, Pb15, Pb20 en Pb21 is - conform de 
richtlijnen van de BRL2000, VKB-protocol 2002 - minimaal één week na plaatsing bemonsterd op 25 mei 2012 
door de heer H. de Bruin van RSK-EMN (certificaatnummer K26319). Voorafgaand aan de bemonstering is de 
stijghoogte van het grondwater bepaald. Tevens zijn de zuurgraad (pH) en het elektrisch geleidingsvermogen (Ec) 
van het grondwater bepaald. De resultaten van deze bepalingen zijn weergegeven in de onderstaande tabel 3. De 
gemeten pH en Ec kunnen als normaal worden beschouwd. 
 
Tabel 3: kenmerken grondwater 

peilbuis datum 
bemonstering 

pH Ec (µS/cm) Stijghoogte (m-mv) 

Pb1 25-05-2012 7,40 701 0,88 

Pb15 25-05-2012 6,88 1.808 0,60 

Pb20 25-05-2012 7,50 726 1,00 

Pb21 25-05-2012 7,37 924 0,55 

Boring Diepte Zintuiglijke waarneming 
B10 0-0,3 

0,3-1,2 
klei, sporen puin 
klei, zwak puinhoudend 

B11 0-0,5 klei, sporen puin 
B12 0,2-0,8 zand, zwak puinhoudend 
B13 0-0,5 zand, zwak puinhoudend 
B17 0-0,3 klei, sporen baksteen 
Pb20 0,3-0,5 

0,5-0,7 
0,7-0,9 

klei, matig puinhoudend, matig kolengruishoudend 
klei, matig puinhoudend 
zand, uiterst puinhoudend 

Pb21 0,6-1,0 klei, sporen puin 
B29 0,1-0,2 zand, matig baksteenhoudend, sterk betonhoudend 
B30 0,1-0,2 zand, matig baksteenhoudend, sterk betonhoudend 
B31 0,1-0,2 zand, matig baksteenhoudend, sterk betonhoudend 
B32 0,1-0,3 zand, matig baksteenhoudend, sterk betonhoudend 
B33 1,0-1,5 klei, zwak kolengruishoudend 
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4. Laboratoriumonderzoek 
 

4.1 Geanalyseerde monsters met parameters 
 
Het chemisch-analytisch onderzoek is uitgevoerd volgens de bepalingsmethoden zoals vermeld op de 
analyserapporten (bijlage 4). Het analyseprogramma voor de grond(meng)monsters en de grondwatermonsters  
is samengevat in tabel 4. 
 
Tabel 4: geanalyseerde bodemmonsters 

 
Verklaring tabel: 
STAP : ZM, PAK, PCB’s en MO; 
STAP-w : ZM, BTEXN, VOCl en MO. 

 
Het chemisch-analytisch onderzoek is uitgevoerd volgens de bepalingsmethoden zoals vermeld op de 
analyserapporten (bijlage 4). De grond(meng)monsters en de grondwatermonsters zijn voorafgaand aan analyse 
voorbehandeld conform AS3000. 
 

4.2 Toetsing analyseresultaten 
 
De analyseresultaten van de grond zijn getoetst aan de achtergrond- en interventiewaarden, de analyseresultaten 
van het grondwater aan de streef- en interventiewaarden. Het resultaat van deze toetsing is opgenomen in de 
overschrijdingstabellen in bijlage 5. Voor een definitie en een overzicht van de achtergrond-, streef- en 
interventiewaarden wordt verwezen naar bijlage 6. 

monster code boorlocatie met diepte / peilbuis 
met filterdiepte (m-mv) 

zintuiglijke afwijkingen motivatie / omschrijving analyseparameters 

GROND 

M1 Pb1(1,0-1,5) - zintuiglijk schone laag rond grondwater 
ondergrondse HBO-tank, klei 

MO+BTEXN 

MM2 B2(1,0-1,3)+B3(1,3-1,8) - zintuiglijk schone laag rond grondwater 
ondergrondse HBO-tank, klei 

MO+BTEXN 

M3 B4(0-0,5) - zintuiglijk schone bovengrond bij 
ontluchtingspunt, klei 

MO+BTEXN 

M4 B8(0-0,5) matig puinhoudend, zwak 
kolengruishoudend 

puin- en kolengruishoudende 
bovengrond, klei 

STAP 

MM5 B9(0-0,5)+B10(0-0,3)+ 
B11(0-0,5) 

sporen puin puinhoudende bovengrond, klei STAP 

MM6 B12(0,2-0,7)+B13(0-0,5) zwak puinhoudend puinhoudende bovengrond, zand STAP 

MM7 B14(0-0,5)+Pb15(0-0,5)+ 
B16(0,3-0,8)+B18(0,1-0,5)+ 
B19(0-0,5) 

- zintuiglijk schone bovengrond, zand STAP 

M8 B7(0,8-1,1) matig puinhoudend, zwak 
kolengruishoudend 

puin- en kolengruishoudende 
ondergrond, klei 

STAP 

M9 Pb20(0,7-0,9) uiterst puinhoudend puinhoudende ondergrond, zand STAP 

MM10 B24(0-0,5)+B25(0-0,5)+ 
B26(0-0,5)+B27(0-0,5)+ 
B28(0-0,5) 

- zintuiglijk schone bovengrond, zand STAP 

MM11 B29(0,1-0,3)+B30(0,1-0,2)+ 
B31(0,1-0,2)+B32(0,1-0,3) 

matig baksteenhoudend, sterk 
betonhoudend 

baksteen- en betonhoudend laagje onder 
tegels parkeerplaats 

STAP 

M12 B33(1,0-1,5) zwak kolengruishoudend kolengruishoudende ondergrond, zand STAP 

MMasbest - 
RE1 

G1 t/m G5 - verificatie asbestverontreiniging westelijk 
van Talmastraat 

asbest NEN5707 

MMasbest - 
RE2 

G6 t/m G10 - verificatie asbestverontreiniging oostelijk 
van Talmastraat 

asbest NEN5707 

GRONDWATER 

Pb1 Pb1 (2,0-3,0) - grondwaterkwaliteit ondergrondse  
HBO-tank 

MO+BTEXN 

Pb15 Pb15 (2,0-3,0) - algemene grondwaterkwaliteit STAP-w 

Pb20 Pb20 (2,0-3,0) - algemene grondwaterkwaliteit STAP-w 

Pb21 Pb21 (2,0-3,0) - algemene grondwaterkwaliteit STAP-w 
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5. Resultaten, conclusies en advies 
 

5.1 Resultaten 
 
laboratoriumonderzoek 
In de onderstaande tabel 5 wordt een overzicht gegeven van de verontreinigingen welke bij onderhavig onderzoek 
in de bodem zijn aangetoond. 
 
Tabel 5: toetsing analyseresultaten 

monster 
code 

boorlocatie met diepte / peilbuis 
met filterdiepte (m-mv) 

zintuiglijke afwijkingen motivatie / omschrijving analyse- 
parameters 

toetsing analyseresultaten 

GROND 

M1 Pb1(1,0-1,5) - zintuiglijk schone laag rond 
grondwater ondergrondse 
HBO-tank, klei 

MO+BTEXN - 

MM2 B2(1,0-1,3)+B3(1,3-1,8) - zintuiglijk schone laag rond 
grondwater ondergrondse 
HBO-tank, klei 

MO+BTEXN - 

M3 B4(0-0,5) - zintuiglijk schone bovengrond 
bij ontluchtingspunt, klei 

MO+BTEXN - 

M4 B8(0-0,5) matig puinhoudend, 
zwak 
kolengruishoudend 

puin- en kolengruishoudende 
bovengrond, klei 

STAP kwik, lood, zink, PAK,  
PCB’s (som 7) >AW 

MM5 B9(0-0,5)+B10(0-0,3)+ 
B11(0-0,5) 

sporen puin puinhoudende bovengrond, klei STAP lood, nikkel, zink, PAK >AW 

MM6 B12(0,2-0,7)+B13(0-0,5) zwak puinhoudend puinhoudende bovengrond, 
zand 

STAP kobalt, lood, nikkel, zink, PAK, 
PCB’s (som 7) >AW 

MM7 B14(0-0,5)+Pb15(0-0,5)+ 
B16(0,3-0,8)+B18(0,1-0,5)+ 
B19(0-0,5) 

- zintuiglijk schone bovengrond, 
zand 

STAP kwik, zink, PAK, PCB’s (som 7) >AW 

M8 B7(0,8-1,1) matig puinhoudend, 
zwak 
kolengruishoudend 

puin- en kolengruishoudende 
ondergrond, klei 

STAP PAK >I (180 mg/kg.ds) 
kwik, lood, zink, minerale olie >AW 

M9 Pb20(0,7-0,9) uiterst puinhoudend puinhoudende ondergrond, 
zand 

STAP zink >T 
cadmium, kobalt, koper, kwik, lood,  
nikkel >AW 

MM10 B24(0-0,5)+B25(0-0,5)+ 
B26(0-0,5)+B27(0-0,5)+ 
B28(0-0,5) 

- zintuiglijk schone bovengrond, 
zand 

STAP kwik, lood, zink >AW 

MM11 B29(0,1-0,3)+B30(0,1-0,2)+ 
B31(0,1-0,2)+B32(0,1-0,3) 

matig 
baksteenhoudend, 
sterk betonhoudend 

baksteen- en betonhoudend 
laagje onder tegels 
parkeerplaats 

STAP kobalt, molybdeen, PAK,  
PCB’s (som 7) >AW 

M12 B33(1,0-1,5) zwak 
kolengruishoudend 

kolengruishoudende 
ondergrond, zand 

STAP zink >I 
cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, 
molybdeen, nikkel, PAK >AW 

MMasbest 
- RE1 

G1 t/m G5 - verificatie asbestverontreiniging 
westelijk van Talmastraat 

asbest 
NEN5707 

- 

MMasbest 
- RE2 

G6 t/m G10 - verificatie asbestverontreiniging 
oostelijk van Talmastraat 

asbest 
NEN5707 

- 

GRONDWATER 

Pb1 Pb1 (2,0-3,0) - grondwaterkwaliteit 
ondergrondse  
HBO-tank 

MO+BTEXN minerale olie >I (700 µg/l) 
xylenen >S 

Pb15 Pb15 (2,0-3,0) - algemene grondwaterkwaliteit STAP-w barium, xylenen, dichloormethaan >S 

Pb20 Pb20 (2,0-3,0) - algemene grondwaterkwaliteit STAP-w barium, dichloormethaan >S 

Pb21 Pb21 (2,0-3,0) - algemene grondwaterkwaliteit STAP-w barium, molybdeen, xylenen, 
dichloormethaan, minerale olie >S 

 
Verklaring tabel: 
- : geen waarnemingen en/of onderzochte parameter(s) niet aangetoond of in gehalte(n) beneden de streefwaarde(n); 
>AW : overschrijding achtergrondwaarde (grond); 
>S : overschrijding streefwaarde (grondwater); 
>T : overschrijding tussenwaarde (grond en grondwater); 
>I : overschrijding interventiewaarde (grond en grondwater). 
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5.2 Interpretatie  
 
Ondergrondse brandstoftank 
 
Grond 
In de grond(meng)monsters M1 en MM2 van de zintuiglijk schone kleiige bodemlaag rond het grondwater ter 
plaatse van de ondergrondse brandstoftank, worden de onderzochte verbindingen (minerale olie en vluchtige 
aromaten) niet aangetoond. 
 
In grondmonster M3 van de zintuiglijk schone kleiige bovengrond van grondboring B4 ter plaatse van het 
ontluchtingspunt, worden de onderzochte verbindingen (minerale olie en vluchtige aromaten) niet aangetoond. 
 
Grondwater 
In het grondwatermonster van peilbuis Pb1 ter plaatse van de ondergrondse brandstoftank, wordt een sterk 
verhoogde concentratie minerale olie aangetoond (700 mg/l) en een licht verhoogde concentratie xylenen.  
De sterk verhoogde concentratie kan worden gerelateerd aan de ondergrondse brandstoftank, de fractieverdeling 
bevestigt het vermoeden dat het gaat om een tank voor de opslag van huisbrandolie (HBO). Opvallend is wel dat 
aan de grond zintuiglijk en analytisch geen verontreinigingen worden waargenomen. 
 
 
Overig terreindeel 
 
Grond 
In grondmonster M4 van de matig puinhoudende en zwak kolengruishoudende kleiige bovengrond ter plaatse van 
grondboring B8, worden licht verhoogde gehalten kwik, lood, zink, PAK en PCB’s (som 7) aangetoond. De overige 
onderzochte verbindingen (overige zware metalen en minerale olie) worden niet aangetoond of in gehalten 
beneden de achtergrondwaarden. 
De licht verhoogde gehalten kunnen onzes inziens worden gerelateerd aan bijmengingen met puin en kolengruis. 
Voor deze bijmengingen is weer een verband te leggen met de bebouwing die hier in het verleden aanwezig is 
geweest.    
 
In grondmengmonster MM5 van de sporen puin bevattende kleiige bovengrond zuidelijk van de watersingel 
(grondboringen B9, B10 en B11), worden licht verhoogde gehalten lood, nikkel, zink en PAK aangetoond. De 
overige onderzochte verbindingen (overige zware metalen, PCB’s (som 7) en minerale olie) worden niet 
aangetoond of in gehalten beneden de achtergrondwaarden. De licht verhoogde gehalten kunnen worden 
gerelateerd aan de sporen puin in de bovengrond. De aanwezigheid van dit puin kan mogelijk worden gezocht in 
het feit dat de watersingel hier al zeer lange tijd aanwezig is en voorheen nog verder doorliep in westelijke richting 
(voormalige wetering De Blaak). Mogelijk heeft zich langs deze wetering in het verleden een pad bevonden. 
 
In grondmengmonster MM6 van de zwak puinhoudende zandige bovengrond op het meest zuidwestelijke gedeelte 
van de onderzoekslocatie (grondboringen B12 en B13), worden licht verhoogde gehalten kobalt, lood, nikkel, zink, 
PAK en PCB’s (som 7) aangetoond. De overige onderzochte verbindingen (overige zware metalen en minerale 
olie) worden niet aangetoond of in gehalten beneden de achtergrondwaarden. De licht verhoogde gehalten kunnen 
worden gerelateerd aan de bijmengingen met puin in de bovengrond. De aanwezigheid van dit puin kan mogelijk 
worden gezocht in het feit dat de watersingel op de onderzoekslocatie in het verleden verder doorliep in westelijke 
richting. Mogelijk is bij het dempen van de watergang deels gebruik gemaakt van puinhoudende grond. 
 
In grondmengmonster MM7 van de zintuiglijk schone zandige bovengrond van het grasveld westelijk op de 
onderzoekslocatie (grondboringen B14, Pb15, B16, B18 en B19), worden licht verhoogde gehalten kwik, zink, PAK 
en PCB’s (som 7) aangetoond. De overige onderzochte verbindingen (overige zware metalen en minerale olie) 
worden niet aangetoond of in gehalten beneden de achtergrondwaarden. De oorzaak voor de licht verhoogde 
gehalten is vooralsnog onbekend. 
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In grondmonster M8 van de matig puinhoudende en zwak kolengruishoudende kleiige bodemlaag van 0,8 tot 1,1 
m-mv ter plaatse van grondboring B7, wordt een sterk verhoogd gehalte PAK aangetoond (180 mg/kg.ds) en licht 
verhoogde gehalten kwik, lood, zink en minerale olie. De overige onderzochte verbindingen (overige zware 
metalen en PCB’s (som 7)) worden niet aangetoond of in gehalten beneden de achtergrondwaarden. De licht 
verhoogde gehalten zware metalen en het sterk verhoogde gehalte PAK kunnen worden gerelateerd aan de 
bijmengingen met puin en kolengruis in deze bodemlaag. Gelet op de ligging van grondboring B7 op de hoek van 
de Blaak en de Beneden Rijweg, is voor deze bijmengingen een verband te leggen met de bebouwing die hier in 
het verleden aanwezig is geweest. 
 
In grondmonster M9 van de uiterst puinhoudende zandige bodemlaag van 0,7 tot 0,9 m-mv ter plaatse van 
grondboring Pb20, wordt een matig verhoogd gehalte zink aangetoond en licht verhoogde gehalten cadmium, 
kobalt, koper, kwik, lood en nikkel. De overige onderzochte verbindingen (overige zware metalen, PAK, PCB’s 
(som 7) en minerale olie) worden niet aangetoond of in gehalten beneden de achtergrondwaarden.  
De licht tot matig verhoogde gehalten zware metalen kunnen worden gerelateerd aan de uiterste bijmenging met 
puin in deze bodemlaag. Vooralsnog is onduidelijk waardoor dit puin in de bodem is geraakt, mogelijk is dit 
gebeurd bij de bouw van de school begin twintigste eeuw.  
 
In grondmengmonster MM10 van de zintuiglijk schone zandige bovengrond van de met gras begroeide 
terreindelen rondom de Talmastraat (grondboringen B24 t/m B28), worden licht verhoogde gehalten kwik, lood en 
zink aangetoond. De overige onderzochte verbindingen (overige zware metalen, PAK, PCB’s (som 7) en minerale 
olie) worden niet aangetoond of in gehalten beneden de achtergrondwaarden. De oorzaak voor de licht verhoogde 
gehalten is vooralsnog onbekend. 
 
In grondmonster MM11 van het matig baksteenhoudende en sterk betonhoudende bodemlaagje van maximaal 20 
cm direct onder de tegelverharding op de parkeerplaats (grondboringen B29 t/m B32), worden licht verhoogde 
gehalten kobalt, molybdeen, PAK en PCB’s (som 7) aangetoond. De overige onderzochte verbindingen (overige 
zware metalen en minerale olie) worden niet aangetoond of in gehalten beneden de achtergrondwaarden.  
De licht verhoogde gehalten kunnen worden gerelateerd aan de bijmengingen met baksteen en beton, 
vermoedelijk betreft het een stabilisatielaagje voor de tegelverharding. 
 
In grondmonster M12 van de zwak kolengruishoudende zandige bodemlaag van 1,0 tot 1,5 m-mv ter plaatse van 
grondboring B33, wordt een sterk verhoogd gehalte zink aangetoond en licht verhoogde gehalten cadmium, kobalt, 
koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en PAK. De overige onderzochte verbindingen (overige zware metalen, PCB’s 
(som 7) en minerale olie) worden niet aangetoond of in gehalten beneden de achtergrondwaarden.  
De licht tot sterk verhoogde gehalten zware metalen kunnen worden gerelateerd aan de bijmenging met kolengruis 
in deze bodemlaag. Vooralsnog is onduidelijk waardoor dit kolengruis in de bodem is geraakt, mogelijk is dit 
gebeurd bij de bouw van de school begin twintigste eeuw. Ook van belang is te vermelden de nabijheid van de 
Beneden Rijweg en de inmiddels gedempte wetering die hier in het verleden hebben gelopen. Beiden maken 
onderdeel uit van de historische lintbebouwing van Ridderkerk. 
 
In de twee grondmengmonsters van de onverharde terreindelen rondom het schoolgebouw, wordt zowel 
hechtgebonden als niet-hechtgebonden asbest niet aangetoond. Brandjes die in het schoolgebouw hebben 
gewoed hebben derhalve niet geleid tot een verontreiniging met asbest. 
 
Grondwater 
In de grondwatermonsters van de peilbuizen Pb15, Pb20 en Pb21 worden licht verhoogde concentraties barium, 
molybdeen, xylenen, dichloormethaan en/of minerale olie aangetoond. De overige onderzochte verbindingen 
(overige zware metalen, overige VOCl en overige vluchtige aromaten) worden niet aangetoond of in concentraties 
beneden de streefwaarde.  
De licht verhoogde concentraties barium en molybdeen kunnen onzes inziens worden beschouwd als van nature 
verhoogde achtergrondconcentraties. Vooralsnog is onduidelijk waardoor de licht verhoogde concentraties 
xylenen, dichloormethaan en/of minerale olie worden veroorzaakt.  
 



BRL2001  
+  

BRL2002 

 13 rapportnummer: 511468.001 
  Talmastraat (e.o) te Ridderkerk (Plangebied Centrumplan) 
 
 
 
 
 

RSK - EMN 
Pottenbakkerstraat 48 
2984 AX Ridderkerk 
0180-463330 

5.3 Conclusies en advies 
 
Middels onderhavig bodemonderzoek is de algemene milieuhygiënische bodemkwaliteit ter plaatse van de locatie 
Talmastraat (e.o.) te Ridderkerk (Plangebied Centrumplan) nog niet in voldoende mate vastgelegd. Enkele 
onderzoeksresultaten vormen aanleiding voor het uitvoeren van aanvullend bodemonderzoek, waarbij aard en 
omvang van de verontreinigingen dient te worden vastgesteld: 
 
- sterke verontreiniging met PAK in de grond ter plaatse van grondboring B7 (0,8 tot 1,1 m-mv); 
- matige verontreiniging met zink in de grond ter plaatse van grondboring Pb20 (0,7 tot 0,9 m-mv); 
- sterke verontreiniging met zink in de grond ter plaatse van grondboring B33 (1,0 tot 1,5 m-mv); 
- sterke verontreiniging met minerale olie in het grondwater ter plaatse van peilbuis Pb1 bij de ondergrondse 
 HBO-tank. 
 
Indien een bodemvolume van meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater is verontreinigd in gehalten boven 
de interventiewaarde, is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging en geldt er een 
saneringsplicht. 
 
Omdat er sprake is van een niet onklaar gemaakte, niet meer in gebruik zijnde tank, bestaat in het kader van 
BOOT (Besluit Opslaan Ondergrondse Tanks) een verplichting deze te laten verwijderen door een KIWA 
gecertificeerd bedrijf (BRL K-902). Het verwijderen van de ondergrondse brandstoftank dient te worden gemeld 
aan het college van B&W van de betreffende gemeente. Omdat nu al reeds is vastgesteld dat er een sterke 
verontreiniging aanwezig is in het grondwater als gevolg van deze tank, dient deze verontreiniging gelijktijdig met 
de verwijdering van de tank te worden gesaneerd. Ook in dit kader is het derhalve noodzakelijk de aard en omvang 
van de grondwaterverontreiniging vast te stellen. 
 
Naar verwachting zal de omvang van de sterke grondwaterverontreiniging met minerale olie goed zijn te bepalen 
middels enkele aanvullend te plaatsen peilbuizen. Op deze manier zal een duidelijke verontreinigingscontour zijn 
vast te stellen. Met betrekking tot de matige tot sterke verontreinigingen met zink en/of PAK zal het lastiger zijn de 
exacte omvang vast te stellen. Zeer waarschijnlijk betreffen dit heterogene en diffuse verontreinigingen, welke 
vaker worden aangetoond langs oude lintbebouwingen en waarvoor geen duidelijke verontreinigingscontour is vast 
te stellen. Onzes inziens is het beter om voor deze verontreinigingen te stellen dat deze kunnen worden 
aangetroffen langs de Blaak, de Beneden Rijweg en de Dr. Kuyperstraat en dat puin, kolengruis en/of andere 
antropogene bijmengingen hiervoor een goede indicatie kunnen zijn. Als er bij selectieve graafwerkzaamheden 
strikt onderscheid kan worden gemaakt tussen verschillende bodemlagen (grondslag en/of gradatie van 
bijmenging) en de vrijkomende grond in depot kan worden gekeurd conform Besluit Bodemkwaliteit, ontstaan naar 
verwachting grondstromen met verschillende kwaliteit variërend van klasse wonen tot klasse industrie. Gelet echter 
op de heterogeniteit van grond met bijmenging kan ook niet worden uitgesloten dat er partijen grond bij zitten welke 
niet geschikt zijn voor hergebruik en dienen te worden afgevoerd naar een erkend verwerker.    
 
De onderzoeksresultaten van het overige terreindeel vormen geen aanleiding voor aanvullend bodemonderzoek en 
derhalve geen belemmering voor de voorgenomen herontwikkeling (Centrumplan).  
 
Eventueel op de locatie vrijkomende grond kan niet zondermeer worden hergebruikt. Mogelijk zijn hiervoor 
aanvullende werkzaamheden noodzakelijk in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit. Binnen de gemeente 
Ridderkerk kan de grond mogelijk worden hergebruikt op basis van de bodemkwaliteitskaart. 
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6. Betrouwbaarheid onderzoek 
 
 
Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens algemeen gebruikelijke inzichten en methoden. 
De advisering is overeenkomstig de voorwaarden van de RVOI-1987 (herziene druk 1993). 
 
RSK - EMN streeft bij elk bodem- en/of grondwateronderzoek naar een optimale representativiteit. Echter, een 
dergelijk onderzoek is gebaseerd op het verrichten van een beperkt aantal boringen en het nemen van een beperkt 
aantal monsters. Hierdoor blijft het mogelijk dat plaatselijke afwijkingen in de samenstelling van grond en/of 
grondwater aanwezig zijn, welke tijdens het onderzoek niet naar voren zijn gekomen. 
 
RSK - EMN is niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade of gevolgen van welke aard ook. 
 
Hierbij wordt er tevens op gewezen dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is. Beïnvloeding 
van grond- en grondwaterkwaliteit zal ook plaats kunnen vinden na uitvoering van dit onderzoek, bijvoorbeeld door 
bouwrijp maken of aanvoer van grond van elders. 
 
Naarmate er een langere tijd is verlopen na uitvoering van het onderzoek dient meer voorzichtigheid/voorbehoud te 
worden betracht bij het gebruik van de onderzoeksresultaten. 
 
 
RSK - EMN 
 
 
 
 
 
 
Projectleider        Projectcoördinator 
ing. M. Barel        ing. M.J. Drent  
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Projectcode: 511468.001

Projectnaam: Talmastraat e.o. te Ridderkerk

Boring: Pb1
X:

Y:

Datum: 16-5-2012
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berm0

Klei, zwak zandig, sporen 
baksteen, resten planten, geen 
olie-water reactie, pid (0), 
donkerbruin

-100

Klei, matig zandig, geen olie-water 
reactie, pid (0), neutraalgrijs

-200

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, pid (0), 
neutraalgrijs

-250

Veen, mineraalarm, geen 
olie-water reactie, pid (0), 
donkerbruin

-300

Boring: B2
X:

Y:

Datum: 16-5-2012
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berm0

Klei, matig zandig, sporen puin, 
geen olie-water reactie, pid (0), 
donkerbruin

-50

Klei, zwak zandig, sporen 
baksteen, geen olie-water reactie, 
pid (0), neutraalbruin

-130

Klei, matig zandig, geen olie-water 
reactie, pid (0), neutraalgrijs

-230

Klei, zwak zandig, geen olie-water 
reactie, pid (0), neutraalgrijs

-280

Veen, mineraalarm, geen 
olie-water reactie, pid (0), 
donkerbruin-310

Boring: B3
X:

Y:

Datum: 16-5-2012
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berm0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
houthoudend, geen olie-water 
reactie, pid (0), donkerbruin

-100

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, pid (0), 
donkerbruin-130

Klei, matig zandig, geen olie-water 
reactie, pid (0), neutraalgrijs

-200

Klei, zwak zandig, geen olie-water 
reactie, pid (0), neutraalgrijs

-240

Veen, mineraalarm, geen 
olie-water reactie, pid (0), 
donkerbruin

-300

Boring: B4
X:

Y:

Datum: 16-5-2012
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2

berm0

Klei, zwak zandig, zwak 
baksteenhoudend, zwak 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, pid (0), donkerbruin

-50

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, pid (0), 
donkerbruin

-100
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Boring: B5
X:

Y:

Datum: 15-5-2012
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gras0

Klei, matig zandig, sterk humeus, 
geen olie-water reactie, pid (0), 
donkerbruin

-20

Klei, zwak zandig, matig 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, pid (0), witbruin-70

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, pid (0), grijs-100

Boring: B6
X:

Y:

Datum: 15-5-2012
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gras0

Klei, matig zandig, matig 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, pid (0), donkerbruin

-70

Klei, zwak zandig, geen olie-water 
reactie, pid (0), bruin

-100

Klei, zwak zandig, geen olie-water 
reactie, pid (0), lichtbruin

-150

Klei, sterk zandig, zwak 
schelphoudend, geen olie-water 
reactie, pid (0), grijs
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Boring: B7
X:

Y:

Datum: 15-5-2012
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gras0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, pid (0), 
bruin

-50

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
zwak puinhoudend, geen 
olie-water reactie, pid (0), 
donkerbruin

-80

Klei, sterk zandig, matig 
puinhoudend, zwak 
kolengruishoudend, geen 
olie-water reactie, pid (0), 
donkerbruin

-110

Klei, sterk zandig, matig 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, pid (0), roodbruin

-150

Klei, matig zandig, matig humeus, 
zwak puinhoudend, geen 
olie-water reactie, pid (0), 
donkergrijs

-180

Klei, zwak zandig, zwak 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, pid (0), donkerbruin

-200

Boring: B8
X:

Y:

Datum: 15-5-2012
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gras0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
matig puinhoudend, zwak 
kolengruishoudend, geen 
olie-water reactie, pid (0), donker 
roodbruin

-60

Klei, matig zandig, matig humeus, 
matig puinhoudend, geen 
olie-water reactie, pid (0), 
donkerbruin, silblaag-100

Klei, zwak zandig, sterk humeus, 
geen olie-water reactie, pid (0), 
donkerbruin

-120
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Boring: B9
X:

Y:

Datum: 15-5-2012
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gras0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
sporen puin, geen olie-water 
reactie, pid (0), donkerbruin

-80

Klei, zwak zandig, sporen puin, 
zwak schelphoudend, geen 
olie-water reactie, pid (0), lichtbruin

-100

Boring: B10
X:

Y:

Datum: 15-5-2012
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gras0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
sporen puin, geen olie-water 
reactie, pid (0), bruin-30

Klei, matig zandig, zwak 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, pid (0), bruinrood-70

Klei, zwak zandig, zwak 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, pid (0), bruin

-120

Klei, zwak zandig, geen olie-water 
reactie, pid (0), donkergrijs

-150

Klei, zwak zandig, matig humeus, 
geen olie-water reactie, pid (0), 
donkerbruin

-200

Boring: B11
X:

Y:

Datum: 15-5-2012

0
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1

2

gras0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
sporen puin, geen olie-water 
reactie, pid (0)

-50

Klei, zwak zandig, zwak 
schelphoudend, geen olie-water 
reactie, pid (0), grijs

-100

Boring: B12
X:

Y:

Datum: 15-5-2012
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gras0

Klei, matig zandig, matig humeus, 
geen olie-water reactie, pid (0), 
donkerbruin

-20

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, pid (0), bruin

-80

Klei, matig zandig, matig humeus, 
geen olie-water reactie, pid (0), 
donkerbruin

-100
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Boring: B13
X:

Y:

Datum: 15-5-2012
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gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, pid (0), bruin

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, geen olie-water reactie, 
pid (0), lichtbruin

-90

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
schelphoudend, geen olie-water 
reactie, pid (0), grijs

-160

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, pid (0), 
donkergrijs

-200

Boring: B14
X:

Y:

Datum: 16-5-2012

0
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1

2

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, pid (0), lichtgrijs

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, pid (0), donker 
grijsbruin

-100

Boring: Pb15
X:

Y:

Datum: 15-5-2012
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gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, pid (0), lichtbruin

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, pid (0), 
donkergrijs-80

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, pid (0), 
bruin

-100

Klei, zwak zandig, geen olie-water 
reactie, pid (0), grijs-150

Klei, zwak zandig, matig humeus, 
geen olie-water reactie, pid (0), 
donkerbruin

-200

Klei, zwak zandig, matig humeus, 
geen olie-water reactie, pid (0), 
donkerbruin

-280

Veen, mineraalarm, geen 
olie-water reactie, pid (0), 
donkerbruin

-300

Boring: B16
X:

Y:

Datum: 15-5-2012

0

50

100

1

2

3

4

gras0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, pid (0), 
donkerbruin-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
grindig, geen olie-water reactie, 
pid (0), bruin

-90

Klei, matig zandig, geen olie-water 
reactie, pid (0), licht roodbruin

-120
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Boring: B17
X:

Y:

Datum: 16-5-2012
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braak0

Klei, zwak zandig, sporen 
baksteen, resten planten, geen 
olie-water reactie, pid (0), 
donkerbruin

-30

Klei, matig zandig, geen olie-water 
reactie, pid (0), lichtbruin

-100

Boring: B18
X:

Y:

Datum: 16-5-2012
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braak0

Klei, zwak zandig, resten planten, 
geen olie-water reactie, pid (0), 
donkerbruin

-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, pid (0), lichtbruin

-50

Klei, matig zandig, geen olie-water 
reactie, pid (0), donker grijsbruin

-100

Boring: B19
X:

Y:

Datum: 16-5-2012
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braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
baksteenhoudend, geen olie-water 
reactie, pid (0), donkerbruin

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, pid (0), 
donkerbruin

-100

Boring: Pb20
X:

Y:

Datum: 15-5-2012

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

klinker0
-7

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
grindig, geen olie-water reactie, 
pid (0), bruin

-30

Klei, matig zandig, matig grindig, 
matig kolengruishoudend, matig 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, pid (0), donkerbruin

-50

Klei, sterk zandig, matig 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, pid (0), grijs

-70

Zand, matig fijn, zwak siltig, uiterst 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, pid (0), bruingrijs

-90

Klei, zwak zandig, geen olie-water 
reactie, pid (0), grijs

-200

Veen, mineraalarm, geen 
olie-water reactie, pid (0), bruinrood

-300
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Boring: Pb21
X:

Y:

Datum: 15-5-2012
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klinker0
-7

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
grindig, geen olie-water reactie, 
pid (0), lichtgrijs

-15

Geen olie-water reactie, pid (0), 
bruingrijs

-40

Klei, zwak zandig, geen olie-water 
reactie, pid (0), grijs

-60

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
sporen puin, geen olie-water 
reactie, pid (0), bruingrijs

-100

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, pid (0), grijs

-140

Veen, mineraalarm, geen 
olie-water reactie, pid (0), bruinrood

-300

Boring: B22
X:

Y:

Datum: 24-5-2012
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2

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water 
reactie, pid (0), neutraalbruin

-50

Klei, zwak zandig, geen olie-water 
reactie, pid (0), donker grijsbruin

-100

Boring: B23
X:

Y:

Datum: 24-5-2012
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braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak wortelhoudend, 
geen olie-water reactie, pid (0), 
donkerbruin

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
brokken klei, geen olie-water 
reactie, pid (0), neutraalbruin

-100

Klei, zwak zandig, geen olie-water 
reactie, pid (0), lichtbruin

-150

Klei, matig zandig, geen olie-water 
reactie, pid (0), donkergrijs

-200

Boring: B24
X:

Y:

Datum: 24-5-2012
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2

berm0

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, pid (0), lichtbruin

-50

Klei, matig zandig, geen olie-water 
reactie, pid (0), donkerbruin

-100
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Boring: B25
X:

Y:

Datum: 24-5-2012
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braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak wortelhoudend, 
geen olie-water reactie, pid (0), 
donker zwartbruin

-50

Klei, zwak zandig, geen olie-water 
reactie, pid (0), donkerbruin

-150

Klei, matig zandig, geen olie-water 
reactie, pid (0), donkergrijs
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Boring: B26
X:

Y:

Datum: 24-5-2012
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braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, pid (0), 
donkerbruin

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, pid (0), 
neutraalbruin

-60

Klei, zwak zandig, geen olie-water 
reactie, pid (0), donkerbruin

-100

Boring: B27
X:

Y:

Datum: 24-5-2012

0

50

100

1

2

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig wortelhoudend, 
geen olie-water reactie, pid (0), 
donker beigebruin

-50

Klei, zwak zandig, geen olie-water 
reactie, pid (0), donkerbruin

-100

Boring: B28
X:

Y:

Datum: 24-5-2012
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2

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
wortelhoudend, geen olie-water 
reactie, pid (0), neutraalbruin

-50

Klei, zwak zandig, geen olie-water 
reactie, pid (0), donkerbruin

-100
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Boring: B29
X:

Y:

Datum: 24-5-2012
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klinker0
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Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
baksteenhoudend, sterk 
betonhoudend, geen olie-water 
reactie, pid (0), neutraalbruin

-20

Klei, matig zandig, geen olie-water 
reactie, pid (0), neutraalbruin
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Boring: B30
X:

Y:

Datum: 24-5-2012

0

50

100

1

2

3

klinker0

-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
baksteenhoudend, sterk 
betonhoudend, zwak 
grindhoudend, geen olie-water 
reactie, pid (0), neutraal grijsbruin

-20

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, pid (0), 
donker zwartgrijs

-110

Boring: B31
X:

Y:

Datum: 24-5-2012

0

50

100

1

2

3

klinker0

-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
baksteenhoudend, sterk 
betonhoudend, zwak 
grindhoudend, geen olie-water 
reactie, pid (0), neutraal grijsbruin

-20

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, pid (0), donker 
zwartgrijs

-110

Boring: B32
X:

Y:

Datum: 24-5-2012

0

50

100

1

2

3

klinker0

-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
baksteenhoudend, sterk 
betonhoudend, geen olie-water 
reactie, pid (0), neutraal grijsbruin

-30

Klei, matig zandig, geen olie-water 
reactie, pid (0), neutraalbruin

-100



Projectcode: 511468.001

Projectnaam: Talmastraat e.o. te Ridderkerk

Boring: B33
X:

Y:

Datum: 24-5-2012

0

50

100

150

200

1

2

3

4

berm0

Klei, zwak zandig, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water 
reactie, pid (0), donkerbruin

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
brokken klei, zwak 
kolengruishoudend, geen 
olie-water reactie, pid (0), 
donkerbruin

-150

Klei, zwak zandig, geen olie-water 
reactie, pid (0), donkerbruin

-200



Projectcode: 511468.002

Projectnaam: Talmastraat e.o. te Ridderkerk

Boring: G1
X:

Y:

Datum: 4-6-2012

0

50

0

Zand, matig fijn, kleiïg, matig 
grindig, zwak kolengruishoudend, 
zwak puinhoudend, donkerbruin

-50

Boring: G2
X:

Y:

Datum: 4-6-2012

0

50

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, matig schelphoudend, 
lichtbruin

-50

Boring: G3
X:

Y:

Datum: 4-6-2012

0

50

0

Klei, sterk zandig, zwak grindig, 
zwak kolengruishoudend, matig 
puinhoudend, donkerbruin

-50

Boring: G4
X:

Y:

Datum: 4-6-2012

0

50

0

Klei, sterk zandig, matig grindig, 
matig puinhoudend, donkerbruin

-50

Boring: G5
X:

Y:

Datum: 4-6-2012

0

50

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, matig schelphoudend, 
lichtbruin

-50

Boring: G6
X:

Y:

Datum: 4-6-2012

0

50

0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
matig grindig, zwak 
kolengruishoudend, zwak 
puinhoudend, sterk 
wortelhoudend, donkerbruin

-30

Klei, matig zandig, zwak 
puinhoudend, sterk wortelhoudend

-50



Projectcode: 511468.002

Projectnaam: Talmastraat e.o. te Ridderkerk

Boring: G7
X:

Y:

Datum: 4-6-2012

0

50

0

Klei, sterk zandig, uiterst 
wortelhoudend, zwak 
puinhoudend, donkerbruin

-50

Boring: G8
X:

Y:

Datum: 4-6-2012

0

50

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, zwak puinhoudend, 
lichtbruin

-20

Klei, matig zandig, sterk 
puinhoudend, donkerbruin

-50

Boring: G9
X:

Y:

Datum: 4-6-2012

0

50

0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
zwak puinhoudend, zwak 
kolengruishoudend, donkerbruin

-50

Boring: G10
X:

Y:

Datum: 4-6-2012

0

50

0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
zwak puinhoudend, matig 
wortelhoudend, bruin

-50



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

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water
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2984 AX  RIDDERKERK

Uw projectnaam : Talmastraat e.o. te Ridderkerk

Uw projectnummer : 511468.001

ALcontrol rapportnummer : 11784514, versie nummer: 1

Rapport verificatie nummer : H1UX45LA

Rotterdam, 24-05-2012

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

511468.001. 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 Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 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,

Laboratory Manager

R. van Duin



E.M.N.

Talmastraat e.o. te Ridderkerk

511468.001

11784514

21-05-2012

Dhr. M. Barel

21-05-2012

24-05-2012

Blad 2 van 4

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

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
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

M1: Pb1(1,0-1,5)

MM2: B2(1,0-1,3)+B3(1,3-1,8)

M3: B4(0-0,5)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

droge stof gew.-% S 76.8
 

75.0
 

77.5
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

aard van de artefacten g S geen
 

geen
 

geen
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S  
 

2.6
 

4.1
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen mg/kgds S <0.05

1) 2)
<0.05

1) 2) 4)
<0.05

1) 2)
 

 
 

 

tolueen mg/kgds S <0.05
1) 2)

<0.05
1) 2) 4)

<0.05
1) 2)

 
 

 
 

ethylbenzeen mg/kgds S <0.05
1) 2)

<0.05
1) 2) 4)

<0.05
1) 2)

 
 

 
 

o-xyleen mg/kgds S <0.05
1) 2)

<0.05
1) 2) 4)

<0.05
1) 2)

 
 

 
 

p- en m-xyleen mg/kgds S <0.1
1) 2)

<0.1
1) 2) 4)

<0.1
1) 2)

 
 

 
 

xylenen (0.7 factor) mg/kgds S 0.105
1) 2) 3)

0.105
1) 2) 3)

4) 0.105
1) 2) 3)

 
 

 
 

totaal BTEX (0.7 factor) mg/kgds S 0.21
3)

0.21
3)

0.21
3)

 
 

 
 

naftaleen mg/kgds S <0.1
1) 2)

<0.1
1) 2)

<0.1
1) 2)

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5

 
<5

 
<5

 
 

 
 

 

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

 
 

 
 

fractie C22 - C30 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

 
 

 
 

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20
 

<20
 

<20
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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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.

Voetnoten

1 De betrouwbaarheid van het resultaat is mogelijk beinvloed door overschrijding van de toegestane conserveertermijn

volgens SIKB protocol 3001.

2 De periode tussen monsterneming en in behandeling nemen op het lab was groter dan de toegestane conserveertermijn

volgens SIKB protocol 3001.

3 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000

4 Het analysemonster is verkregen door het mengen van 2 of meer deelmonsters. Door de vluchtigheid van de component

is het resultaat indicatief.
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1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, Grond (AS3000): conform AS3010-2

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

benzeen Grond (AS3000) Conform AS3030-1

tolueen Grond (AS3000) Idem

ethylbenzeen Grond (AS3000) Idem

o-xyleen Grond (AS3000) Idem

p- en m-xyleen Grond (AS3000) Idem

xylenen (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Conform AS3010-3, gelijkwaardig aan NEN 5754.

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y3745701 16-05-2012 16-05-2012 ALC201  

002 Y3745704 16-05-2012 16-05-2012 ALC201  

002 Y3745709 16-05-2012 16-05-2012 ALC201  

003 Y3746304 16-05-2012 16-05-2012 ALC201  
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Uw projectnaam : Talmastraat e.o. te Ridderkerk

Uw projectnummer : 511468.001

ALcontrol rapportnummer : 11784522, versie nummer: 1

Rapport verificatie nummer : BU1GWCB1

Rotterdam, 24-05-2012

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

511468.001. 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 Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 12 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,

Laboratory Manager

R. van Duin
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

M4: B8(0-0,5)

MM5: B9(0-0,5)+B10(0-0,3)+B11(0-0,5)

MM6: B12(0,2-0,7)+B13(0-0,5)

MM7: B14(0-0,5)+Pb15(0-0,5)+B16(0,3-0,8)+B18(0,1-0,5)+B19(0-0,5)

M8: B7(0,8-1,1)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 73.3
 

76.8
 

89.1
 

84.2
 

78.1
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

63
 

<1
 

<1
 

aard van de artefacten g S geen
 

geen
 

puin
 

geen
 

geen
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 10.7
 

7.3
 

1.9
 

1.9
 

6.0
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 14

 
9.2

 
2.9

 
5.3

 
15

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 110

 
90

 
75

 
50

 
96

 

cadmium mg/kgds S 0.4
 

0.4
 

<0.35
 

<0.35
 

<0.35
 

kobalt mg/kgds S 6.2
 

7.5
 

5.1
 

5.8
 

8.5
 

koper mg/kgds S 29
 

25
 

13
 

12
 

28
 

kwik mg/kgds S 0.26
 

0.12
 

<0.10
 

0.11
 

0.23
 

lood mg/kgds S 110
 

46
 

41
 

32
 

140
 

molybdeen mg/kgds S <1.5
 

<1.5
 

<1.5
 

<1.5
 

<1.5
 

nikkel mg/kgds S 19
 

23
 

15
 

14
 

23
 

zink mg/kgds S 150
 

140
 

110
 

130
 

110
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.01

 
<0.01

 
<0.01

 
0.01

 
0.22

 

fenantreen mg/kgds S 0.24
 

0.20
 

0.24
 

0.31
 

26
 

antraceen mg/kgds S 0.07
 

0.07
 

0.09
 

0.10
 

8.6
 

fluoranteen mg/kgds S 0.58
 

0.52
 

0.72
 

0.57
 

49
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.37
 

0.29
 

0.45
 

0.32
 

23
 

chryseen mg/kgds S 0.38
 

0.29
 

0.42
 

0.31
 

19
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.26
 

0.17
 

0.34
 

0.18
 

12
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.44
 

0.31
 

0.65
 

0.29
 

21
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.30
 

0.19
 

0.65
 

0.18
 

12
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.28
 

0.19
 

0.57
 

0.20
 

13
 

pak-totaal (10 van VROM)

(0.7 factor)

mg/kgds S 2.9
1)

2.2
1)

4.1
1)

2.5
1)

180
1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S 2.0

2) 3)
<1

 
<1

 
<1

 
<3.9

4)

PCB 52 µg/kgds S 28
 

<1
 

<1
 

<1
 

<4.5
4)

PCB 101 µg/kgds S 110
 

1.5
 

<1
 

1.4
 

<3.6
4)

PCB 118 µg/kgds S 140
 

1.6
 

<1
 

1.1
 

<4.2
4)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

M4: B8(0-0,5)

MM5: B9(0-0,5)+B10(0-0,3)+B11(0-0,5)

MM6: B12(0,2-0,7)+B13(0-0,5)

MM7: B14(0-0,5)+Pb15(0-0,5)+B16(0,3-0,8)+B18(0,1-0,5)+B19(0-0,5)

M8: B7(0,8-1,1)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

PCB 138 µg/kgds S 130
 

2.8
 

2.6
 

2.4
 

<3.9
4)

PCB 153 µg/kgds S 83
 

2.9
 

2.4
 

2.8
 

<2.8
4)

PCB 180 µg/kgds S 19
 

1.3
 

1.9
 

1.6
 

<3.9
4)

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 510
1)

12
1)

9.7
1)

11
1)

19
1) 4)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5

 
<5

 
<5

 
<5

 
20

 

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5
 

10
 

10
 

<5
 

130
 

fractie C22 - C30 mg/kgds  <5
 

10
 

7
 

<5
 

110
 

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5
 

13
 

17
 

<5
 

220
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20
 

30
 

30
 

<20
 

480
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.



E.M.N.

Talmastraat e.o. te Ridderkerk

511468.001

11784522

21-05-2012

Dhr. M. Barel

21-05-2012

24-05-2012

Blad 4 van 12

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

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-

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 conform AS3000

2 PCB 28 is mogelijk vals positief verhoogd door de aanwezigheid van PCB 31

3 Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.

4 Verhoogde rapportagegrens i.v.m. noodzakelijke verdunning.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) M9: Pb20(0,7-0,9)

Analyse Eenheid Q 006     

droge stof gew.-% S 80.3
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S 60
 

 
 

 
 

 
 

 
 

aard van de artefacten g S geen
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.7
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 3.0

 
 

 
 

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 80

 
 

 
 

 
 

 
 

 

cadmium mg/kgds S 0.4
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kobalt mg/kgds S 5.4
 

 
 

 
 

 
 

 
 

koper mg/kgds S 24
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kwik mg/kgds S 0.18
 

 
 

 
 

 
 

 
 

lood mg/kgds S 99
 

 
 

 
 

 
 

 
 

molybdeen mg/kgds S <1.5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

nikkel mg/kgds S 15
 

 
 

 
 

 
 

 
 

zink mg/kgds S 210
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.03

 
 

 
 

 
 

 
 

 

fenantreen mg/kgds S 0.10
 

 
 

 
 

 
 

 
 

antraceen mg/kgds S 0.04
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S 0.19
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.12
 

 
 

 
 

 
 

 
 

chryseen mg/kgds S 0.12
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.08
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.14
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.12
 

 
 

 
 

 
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.11
 

 
 

 
 

 
 

 
 

pak-totaal (10 van VROM)

(0.7 factor)

mg/kgds S 1.0
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1

 
 

 
 

 
 

 
 

 

PCB 52 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 101 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 118 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.



E.M.N.

Talmastraat e.o. te Ridderkerk

511468.001

11784522

21-05-2012

Dhr. M. Barel

21-05-2012

24-05-2012

Blad 6 van 12

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

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
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1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) M9: Pb20(0,7-0,9)

Analyse Eenheid Q 006     

PCB 138 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 153 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 180 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5

 
 

 
 

 
 

 
 

 

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C22 - C30 mg/kgds  <5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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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.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, Grond (AS3000): conform AS3010-2

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010

lutum (bodem) 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 AS 3010-5 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 AS3010-7

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y3745475 15-05-2012 15-05-2012 ALC201  

002 Y3745180 15-05-2012 15-05-2012 ALC201  

002 Y3745187 15-05-2012 15-05-2012 ALC201  

002 Y3745469 15-05-2012 15-05-2012 ALC201  

003 Y3745184 15-05-2012 15-05-2012 ALC201  

003 Y3745186 15-05-2012 15-05-2012 ALC201  

004 Y3745183 15-05-2012 15-05-2012 ALC201  

004 Y3745629 15-05-2012 15-05-2012 ALC201  
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1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

004 Y3746311 16-05-2012 16-05-2012 ALC201  

004 Y3746321 16-05-2012 16-05-2012 ALC201  

004 Y3746323 16-05-2012 16-05-2012 ALC201  

005 Y3745487 15-05-2012 15-05-2012 ALC201  

006 Y3690581 15-05-2012 15-05-2012 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.

MM5: B9(0-0,5)+B10(0-0,3)+B11(0-0,5)

002
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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.

MM6: B12(0,2-0,7)+B13(0-0,5)

003
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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.

M8: B7(0,8-1,1)

005
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Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

E.M.N.

Dhr. M. Barel

Pottenbakkerstraat 48

2984 AX  RIDDERKERK

Uw projectnaam : Talmastraat e.o. te Ridderkerk

Uw projectnummer : 511568.001

ALcontrol rapportnummer : 11786324, versie nummer: 1

Rapport verificatie nummer : 7JGQ8DK9

Rotterdam, 31-05-2012

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

511568.001. 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 Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 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,

Laboratory Manager

R. van Duin
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

MM10: B24(0-0,5)+B25(0-0,5)+B26(0-0,5)+B27(0-0,5)+B28(0-0,5)

MM11: B29(0,1-0,2)+B30(0,1-0,2)+B31(0,1-0,2)+B32(0,1-0,3)

M12: B33(1,0-1,5)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

droge stof gew.-% S 86.5
 

87.5
 

68.3
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

aard van de artefacten g S geen
 

geen
 

geen
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 3.9
 

2.6
 

10.3
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 7.7

 
1.1

 
8.3

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 59

 
68

 
180

 
 

 
 

 

cadmium mg/kgds S <0.35
 

<0.35
 

0.8
 

 
 

 
 

kobalt mg/kgds S 5.4
 

5.1
 

12
 

 
 

 
 

koper mg/kgds S 16
 

<10
 

60
 

 
 

 
 

kwik mg/kgds S 0.12
 

<0.10
 

0.38
 

 
 

 
 

lood mg/kgds S 42
 

19
 

190
 

 
 

 
 

molybdeen mg/kgds S <1.5
 

2.0
 

2.5
 

 
 

 
 

nikkel mg/kgds S 15
 

12
 

35
 

 
 

 
 

zink mg/kgds S 110
 

57
 

490
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01

 
0.03

 
0.03

 
 

 
 

 

fenantreen mg/kgds S 0.10
 

0.39
 

0.27
 

 
 

 
 

antraceen mg/kgds S 0.04
 

0.09
 

0.12
 

 
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S 0.28
 

0.81
 

0.85
 

 
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.18
 

0.36
 

0.49
 

 
 

 
 

chryseen mg/kgds S 0.20
 

0.38
 

0.50
 

 
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.11
 

0.19
 

0.31
 

 
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.20
 

0.33
 

0.54
 

 
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.12
 

0.21
 

0.34
 

 
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.11
 

0.20
 

0.32
 

 
 

 
 

pak-totaal (10 van VROM)

(0.7 factor)

mg/kgds S 1.4
1)

3.0
1)

3.8
1)

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1

 
5.1

2)
<1

 
 

 
 

 

PCB 52 µg/kgds S <1
 

1.8
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 101 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 118 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Paraaf :
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

MM10: B24(0-0,5)+B25(0-0,5)+B26(0-0,5)+B27(0-0,5)+B28(0-0,5)

MM11: B29(0,1-0,2)+B30(0,1-0,2)+B31(0,1-0,2)+B32(0,1-0,3)

M12: B33(1,0-1,5)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

PCB 138 µg/kgds S <1
 

2.4
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 153 µg/kgds S <1
 

2.0
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 180 µg/kgds S <1
 

1.0
 

<1
 

 
 

 
 

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9
1)

14
1)

4.9
1)

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5

 
12

 
<5

 
 

 
 

 

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5
 

19
 

<5
 

 
 

 
 

fractie C22 - C30 mg/kgds  <5
 

20
 

<5
 

 
 

 
 

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5
 

19
 

<5
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20
 

70
 

<20
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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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.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000

2 PCB 28 is mogelijk vals positief verhoogd door de aanwezigheid van PCB 31
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, Grond (AS3000): conform AS3010-2

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010

lutum (bodem) 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 AS 3010-5 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 AS3010-7

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y3745982 24-05-2012 24-05-2012 ALC201  

001 Y3745987 24-05-2012 24-05-2012 ALC201  

001 Y3746878 24-05-2012 24-05-2012 ALC201  

001 Y3746886 24-05-2012 24-05-2012 ALC201  

001 Y3746890 24-05-2012 24-05-2012 ALC201  

002 Y3745980 24-05-2012 24-05-2012 ALC201  

002 Y3745984 24-05-2012 24-05-2012 ALC201  

002 Y3745992 24-05-2012 24-05-2012 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

002 Y3746868 24-05-2012 24-05-2012 ALC201  

003 Y3746901 24-05-2012 24-05-2012 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.

MM11: B29(0,1-0,2)+B30(0,1-0,2)+B31(0,1-0,2)+B32(0,1-0,3)

002
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ALcontrol B.V.

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

E.M.N.

Dhr. M. Barel

Pottenbakkerstraat 48

2984 AX  RIDDERKERK

Uw projectnaam : Talmastraat e.o. te Ridderkerk

Uw projectnummer : 511468.001

ALcontrol rapportnummer : 11788803, versie nummer: 1

Rapport verificatie nummer : LM7MXT5F

Rotterdam, 08-06-2012

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

511468.001. 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 Laboratories, 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,

Laboratory Manager

R. van Duin
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1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

Asbestverdacht

Asbestverdacht

MMRE1 - asbest

MMRE2 - asbest

Analyse Eenheid Q 001 002    

ASBESTONDERZOEK
aangeleverd materiaal grond kg Q 13.49

 
11.60

 
 

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KWALITATIEF ASBESTONDERZOEK
chrysotiel mg/kgds Q <0.1

 
<0.1

 
 

 
 

 
 

 

amosiet mg/kgds Q <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

crocidoliet mg/kgds Q <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

anthophylliet mg/kgds Q <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

tremoliet mg/kgds Q <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

actinoliet mg/kgds Q <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten asbestconcentratie mg/kgds Q <0.1

 
<0.1

 
 

 
 

 
 

 

gewogen asbestconcentratie mg/kgds Q <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

ondergrens (95%

betrouwb.interval)

mg/kgds Q <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

bovengrens (95%

betrouwb.interval)

mg/kgds Q <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

Concentratie chrysotiel

(ondergrens)

mg/kgds Q <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

Concentratie chrysotiel

(bovengrens)

mg/kgds Q <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

Concentratie amosiet

(ondergrens)

mg/kgds Q <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

Concentratie amosiet

(bovengrens)

mg/kgds Q <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

Concentratie crocidoliet

(ondergrens)

mg/kgds Q <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

Concentratie crocidoliet

(bovengrens)

mg/kgds Q <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

Concentratie anthophylliet

(ondergrens)

mg/kgds Q <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

Concentratie anthophylliet

(bovengrens)

mg/kgds Q <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

Concentratie tremoliet

(ondergrens)

mg/kgds Q <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

Concentratie tremoliet

(bovengrens)

mg/kgds Q <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

Concentratie actinoliet

(ondergrens)

mg/kgds Q <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

Concentratie actinoliet

(bovengrens)

mg/kgds Q <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

Asbestverdacht

Asbestverdacht

MMRE1 - asbest

MMRE2 - asbest

Analyse Eenheid Q 001 002    

gemeten serpentijn

concentratie

mg/kgds Q <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

gemeten amfibool

concentratie

mg/kgds Q <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

gemeten bepalingsgrens mg/kgds Q <1.5
 

<1.8
 

 
 

 
 

 
 

niet-hechtgebonden asbest - Q niet van 

toepassing

 
niet van 

toepassing

 
 

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

chrysotiel Asbestverdacht Conform NEN 5896

amosiet Asbestverdacht Idem

crocidoliet Asbestverdacht Idem

anthophylliet Asbestverdacht Idem

tremoliet Asbestverdacht Idem

actinoliet Asbestverdacht Idem

gemeten asbestconcentratie Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

gewogen asbestconcentratie Asbestverdacht Idem

ondergrens (95%

betrouwb.interval)

Asbestverdacht Idem

bovengrens (95%

betrouwb.interval)

Asbestverdacht Idem

Concentratie chrysotiel

(ondergrens)

Asbestverdacht Idem

Concentratie chrysotiel

(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

Concentratie amosiet

(ondergrens)

Asbestverdacht Idem

Concentratie amosiet

(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

Concentratie crocidoliet

(ondergrens)

Asbestverdacht Idem

Concentratie crocidoliet

(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

Concentratie anthophylliet

(ondergrens)

Asbestverdacht Idem

Concentratie anthophylliet

(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

Concentratie tremoliet

(ondergrens)

Asbestverdacht Idem

Concentratie tremoliet

(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

Concentratie actinoliet

(ondergrens)

Asbestverdacht Idem

Concentratie actinoliet

(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

gemeten serpentijn concentratie Asbestverdacht Idem

gemeten amfibool concentratie Asbestverdacht Idem

gemeten bepalingsgrens Asbestverdacht Idem

niet-hechtgebonden asbest Asbestverdacht Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E0975489 04-06-2012 04-06-2012 ALC291  

002 E0975490 04-06-2012 04-06-2012 ALC291  



E.M.N.

Talmastraat e.o. te Ridderkerk

511468.001

11788803

05-06-2012

Dhr. M. Barel

05-06-2012

08-06-2012

Blad 5 van 6

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

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-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen MMRE1 - asbest

001



E.M.N.

Talmastraat e.o. te Ridderkerk

511468.001

11788803

05-06-2012

Dhr. M. Barel

05-06-2012

08-06-2012

Blad 6 van 6

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

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-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen MMRE2 - asbest

002



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

Blad 1 van 8

ALcontrol B.V.

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

E.M.N.

Dhr. M. Barel

Pottenbakkerstraat 48

2984 AX  RIDDERKERK

Uw projectnaam : Talmastraat e.o. te Ridderkerk

Uw projectnummer : 511568.001

ALcontrol rapportnummer : 11786293, versie nummer: 1

Rapport verificatie nummer : L9HHSAXW

Rotterdam, 30-05-2012

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

511568.001. 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 Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 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,

Laboratory Manager

R. van Duin
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

Grondwater

(AS3000)
Grondwater

(AS3000)
Grondwater

(AS3000)
Grondwater

(AS3000)

Pb1

Pb15

Pb20

Pb21

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

METALEN
barium µg/l S  

 
240

 
85

 
65

 
 

 

cadmium µg/l S  
 

<0.8
 

<0.8
 

<0.8
 

 
 

kobalt µg/l S  
 

8.5
 

<5
 

<5
 

 
 

koper µg/l S  
 

<15
 

<15
 

<15
 

 
 

kwik µg/l S  
 

<0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

 
 

lood µg/l S  
 

<15
 

<15
 

<15
 

 
 

molybdeen µg/l S  
 

<3.6
 

<3.6
 

13
 

 
 

nikkel µg/l S  
 

<15
 

<15
 

<15
 

 
 

zink µg/l S  
 

<60
 

<60
 

<60
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2

 
<0.2

 
<0.2

 
<0.2

 
 

 

tolueen µg/l S 0.27
 

<0.2
 

<0.2
 

0.26
 

 
 

ethylbenzeen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

 
 

o-xyleen µg/l S 0.16
 

<0.1
 

<0.1
 

0.28
 

 
 

p- en m-xyleen µg/l S 0.28
 

0.20
 

<0.2
 

0.29
 

 
 

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.44
 

0.27
 

0.21
 

0.58
 

 
 

totaal BTEX (0.7 factor) µg/l  1.0
 

 
 

 
 

 
 

 
 

styreen µg/l S  
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

 
 

naftaleen µg/l S <0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S  

 
<0.6

 
<0.6

 
<0.6

 
 

 

1,2-dichloorethaan µg/l S  
 

<0.6
 

<0.6
 

<0.6
 

 
 

1,1-dichlooretheen µg/l S  
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S  
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S  
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

som (cis,trans) 1,2-

dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S  
 

0.14
 

0.14
 

0.14
 

 
 

dichloormethaan µg/l S  
 

0.56
 

0.30
 

0.40
 

 
 

1,1-dichloorpropaan µg/l S  
 

<0.25
 

<0.25
 

<0.25
 

 
 

1,2-dichloorpropaan µg/l S  
 

<0.25
 

<0.25
 

<0.25
 

 
 

1,3-dichloorpropaan µg/l S  
 

<0.25
 

<0.25
 

<0.25
 

 
 

som dichloorpropanen (0.7

factor)

µg/l S  
 

0.53
 

0.53
 

0.53
 

 
 

tetrachlooretheen µg/l S  
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

tetrachloormethaan µg/l S  
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

1,1,1-trichloorethaan µg/l S  
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

1,1,2-trichloorethaan µg/l S  
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

Grondwater

(AS3000)
Grondwater

(AS3000)
Grondwater

(AS3000)
Grondwater

(AS3000)

Pb1

Pb15

Pb20

Pb21

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

trichlooretheen µg/l S  
 

<0.6
 

<0.6
 

<0.6
 

 
 

chloroform µg/l S  
 

<0.6
 

<0.6
 

<0.6
 

 
 

vinylchloride µg/l S  
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

tribroommethaan µg/l S  
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 µg/l  40

 
<25

 
<25

 
<25

 
 

 

fractie C12 - C22 µg/l  560
 

<25
 

<25
 

85
 

 
 

fractie C22 - C30 µg/l  100
 

<25
 

<25
 

<25
 

 
 

fractie C30 - C40 µg/l  <25
 

<25
 

<25
 

<25
 

 
 

totaal olie C10 - C40 µg/l S 700
 

<100
 

<100
 

110
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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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.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

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

naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

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 en 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

styreen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

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

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 G8330586 25-05-2012 25-05-2012 ALC236  

001 G8330587 25-05-2012 25-05-2012 ALC236  

002 B1151090 25-05-2012 25-05-2012 ALC204  

002 G8330599 25-05-2012 25-05-2012 ALC236  

002 G8330614 25-05-2012 25-05-2012 ALC236  

003 B1151085 25-05-2012 25-05-2012 ALC204  

003 G8330593 25-05-2012 25-05-2012 ALC236  

003 G8330608 25-05-2012 25-05-2012 ALC236  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

004 B1151067 25-05-2012 25-05-2012 ALC204  

004 G8330594 25-05-2012 25-05-2012 ALC236  

004 G8330600 25-05-2012 25-05-2012 ALC236  
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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.

Pb1

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.

Pb21

004



   
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 5 
 

Toetsingstabellen



 

Projectnaam  Talmastraat e.o. te Ridderkerk 
Projectcode  511468.001 

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 
     
Monstercode M1 1 MM2 2 M3 3 M4 4 
Bodemtype1) 1 1 2 3 
 
droge stof(gew.-%) 76.8 -- 75.0 -- 77.5 -- 73.3 -- 
gewicht artefacten(g) <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
aard van de artefacten(g) Geen -- Geen -- Geen -- Geen -- 
 
organische stof (gloeiverlies)(% vd 
DS) -  2.6 -- 4.1 -- 10.7 -- 
     
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem)(% vd DS) -  -  -  14 -- 
     
METALEN 
barium+ -  -  -  110  
cadmium -  -  -  0.4  
kobalt -  -  -  6.2  
koper -  -  -  29  
kwik -  -  -  0.26 * 
lood -  -  -  110 * 
molybdeen -  -  -  <1.5  
nikkel -  -  -  19  
zink -  -  -  150 * 
     
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen <0.05  <0.05  <0.05  -  
tolueen <0.05  <0.05  <0.05  -  
ethylbenzeen <0.05  <0.05  <0.05  -  
o-xyleen <0.05 -- <0.05 -- <0.05 -- -  
p- en m-xyleen <0.1 -- <0.1 -- <0.1 -- -  
xylenen (0.7 factor) 0.105  0.105  0.105  -  
totaal BTEX (0.7 factor) 0.21 -- 0.21 -- 0.21 -- -  
naftaleen <0.1 -- <0.1 -- <0.1 -- -  
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) -  -  -  2.9 * 
     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor)(µg/kgds) -  -  -  510 * 
     
MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 <5 -- <5 -- <5 -- <5 -- 
fractie C12 - C22 <5 -- <5 -- <5 -- <5 -- 
fractie C22 - C30 <5 -- <5 -- <5 -- <5 -- 
fractie C30 - C40 <5 -- <5 -- <5 -- <5 -- 
totaal olie C10 - C40 <20  <20  <20  <20  
     
Monstercode en monstertraject 
1  11784514-001     M1: Pb1(1,0-1,5) 
2  11784514-002     MM2: B2(1,0-1,3)+B3(1,3-1,8) 
3  11784514-003     M3: B4(0-0,5) 
4  11784522-001     M4: B8(0-0,5) 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 2009, 
Staatscourant 67, 7 april 2009 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 
+  de interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van 

antropogene verontreiniging. 
   
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 25% ; humus 2.6% 
  2 lutum 25% ; humus 4.1% 
  3 lutum 14% ; humus 10.7% 



 

Projectnaam  Talmastraat e.o. te Ridderkerk 
Projectcode  511468.001 

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 
     
Monstercode MM5 1 MM6 2 MM7 3 M8 4 
Bodemtype1) 4 5 6 7 
 
droge stof(gew.-%) 76.8 -- 89.1 -- 84.2 -- 78.1 -- 
gewicht artefacten(g) <1 -- 63 -- <1 -- <1 -- 
aard van de artefacten(g) Geen -- Puin -- Geen -- Geen -- 
 
organische stof (gloeiverlies)(% vd 
DS) 7.3 -- 1.9 -- 1.9 -- 6.0 -- 
     
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem)(% vd DS) 9.2 -- 2.9 -- 5.3 -- 15 -- 
     
METALEN 
barium+ 90  75  50  96  
cadmium 0.4  <0.35  <0.35  <0.35  
kobalt 7.5  5.1 * 5.8  8.5  
koper 25  13  12  28  
kwik 0.12  <0.10  0.11 * 0.23 * 
lood 46 * 41 * 32  140 * 
molybdeen <1.5  <1.5  <1.5  <1.5  
nikkel 23 * 15 * 14  23  
zink 140 * 110 * 130 * 110 * 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 2.2 * 4.1 * 2.5 * 180 *** 
     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor)(µg/kgds) 12  9.7 * 11 * 19 a 
     
MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 <5 -- <5 -- <5 -- 20 -- 
fractie C12 - C22 10 -- 10 -- <5 -- 130 -- 
fractie C22 - C30 10 -- 7 -- <5 -- 110 -- 
fractie C30 - C40 13 -- 17 -- <5 -- 220 -- 
totaal olie C10 - C40 30  30  <20  480 * 
     
Monstercode en monstertraject 
1  11784522-002     MM5: B9(0-0,5)+B10(0-0,3)+B11(0-0,5) 
2  11784522-003     MM6: B12(0,2-0,7)+B13(0-0,5) 
3  11784522-004     MM7: B14(0-0,5)+Pb15(0-0,5)+B16(0,3-0,8)+B18(0,1-0,5)+B19(0-0,5) 
4  11784522-005     M8: B7(0,8-1,1) 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 2009, 
Staatscourant 67, 7 april 2009 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 
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. 

+  de interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van 
antropogene verontreiniging. 

   
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 9.2% ; humus 7.3% 
  5 lutum 2.9% ; humus 1.9% 
  6 lutum 5.3% ; humus 1.9% 
  7 lutum 15% ; humus 6% 



 

Projectnaam  Talmastraat e.o. te Ridderkerk 
Projectcode  511468.001 

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 
     
Monstercode M9 1 MM10 2 MM11 3 M12 4 
Bodemtype1) 8 9 10 11 
 
droge stof(gew.-%) 80.3 -- 86.5 -- 87.5 -- 68.3 -- 
gewicht artefacten(g) 60 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
aard van de artefacten(g) Geen -- Geen -- Geen -- Geen -- 
 
organische stof (gloeiverlies)(% vd 
DS) 2.7 -- 3.9 -- 2.6 -- 10.3 -- 
     
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem)(% vd DS) 3.0 -- 7.7 -- 1.1 -- 8.3 -- 
     
METALEN 
barium+ 80  59  68  180  
cadmium 0.4 * <0.35  <0.35  0.8 * 
kobalt 5.4 * 5.4  5.1 * 12 * 
koper 24 * 16  <10  60 * 
kwik 0.18 * 0.12 * <0.10  0.38 * 
lood 99 * 42 * 19  190 * 
molybdeen <1.5  <1.5  2.0 * 2.5 * 
nikkel 15 * 15  12  35 * 
zink 210 ** 110 * 57  490 *** 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 1.0  1.4  3.0 * 3.8 * 
     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor)(µg/kgds) 4.9  4.9  14 * 4.9  
     
MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 <5 -- <5 -- 12 -- <5 -- 
fractie C12 - C22 <5 -- <5 -- 19 -- <5 -- 
fractie C22 - C30 <5 -- <5 -- 20 -- <5 -- 
fractie C30 - C40 <5 -- <5 -- 19 -- <5 -- 
totaal olie C10 - C40 <20  <20  70 * <20  
     
Monstercode en monstertraject 
1  11784522-006     M9: Pb20(0,7-0,9) 
2  11786324-001     MM10: B24(0-0,5)+B25(0-0,5)+B26(0-0,5)+B27(0-0,5)+B28(0-0,5) 
3  11786324-002     MM11: B29(0,1-0,2)+B30(0,1-0,2)+B31(0,1-0,2)+B32(0,1-0,3) 
4  11786324-003     M12: B33(1,0-1,5) 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 2009, 
Staatscourant 67, 7 april 2009 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 
+  de interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van 

antropogene verontreiniging. 
   
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%.) 
  8 lutum 3% ; humus 2.7% 
  9 lutum 7.7% ; humus 3.9% 
  10 lutum 1.1% ; humus 2.6% 
  11 lutum 8.3% ; humus 10.3% 



 

Projectnaam  Talmastraat e.o. te Ridderkerk 
Projectcode  511568.001 

Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven) 
     
Monstercode Pb1 Pb15 Pb20 Pb21 
     
METALEN 
barium -  240 * 85 * 65 * 
cadmium -  <0.8 a <0.8 a <0.8 a 
kobalt -  8.5  <5  <5  
koper -  <15  <15  <15  
kwik -  <0.05  <0.05  <0.05  
lood -  <15  <15  <15  
molybdeen -  <3.6  <3.6  13 * 
nikkel -  <15  <15  <15  
zink -  <60  <60  <60  
     
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  
tolueen 0.27  <0.2  <0.2  0.26  
ethylbenzeen <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  
o-xyleen 0.16 -- <0.1 -- <0.1 -- 0.28 -- 
p- en m-xyleen 0.28 -- 0.20 -- <0.2 -- 0.29 -- 
xylenen (0.7 factor) 0.44 * 0.27 * 0.21 a 0.58 * 
totaal BTEX (0.7 factor) 1.0 -- -  -  -  
styreen -  <0.2  <0.2  <0.2  
naftaleen <0.05 a <0.05 a <0.05 a <0.05 a 
     
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan -  <0.6  <0.6  <0.6  
1,2-dichloorethaan -  <0.6  <0.6  <0.6  
1,1-dichlooretheen -  <0.1 a <0.1 a <0.1 a 
cis-1,2-dichlooretheen -  <0.1 -- <0.1 -- <0.1 -- 
trans-1,2-dichlooretheen -  <0.1 -- <0.1 -- <0.1 -- 
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen 
(0.7 factor) -  0.14 a 0.14 a 0.14 a 
dichloormethaan -  0.56 * 0.30 * 0.40 * 
1,1-dichloorpropaan -  <0.25 -- <0.25 -- <0.25 -- 
1,2-dichloorpropaan -  <0.25 -- <0.25 -- <0.25 -- 
1,3-dichloorpropaan -  <0.25 -- <0.25 -- <0.25 -- 
som dichloorpropanen (0.7 factor) -  0.53  0.53  0.53  
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 -  <0.6  <0.6  <0.6  
chloroform -  <0.6  <0.6  <0.6  
vinylchloride -  <0.1 a <0.1 a <0.1 a 
tribroommethaan -  <0.2  <0.2  <0.2  
     
MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 40 -- <25 -- <25 -- <25 -- 
fractie C12 - C22 560 -- <25 -- <25 -- 85 -- 
fractie C22 - C30 100 -- <25 -- <25 -- <25 -- 
fractie C30 - C40 <25 -- <25 -- <25 -- <25 -- 
totaal olie C10 - C40 700 *** <100 a <100 a 110 * 
     
 
De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7 april 2009. 
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 AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden 
kleiner dan de streefwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter 
dan de AS3000 rapportagegrens-eis. 
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Toetsingskader 
 
Om de mate van bodemverontreiniging aan te geven, wordt de volgende terminologie toegepast:  
− niet verontreinigd : concentratie kleiner dan of gelijk aan de achtergrond- en/of streefwaarde;  
− licht verontreinigd : concentratie groter dan de achtergrondwaarde (grond) of streefwaarde 

(grondwater) en kleiner dan de tussenwaarde; 
− matig verontreinigd : concentratie groter dan de tussenwaarde en kleiner dan de interventiewaarde; 
− sterk verontreinigd : concentratie groter dan de interventiewaarde. 
 
De achtergrond-, streef- en interventiewaarden zijn afgeleid uit de Leidraad Bodembescherming van het Ministerie 
van VROM. 
 
achtergrondwaarden (AW) - grond 
Deze waarden zijn vastgesteld op basis van de gehalten aan stoffen zoals die voorkomen in de bodem van natuur- 
en landbouwgronden in Nederland die niet zijn belast door lokale verontreinigingsbronnen. Bij de 
achtergrondwaarden is geen verschil tussen land- en waterbodems.  
 
streefwaarden (S) - grondwater 
De streefwaarden geven het verontreinigingsniveau aan waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. Dit is 
een na te streven bodemkwaliteit waarbij functionele eigenschappen voor mens, dier en plant volledig zijn hersteld. 
 
interventiewaarden (I) 
De interventiewaarden geven het verontreinigingsniveau aan waarboven ernstige of dreigende vermindering 
optreedt van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, dier en plant. 
Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging in de zin van de Wet bodembescherming wanneer 
de gemiddelde concentratie van één of meer stoffen in een bodemvolume van minimaal 25 m3 grond of 100 m3 
grondwater hoger is dan de interventiewaarde. 
 
tussenwaarden (T) 
De tussenwaarde vormt het rekenkundig gemiddelde van de achtergrond-, streef- en interventiewaarde. Bij 
overschrijding van de tussenwaarden is veelal een nader bodemonderzoek vereist.  
 
berekening van de achtergrond- en interventiewaarden 
De achtergrond- en interventiewaarden voor de anorganische parameters zijn voor grond afhankelijk van het 
organisch stof- en het lutumgehalte. De achtergrond- en interventiewaarden in grond voor de organische 
parameters zijn afhankelijk van enkel het organisch stof gehalte. Indien grond(meng)monsters uit hetzelfde 
bodemmateriaal zijn opgebouwd behoeft slechts één van deze monsters onderzoek op het organisch stof- en/of 
het lutumgehalte. De streef- en interventiewaarden in grondwater zijn onafhankelijk van het organisch stof en het 
lutumgehalte. 
 
De voor het voorliggende onderzoek berekende achtergrond- en interventiewaarden voor grond alsmede de streef- 
en interventiewaarden voor het grondwater zijn in onderhavige bijlage opgenomen. 
 



 

Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen 0.052 0.17 0.29 0.065 
tolueen 0.052 4.2 8.3 0.065 
ethylbenzeen 0.052 14 29 0.065 
xylenen (0.7 factor) 0.12 2.3 4.4 0.14 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 49 675 1300 49 
     
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 25%; humus 2.6% 
 
 
Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen 0.082 0.27 0.45 0.10 
tolueen 0.082 6.6 13 0.10 
ethylbenzeen 0.082 23 45 0.10 
xylenen (0.7 factor) 0.18 3.6 7.0 0.22 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 78 1064 2050 78 
     
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 25%; humus 4.1% 



 

Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
barium   594 123 
cadmium 0.55 6.3 12 0.55 
kobalt 9.9 67 125 9.9 
koper 33 95 157 33 
kwik 0.13 16 32 0.13 
lood 44 255 466 44 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 24 46 69 24 
zink 108 332 556 108 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 1.6 22 43 1.1 
     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor)(µg/kgds) 21 546 1070 52 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 203 2777 5350 203 
     
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 14%; humus 10.7% 
 
 
Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
barium   451 93 
cadmium 0.47 5.4 10 0.47 
kobalt 7.6 52 97 7.6 
koper 28 80 131 28 
kwik 0.12 15 29 0.12 
lood 39 227 415 39 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 19 37 55 19 
zink 89 272 455 89 
     
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) 15 372 730 36 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 139 1894 3650 139 
     
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 9.2%; humus 7.3% 



 

Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
barium   264 55 
cadmium 0.35 4.0 7.7 0.35 
kobalt 4.7 32 59 4.7 
koper 20 57 95 20 
kwik 0.11 13 25 0.11 
lood 32 187 342 32 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 13 25 37 13 
zink 62 190 317 62 
     
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 9.8 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 38 519 1000 38 
     
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 2.9%; humus 1.9% 
 
 
Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
barium   335 69 
cadmium 0.37 4.2 7.9 0.37 
kobalt 5.8 40 74 5.8 
koper 22 62 102 22 
kwik 0.11 13 26 0.11 
lood 34 195 357 34 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 15 30 44 15 
zink 69 212 354 69 
     
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 9.8 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 38 519 1000 38 
     
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 5.3%; humus 1.9% 



 

Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
barium   623 129 
cadmium 0.48 5.5 10 0.48 
kobalt 10 71 131 10 
koper 31 88 146 31 
kwik 0.13 16 31 0.13 
lood 42 242 443 42 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 25 48 71 25 
zink 104 319 535 104 
     
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) 12 306 600 29 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 114 1557 3000 114 
     
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 15%; humus 6% 
 
 
Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
barium   267 55 
cadmium 0.37 4.1 7.9 0.37 
kobalt 4.7 32 60 4.7 
koper 20 59 97 20 
kwik 0.11 13 26 0.11 
lood 33 190 347 33 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 13 25 37 13 
zink 63 194 324 63 
     
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) 5.4 138 270 13 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 51 701 1350 51 
     
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 3%; humus 2.7% 



 

Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
barium   407 84 
cadmium 0.41 4.6 8.9 0.41 
kobalt 6.9 47 88 6.9 
koper 24 70 116 24 
kwik 0.12 14 28 0.12 
lood 36 210 384 36 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 18 34 51 18 
zink 79 242 406 79 
     
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 19 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 74 1012 1950 74 
     
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: 
 9: lutum 7.7%; humus 3.9% 
 
 
Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
barium   237 49 
cadmium 0.36 4.1 7.8 0.36 
kobalt 4.3 29 54 4.3 
koper 20 57 94 20 
kwik 0.10 13 25 0.10 
lood 32 186 340 32 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 12 23 34 12 
zink 60 184 308 60 
     
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) 5.2 133 260 13 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 49 675 1300 49 
     
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: 
 10: lutum 1.1%; humus 2.6% 



 

Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 
     
     
METALEN 
barium   424 88 
cadmium 0.52 5.8 11 0.52 
kobalt 7.2 49 91 7.2 
koper 29 84 138 29 
kwik 0.12 15 29 0.12 
lood 40 234 428 40 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 18 35 52 18 
zink 90 278 465 90 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 1.5 21 41 1.1 
     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor)(µg/kgds) 21 525 1030 50 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 196 2673 5150 196 
     
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: 
 11: lutum 8.3%; humus 10.3% 
 



 

Tabel: Toetsingswaarden voor grondwater (as3000)  
     
Toetsingswaarden1) S 1/2(S+I) I AS3000 
     
     
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen 0.20 15 30 0.20 
tolueen 7.0 504 1000 7.0 
ethylbenzeen 4.0 77 150 4.0 
xylenen (0.7 factor) 0.20 35 70 0.21 
naftaleen 0.01 35 70 0.050 
styreen 6.0 153 300 6.0 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 50 325 600 100 
     
METALEN 
barium 50 338 625 50 
cadmium 0.40 3.2 6.0 0.80 
kobalt 20 60 100 20 
koper 15 45 75 15 
kwik 0.050 0.18 0.30 0.050 
lood 15 45 75 15 
molybdeen 5.0 152 300 5.0 
nikkel 15 45 75 15 
zink 65 432 800 65 
     
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan 7.0 454 900 7.0 
1,2-dichloorethaan 7.0 204 400 7.0 
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 0.20 
som dichloorpropanen (0.7 factor) 0.80 40 80 0.52 
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 24 
chloroform 6.0 203 400 6.0 
vinylchloride 0.01 2.5 5.0 0.20 
tribroommethaan   630 2.0 
     
1) S streefwaarde 
 1/2(S+I) gemiddelde van streef- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondwaterprotocollen 3110 t/m 3190 versie 
3,25 juni 2008. 
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Bijlage 4   Waterbodemonderzoek 
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Gemeente Ridderkerk 
Afdeling Stedelijke Ontwikkeling 
Postbus 271 
2980 AG Ridderkerk 
 
t.a.v. de heer A.N. Kazen 
 
 
 

       
 
 
 
Ridderkerk, 24 juli 2012 
 
 
ons kenmerk : 511468.002 
 
betreft:  waterbodemonderzoek Talmastraat (e.o.) te Ridderkerk (Plangebied Centrumplan) 
 
 
Geachte heer Kazen, 
 
Hierbij ontvangt u de rapportage van het door RSK - EMN verzorgde waterbodemonderzoek ter plaatse van een 
watersingel tussen de Talmastraat, de Beneden Rijweg en de Blaak. Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de 
richtlijnen van de NVN5720.  
 
 
1.  Doel van en aanleiding voor het waterbodemonderzoek 
 
Directe aanleiding voor het verkennend waterbodemonderzoek vormt de voorgenomen ontwikkeling van de laatste fase 
van het Centrumplan. Aangezien hierbij mogelijk baggerwerkzaamheden plaats gaan vinden in de watersingel, dient de 
algemene milieuhygiënische kwaliteit van het slib te worden vastgesteld.  
 
Het doel van het verkennend waterbodemonderzoek is het vaststellen van de kwaliteit én de hoeveelheid van het slib, dat 
zal vrijkomen bij baggerwerkzaamheden. Op deze wijze kan worden bepaald wat de afvoer- of hergebruiksmogelijkheden 
zijn. 
 
De ligging van de onderzoekslocatie is aangegeven op het kaartdeel in bijlage 1. 
 
Gelijktijdig met onderhavig waterbodemonderzoek, is in het kader van de voorgenomen  
ontwikkeling op de onderzoekslocatie een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd.  
De resultaten van dit bodemonderzoek zijn separaat gerapporteerd (rapportnummer  
511468.001, 27 juli 2012). 
 
 
      BRL2003 
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Waterbodemonderzoek Talmastraat (e.o.) te Ridderkerk (Centrumplan) 
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2.   Voorwaarden, uitgangspunten en onderzoeksstrategie 
 
De watersingel is gelegen tussen de Talmastraat, de Beneden Rijweg en de Blaak en heeft een lengte van circa 180 
meter en een gemiddelde breedte van circa 10 meter. De vijver heeft een oppervlakte van circa 100 m2. 
 
Middels onderstaande foto’s kan een indruk worden verkregen van de locatie. Een situatietekening van de 
onderzoekslocatie is opgenomen in bijlage 2. 
 

 
foto 1: gedeelte watergang tussen Talmastraat en Blaak, gezien in westelijke richting vanaf fietsbruggetje                  
 

 
foto 2:gedeelte watergang tussen Talmastraat en Blaak, gezien in oostelijke richting vanaf fietsbruggetje 
 

 
foto 3: gedeelte watergang langs Beneden Rijweg, gezien in zuidelijke richting  
 
Op basis van de (historische) informatie zal de onderzoekslocatie worden onderzocht op basis van de NEN5720, 
onderzoeksstrategie bij verkennend waterbodemonderzoek. Er zal hierbij worden uitgegaan van de strategie OLN (Overig 
water, Lintvormig, Normale onderzoeksinspanning) van de NEN 5720 (november 2009). 
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3.  Veldwerk en chemisch-analytisch onderzoek 
 
Op 4 juni 2012 is het veldwerk onder certificaat uitgevoerd door de heer H. de Bruin van RSK – EMN (certificaatnummer 
K26319). Vanuit een boot zijn met behulp van een zuigerboor tien steken genomen van de laag baggerspecie en de 
onderliggende bodem. De 10 steken zijn allen separaat bemonsterd.  
 
Het opgeboorde bodemmateriaal is uitgelegd in een goot, waarna classificatie en bemonstering heeft plaatsgevonden. 
Gebleken is dat er sprake is van een ongeconsolideerde sliblaag met een gemiddelde dikte heeft van circa 46 cm, 
hieronder bestaat de bodem uit klei en/of veen. In totaal zal er derhalve bij de baggerwerkzaamheden circa 828 m3 slib 
vrijkomen.   
 
De verrichte steken van de waterbodem worden aangeduid als S1 t/m S10 en zijn weergegeven op de situatietekening in 
bijlage 2. 
 
 
4. Laboratoriumonderzoek 
 
De monsters van de laag baggerspecie en de onderliggende bodem zijn separaat verstuurd aan het geaccrediteerde 
laboratorium van Alcontrol b.v. te Rotterdam-Hoogtvliet. 
 
De tien steken van de baggerspecie zijn in het laboratorium opgemengd tot één mengmonster, welke wordt aangeduid als 
MM waterbodem S1 t/m S10. Dit mengmonster is conform AS3000 geanalyseerd op het standaardpakket, bestaande uit 
zware metalen (9), PAK, minerale olie en PCB’s (som 7). Tevens is het organisch stof- en lutumgehalte bepaald.  
Het chemisch-analytisch onderzoek is uitgevoerd volgens de bepalingsmethoden zoals vermeld op de analyserapporten 
(bijlage 3).  
 
De analyseresultaten van de mengmonsters van de waterbodem zijn getoetst aan de achtergrond- en interventiewaarden 
zoals gesteld in Bijlage B, tabel 2 van de Regeling Bodemkwaliteit. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de meeste 
recente versie van iBever en TOWABO. Het resultaat van deze toetsing is opgenomen in de toetsingstabellen in bijlage 5.  
 
  
5. Interpretatie  
 
Uit de analyseresultaten blijkt dat in het waterbodemmonster voor zink en PCB’s (som 7) een gehalte wordt aangetoond 
boven de gebruikswaarde Wonen en dat de gehalten kwik, lood en PAK de achtergrondwaarde overschrijden.  
De overige onderzochte parameters voldoen allen aan de achtergrondwaarden.  
 
 
6. Conclusies en advies 
 
Uit de toetsing van de analyseresultaten met iBever en TOWABO, blijkt dat de onderzochte baggerspecie in de 
watersingel tussen de Talmastraat, de Beneden Rijweg en de Blaak kan worden gekwalificeerd als klasse A.  
De bij baggerwerkzaamheden vrijkomende specie kan vrij worden verspreid op de aangrenzende percelen.  
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
RSK - EMN  
ing. M. (Mels) Barel 
ing. M.J. (Marc) Drent 
 
 
Bijlagen: 
 

1. regionale ligging 
2. situatietekening 
3. boorprofielen 
4. analyserapport 
5. toetsing analyseresultaten 



   
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 1 
 

Regionale Ligging



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 1 : regionale ligging  1 : 25.000 A4 

Locatie : Talmastraat e.o. te Ridderkerk (Plangebied Centrumplan) MBA 

Datum : 24 juli 2012 

Projectnummer: 511468.001  
 

 
 

Onderzoekslocatie 



   
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 2 
 

Situatietekening 





   
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 3 
 

Boorstaten 



Projectcode: 511468.002

Projectnaam: Talmastraat e.o. te Ridderkerk

Boring: S1
X:

Y:

Datum: 4-6-2012
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Waterkolom
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Slib, donkerbruin
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Veen, mineraalarm, bruin
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Boring: S2
X:

Y:

Datum: 4-6-2012
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Slib, donkerbruin
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Veen, mineraalarm, bruin

-210

Boring: S3
X:
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Datum: 4-6-2012
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X:
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Datum: 4-6-2012
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Projectcode: 511468.002

Projectnaam: Talmastraat e.o. te Ridderkerk

Boring: S5
X:

Y:

Datum: 4-6-2012
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Datum: 4-6-2012
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Slib, donkerbruin
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Klei, zwak siltig, sterk humeus, bruin
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Boring: S7
X:

Y:

Datum: 4-6-2012
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Boring: S8
X:
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Datum: 4-6-2012
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Slib, donkergrijs
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Klei, zwak zandig, grijs-156

Veen, mineraalarm, bruin
-190



Projectcode: 511468.002

Projectnaam: Talmastraat e.o. te Ridderkerk

Boring: S9
X:

Y:

Datum: 4-6-2012
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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

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water



   
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 4 
 

Analyserapporten 



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

Blad 1 van 7

ALcontrol B.V.

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

E.M.N.

Dhr. M. Barel

Pottenbakkerstraat 48

2984 AX  RIDDERKERK

Uw projectnaam : Talmastraat e.o. te Ridderkerk - waterbodem

Uw projectnummer : 511468.001

ALcontrol rapportnummer : 11788806, versie nummer: 1

Rapport verificatie nummer : KEFTNMDE

Rotterdam, 08-06-2012

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

511468.001. 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 Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 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,

Laboratory Manager

R. van Duin



E.M.N.

Talmastraat e.o. te Ridderkerk - waterbodem

511468.001

11788806

05-06-2012

Dhr. M. Barel

05-06-2012

08-06-2012

Blad 2 van 7

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

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 Waterbodem

(AS3000)

MMwaterbodem S1 t/m S10

Analyse Eenheid Q 001     

droge stof gew.-% S 21.5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S 0
 

 
 

 
 

 
 

 
 

aard van de artefacten g S geen
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 24.7
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gloeirest % vd DS  74.3
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
min. delen <2um % vd DS S 14

 
 

 
 

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 120

 
 

 
 

 
 

 
 

 

cadmium mg/kgds S 0.7
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kobalt mg/kgds S 7.8
 

 
 

 
 

 
 

 
 

koper mg/kgds S 39
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kwik mg/kgds S 0.26
 

 
 

 
 

 
 

 
 

lood mg/kgds S 110
 

 
 

 
 

 
 

 
 

molybdeen mg/kgds S <1.5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

nikkel mg/kgds S 22
 

 
 

 
 

 
 

 
 

zink mg/kgds S 250
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.04

 
 

 
 

 
 

 
 

 

fenantreen mg/kgds S 0.90
 

 
 

 
 

 
 

 
 

antraceen mg/kgds S 0.18
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S 2.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.74
 

 
 

 
 

 
 

 
 

chryseen mg/kgds S 0.79
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.52
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.71
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.56
 

 
 

 
 

 
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.56
 

 
 

 
 

 
 

 
 

pak-totaal (10 van VROM)

(0.7 factor)

mg/kgds S 7.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S 18

1) 2)
 

 
 

 
 

 
 

 

PCB 52 µg/kgds S 32
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 101 µg/kgds S 20
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Waterbodem

(AS3000)

MMwaterbodem S1 t/m S10

Analyse Eenheid Q 001     

PCB 118 µg/kgds S 13
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 138 µg/kgds S 12
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 153 µg/kgds S 11
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 180 µg/kgds S 3.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 110
3)

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  16

 
 

 
 

 
 

 
 

 

fractie C12 - C22 mg/kgds S 54
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C22 - C30 mg/kgds S 190
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C30 - C40 mg/kgds S 55
 

 
 

 
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 310
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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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.

* Voor organische analyses en voor organische stof voldoet deze verpakking niet aan de richtlijnen van het SIKB.

De resultaten voor deze analyses zijn derhalve indicatief.

Voetnoten

1 PCB 28 is mogelijk vals positief verhoogd door de aanwezigheid van PCB 31

2 Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.

3 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Waterbodem (AS3000) Eigen methode (analyse gelijkwaardig aan NEN-ISO-11465), AS3000-

waterbodem: conform AS3210-1 en conform NEN-EN-12880

organische stof (gloeiverlies) Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-2, gelijkwaardig aan NEN 5754

gloeirest Waterbodem (AS3000) Gloeirest bepaling is gelijkwaardig aan NEN-EN 12879

min. delen <2um Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-3

barium Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-4, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform ISO 22036).

cadmium Waterbodem (AS3000) Idem

kobalt Waterbodem (AS3000) Idem

koper Waterbodem (AS3000) Idem

kwik Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-4, conform NEN 6950, ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN-ISO 16772

lood Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-4, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform ISO 22036).

molybdeen Waterbodem (AS3000) Idem

nikkel Waterbodem (AS3000) Idem

zink Waterbodem (AS3000) Idem

naftaleen Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-5

fenantreen Waterbodem (AS3000) Idem

antraceen Waterbodem (AS3000) Idem

fluoranteen Waterbodem (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Waterbodem (AS3000) Idem

chryseen Waterbodem (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Waterbodem (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Waterbodem (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Waterbodem (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Waterbodem (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7

factor)

Waterbodem (AS3000) Idem

PCB 28 Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-7

PCB 52 Waterbodem (AS3000) Idem

PCB 101 Waterbodem (AS3000) Idem

PCB 118 Waterbodem (AS3000) Idem

PCB 138 Waterbodem (AS3000) Idem

PCB 153 Waterbodem (AS3000) Idem

PCB 180 Waterbodem (AS3000) Idem

som PCB (7) (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-6

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 J0493779 05-06-2012 04-06-2012 ALC263  

001 J0493780 05-06-2012 04-06-2012 ALC263  

001 J0493783 05-06-2012 04-06-2012 ALC263  

001 J0568776 05-06-2012 04-06-2012 ALC263  

001 J0568779 05-06-2012 04-06-2012 ALC263  

001 J0568781 05-06-2012 04-06-2012 ALC263  

001 J0568788 05-06-2012 04-06-2012 ALC263  

001 J0568790 05-06-2012 04-06-2012 ALC263  



E.M.N.

Talmastraat e.o. te Ridderkerk - waterbodem

511468.001

11788806

05-06-2012

Dhr. M. Barel

05-06-2012

08-06-2012

Blad 6 van 7

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

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-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 J0568794 05-06-2012 04-06-2012 ALC263  

001 J0568798 05-06-2012 04-06-2012 ALC263  
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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.

MMwaterbodem S1 t/m S10

001



   
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 5 
 

Toetsingstabellen



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie 

ALcontrol rapport nr. 11788806 Datum toetsing: Versie: ALcontrol29052012

Project: Talmastraat e.o. te Ridderkerk - waterbodem
Monster: MMwaterbodem S1 t/m S10

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: 24,7 %  @

- lutumgehalte 14,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen + 
AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Metalen
Barium [Ba] &) mg/kg ds 120 186,000 <T <T
Cadmium [Cd] mg/kg ds 0,7 0,540 AW AW AW AW AW AW AW
Kobalt [Co] mg/kg ds 7,8 11,858 AW AW AW AW AW AW AW
Koper [Cu] mg/kg ds 39 36,735 AW AW AW AW AW AW AW
Kwik [Hg] mg/kg ds 0,26 0,271 wonen wonen A A wonen <T <T
Lood [Pb] mg/kg ds 110 105,411 wonen X wonen X A X A X wonen X <T <T
Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 1,050 AW AW AW AW AW AW AW
Nikkel [Ni] $) mg/kg ds 22 32,083 AW AW AW AW AW AW AW
Zink [Zn] mg/kg ds 250 271,213 industrie X industrie X A X A X industrie X <T <T

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen
Naftaleen mg/kg ds 0,04 0,0162
Fenanthreen mg/kg ds 0,9 0,3644
Anthraceen mg/kg ds 0,18 0,0729
Fluorantheen mg/kg ds 2,2 0,8907
Chryseen mg/kg ds 0,79 0,3198
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,74 0,2996
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,71 0,2874
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,52 0,2105
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,56 0,2267
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,56 0,2267
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds 7,2 2,915 wonen wonen A A wonen <T <T

PCB
PCB 28 mg/kg ds 0,018 0,0073 A X A X
PCB 52 mg/kg ds 0,032 0,0130 A X A X
PCB 101 mg/kg ds 0,02 0,0081 A X A X
PCB 118 mg/kg ds 0,013 0,0053 A A
PCB 138 mg/kg ds 0,012 0,0049 A A
PCB 153 mg/kg ds 0,011 0,0045 A A
PCB 180 mg/kg ds 0,0031 0,0013 AW AW
PCB (7) (som, 0.7 factor) $) mg/kg ds 0,11 0,0445 industrie X X industrie X A X A X industrie X <T <T

Overige stoffen
Minerale olie (totaal) mg/kg ds 310 125,506 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 11 5 3 2 1 2 2 industrie <tussenwaarde
Grond, toepassing op landbodem 11 5 3 2 NVT 2 NVT industrie <tussenwaarde
Grond, toepassing onder water 18 11 6 1 NVT 3 NVT A <tussenwaarde
Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 18 11 6 2 NVT 3 NVT A <tussenwaarde
Waterbodem, toepassing op landbodem 11 5 3 2 NVT 2 NVT industrie <tussenwaarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.
2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde
3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.
4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.
# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.
@ 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 en PCB gelden voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel en PCB worden in de kolom niet meegeteld.
     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

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 toepass

2-7-2012

RBK, tabel 1

Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)Toepassen op land

RBK, tabel 1RBK, tabel 2

Toepassen op land

RBK, tabel 1

Toepassen onder water

Grond

Ontvangend
Toepassen onder water, of 

ontvangend

Oordeel 
Interventie- en 
Tussenwaarde

Waterbodem

RBK, tabel 2

Overschrijdingen
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Toetsing volgens: Toepassen in oppervlaktewater (Bbk)                    Towabo 4.0.202  
Datum toetsing: 27-07-2012 
Meetpunt: MMwaterbodem S1 t/m S10,  
Datum monstername: 05-06-2012          Tijd monstername: 0:00:00 
Beheerder: ONBEKEND 
X-coordinaat: 0                             Y-coordinaat: 0         
Maaiveld t.o.v. NAP (m): 0                Compartiment: Bodem/Sediment 
Laag boven (cm): 0                         Laag onder (cm): 0       
 
Gebruikte standaardisatiemethode: Bbk 
 
Gebruikte grootheid voor standaardisatie: 
 -als org.stofgehalte :       24,70 % 
 -als lutumgehalte :       14,00 % 
 
Parameter                hoe.    eenheid     gemeten     gestand.   oordeel  melding     % 
                                             gehalte     gehalte                      oversch. 
 
  METALEN 
cadmium                  dg      mg/kg        0,700       0,540     <=AW                 -    
anorganisch kwik         dg      mg/kg        0,260       0,271     A                   80,76 
koper                    dg      mg/kg       39,000      36,735     <=AW                 -    
nikkel                   dg      mg/kg       22,000      32,083     <=AW                 -    
lood                     dg      mg/kg      110,000     105,411     A                  110,82 
zink                     dg      mg/kg      250,000     271,213     A                   93,72 
cobalt                   dg      mg/kg        7,800      11,858     <=AW                 -    
molybdeen                dg      mg/kg <      1,500       1,050     <=AW      *          -    
 
  PAK 
som PAK 10 (VROM)        dg      mg/kg        7,200       2,915     A                   94,33 
 
  OVERIGE STOFFEN 
minerale olie GC         dg      mg/kg      310,000     125,506     <=AW                 -    
 
  PCB 
PCB-28                   dg      ug/kg       18,000       7,287     A                  385,83 
PCB-52                   dg      ug/kg       32,000      12,955     A                  547,77 
PCB-101                  dg      ug/kg       20,000       8,097     A                  439,81 
PCB-118                  dg      ug/kg       13,000       5,263     A                   16,96 
PCB-138                  dg      ug/kg       12,000       4,858     A                   21,46 
PCB-153                  dg      ug/kg       11,000       4,453     A                   27,24 
PCB-180                  dg      ug/kg        3,100       1,255     <=AW                 -    
som PCB 7                dg      ug/kg      109,100      44,170     A                  120,85 
 
Aantal getoetste parameters: 18 
 
Eindoordeel:  Klasse A 
 
Meldingen:   
* Indicatief toetsresultaat  
 
Einde uitvoerverslag  
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Toetsing volgens: Verspreiden op aangrenzend perceel (Bbk)               Towabo 4.0.202  
Datum toetsing: 27-07-2012 
Meetpunt: MMwaterbodem S1 t/m S10,  
Datum monstername: 05-06-2012          Tijd monstername: 0:00:00 
Beheerder: ONBEKEND 
X-coordinaat: 0                             Y-coordinaat: 0         
Maaiveld t.o.v. NAP (m): 0                Compartiment: Bodem/Sediment 
Laag boven (cm): 0                         Laag onder (cm): 0       
 
Gebruikte standaardisatiemethode: PAF 
 
Gebruikte grootheid voor standaardisatie: 
 -als org.stofgehalte :       24,70 % 
 -als lutumgehalte :       14,00 % 
 
Parameter                hoe.    eenheid     gemeten     gestand.   oordeel  melding     % 
                                             gehalte     gehalte                      oversch. 
 
  METALEN 
cadmium                  dg      mg/kg        0,700       0,540     Ja                   -    
cadmium                  PAF     %            0,700       0,001     .                    -    
anorganisch kwik         PAF     %            0,260       0,007     .                    -    
koper                    PAF     %           39,000       0,000     .                    -    
nikkel                   PAF     %           22,000       0,000     .                    -    
lood                     PAF     %          110,000       0,435     .                    -    
zink                     PAF     %          250,000      22,962     .                    -    
cobalt                   dg      mg/kg        7,800      11,858     Ja                   -    
molybdeen                dg      mg/kg <      1,500       1,050     Ja        *          -    
 
  PAK 
naftaleen                PAF     %            0,040       0,000     .                    -    
anthraceen               PAF     %            0,180       0,005     .                    -    
fenantreen               PAF     %            0,900       0,232     .                    -    
fluorantheen             PAF     %            2,200       0,184     .                    -    
benz(a)anthraceen        PAF     %            0,740       0,006     .                    -    
chryseen                 PAF     %            0,790       0,011     .                    -    
benzo(k)fluorantheen     PAF     %            0,520       0,001     .                    -    
benzo(a)pyreen           PAF     %            0,710       0,029     .                    -    
benzo(ghi)peryleen       PAF     %            0,560       0,011     .                    -    
indenopyreen             PAF     %            0,560       0,037     .                    -    
 
  OVERIGE STOFFEN 
minerale olie GC         dg      mg/kg      310,000     125,506     Ja                   -    
 
  PCB 
PCB-28                   PAF     %            0,018       0,000     .                    -    
PCB-52                   PAF     %            0,032       0,000     .                    -    
PCB-101                  PAF     %            0,020       0,000     .                    -    
PCB-118                  PAF     %            0,013       0,000     .                    -    
PCB-138                  PAF     %            0,012       0,000     .                    -    
PCB-153                  PAF     %            0,011       0,000     .                    -    
PCB-180                  PAF     %            0,003       0,000     .                    -    
 
  MEERSOORTEN POTENTIEEL AANGETASTE FRACTIE (msPAF) 
msPAF metalen            PAF     %            -          23,304     Ja                   -    
msPAF org.verbindingen   PAF     %            -           2,183     Ja                   -    
 
Aantal parameters: 26 
 
Eindoordeel:  Verspreidbaar 
 
Meldingen:   
* Indicatief toetsresultaat  
 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter msPAFmet  
 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter msPAForg  
 Het gemeten gehalte voor de berekening van PAF-waarden wordt weergegeven in de eenheid mg/kg en 
hoedanigheid dg 
Einde uitvoerverslag  
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1. Inleiding 
 

1.1 Doel en aanleiding 
 
Door gemeente Ridderkerk is aan milieutechnisch adviesbureau RSK - EMN opdracht gegeven voor het uitvoeren 
van een aanvullend bodemonderzoek ter plaatse van een locatie gelegen aan de Dr. Kuyperstraat 2b te 
Ridderkerk.  
 
De ligging van de onderzoekslocatie is aangegeven op het kaartdeel in bijlage 1. 
 
Directe aanleiding voor het bodemonderzoek vormt de voorgenomen ontwikkeling van de laatste fase van het 
Centrumplan. Bij een verkennend bodemonderzoek dat in dit kader is uitgevoerd, is op de locatie ondergrondse 
brandstoftank aangetroffen. Uit de resultaten van het verkennend bodemonderzoek (rapportnummer 511468.001, 
27 juli 2012) blijkt dat het grondwater bij de ondergrondse tank sterk is verontreinigd met minerale olie en licht is 
verontreinigd met xylenen. Naar aanleiding van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek is aanvullend 
bodemonderzoek noodzakelijk om de aard en omvang van de verontreinigingen vast te stellen. 
 
Het doel van onderhavig bodemonderzoek is het vaststellen van de aard en omvang van de verontreinigingen met 
minerale olie in het grondwater. Indien een bodemvolume van meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater is 
verontreinigd in gehalten boven de interventiewaarde, is er op de locatie sprake van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging. 
 
Bij de uitvoering van het aanvullend bodemonderzoek is rekening gehouden met de Nederlandse Technische 
Afspraak NTA5755 (juli 2010). 
 
In onderhavige rapportage worden de resultaten van het aanvullend bodemonderzoek beschreven. 
 

1.2 Kwaliteit 
 
RSK - EMN streeft er naar om in het veld representatieve grond- en /of grondwatermonsters te nemen. Daartoe 
worden de veldwerkzaamheden en analysemethodes uitgevoerd conform de (aangepaste) voorlopige 
praktijkrichtlijnen (VPR) dan wel conform de in de NEN 5740 opgenomen NPR / NVN / NEN-normen en conform de 
BRL SIKB 2000. RSK - EMN is in het bezit van een kwaliteitssysteem dat voldoet aan ISO-9001 hetgeen 
gecontroleerd en gecertificeerd is door KIWA. Daarnaast worden de grond- en grondwateranalyses uitgevoerd 
door het door de RvA geaccrediteerde laboratorium van Alcontrol b.v. te Rotterdam-Hoogvliet.  
 
Toch wijst RSK - EMN u er op dat het hier een steekproef betreft conform de uitgangspunten van het betreffende 
onderzoeksprotocol, waardoor niet kan worden uitgesloten dat locale afwijkingen in de bodem (met mogelijk hierin 
aanwezige verontreiniging(en)) niet zijn herkend. Tevens dient rekening te worden gehouden met de beperkte 
geldigheid van het onderzoek in verband met mogelijke (bedrijfs-)activiteiten op de onderzoekslocatie welke van 
invloed kunnen zijn op de kwaliteit van de bodem. 
 

1.3 Onafhankelijkheid 
 
Het adviesbureau mag geen “eigen grond” keuren of onderzoeken. RSK - EMN heeft geen grond in eigendom. 
RSK - EMN is een zelfstandig onafhankelijk adviesbureau dat geen andere relatie heeft met de opdrachtgever dan 
opdrachtnemer – opdrachtgever. 
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2. Vooronderzoek 
 

2.1 Locatiebeschrijving 
 
Het huidige gebruik en de huidige inrichting van de onderzoekslocatie zijn op 13 april 2012 geverifieerd middels 
een locatie-inspectie ten behoeve van het verkennend bodemonderzoek.  
 
De onderzoekslocatie is gelegen aan de Dr. Kuyperstraat 2b te Ridderkerk en betreft het kadastrale perceel 
Ridderkerk, sectie A, nummer 8297. Op de locatie is een voormalig schoolgebouw aanwezig (Dr. Kuyperschool). 
Dit gebouw is thans leegstaand, ramen en deuren zijn dichtgetimmerd. Het gebouw dateert vermoedelijk van begin 
twintigste eeuw, op een foto van omstreeks 1930 (bron: beeldbank Stichting Oud Ridderkerk) is het in ieder geval 
al aanwezig. Na de sluiting van de school is het gebouw vermoedelijk nog in gebruik geweest bij diverse 
stichtingen. Op de gevels aan de achterzijde zijn bij een locatie-inspectie d.d. 13 april 2012 verweerde namen te 
zien van Stichting Jongerenwerk Ridderkerk (SJR) en Vrouwen Tref- en Informatie Centrum. 
 
Bij de locatie-inspectie is tegen de voorgevel van het gebouw (rechts van de voormalige ingang aan de Dr. 
Kuyperstraat) een ontluchtingspijp waargenomen. Aldus is de aanwezigheid van een ondergrondse tank 
opgemerkt. Bij de uitvoering van het verkennend bodemonderzoek is dit bevestigd met behulp van een 
metaaldetector. De tank is gelegen in een verhoogde groenstrook tussen het gebouw en het trottoir in de 
lengterichting zuidoost-noordwest. Op basis van lengte en breedte van de tank lijkt deze een volume te hebben 
van circa 6.000 liter. 
 
Een situatietekening van de onderzoekslocatie is opgenomen in bijlage 2.  
 

2.2 Verontreinigingssituatie 
 
Uit de onderzoeksresultaten van het verkennend bodemonderzoek (RSK-EMN, rapportnummer 511468.001,  
27 juli 2012), blijkt dat aan het opgeboorde bodemmateriaal in eerste instantie zintuiglijk geen waarnemingen 
worden gedaan die duiden op een verontreiniging met olieprodukt. Chemisch-analytisch worden in de grond ook 
geen verhoogde gehalten minerale olie aangetoond. In tegenstelling tot de grond, blijkt het grondwater wel 
verontreinigd. Er wordt in peilbuis Pb1 een sterk verhoogde concentratie minerale olie aangetoond (700 µg/l) en 
een licht verhoogde concentratie xylenen. 
 
De fractieverdeling van de olieverontreiniging duidt op huisbrandolie (HBO). 
 
Voor verdere informatie met betrekking tot de (historie van de) onderzoekslocatie, wordt verwezen naar de 
rapportage van het verkennend bodemonderzoek. 
 

2.3 Onderzoeksopzet 
 
Het aanvullend bodemonderzoek is uitgevoerd op basis van de richtlijnen van de Nederlandse Technische 
Afspraak NTA5755 (juli 2010) en heeft bestaan uit het plaatsen van aanvullende grondboringen / peilbuizen in een 
rastervorm rondom de aangetoonde verontreinigingen. 
 
Het bodemonderzoek is uitgevoerd in twee fasen. De onderzoeksopzet voor het bodemonderzoek is opgesteld in 
overleg met de gemeente Ridderkerk. 
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3. Veldonderzoek 
 

3.1 Grondboringen en peilbuizen 
 
Fase 1 
Op 10 september 2012 zijn in een rastervorm rondom de verontreinigde peilbuis Pb1 bij de ondergrondse 
brandstoftank in totaal vijf grondboringen verricht tot maximaal 5,0 m-mv. Deze grondboringen worden aangeduid 
met Pb101 t/m Pb105. 
 
Alle grondboringen zijn afgewerkt met een peilbuis voor de bemonstering van het grondwater. Peilbuis Pb101 heeft 
ter verticale afperking een filterstelling gekregen van 4,0 tot 5,0 m-mv en is geplaatst met een verloren casing om 
verspreiding van de verontreiniging in verticale richting te voorkomen. De peilbuizen Pb102 t/m Pb105 hebben een 
ondiepere filterstelling ter horizontale afperking van de verontreiniging. 
 
Fase 2  
Naar aanleiding van de resultaten van fase 1, zijn in een tweede fase van bodemonderzoek op 1 oktober 2012 in 
totaal drie aanvullende grondboringen verricht tot maximaal 2,5 m-mv. Deze aanvullende grondboringen worden 
aangeduid met B106 t/m B107. 
 
 
Algemeen 
Alle verrichte grondboringen zijn weergegeven op de situatietekening in bijlage 2.  
 
De veldwerkzaamheden zijn onder certificaat uitgevoerd door de heren H. de Bruin en/of C.B.S. Vervest van RSK - 
EMN (certificaatnummer K26319). De grondboringen zijn uitgevoerd met een Edelmangrondboor.  
 
Het opgeboorde bodemmateriaal is geclassificeerd en bemonsterd. Gebleken is dat de bodem op de locatie tot 
circa 2,5 m-mv is opgebouwd uit (zandige) klei. Hieronder wordt tot circa 4,0 m-mv een veenpakket aangetroffen 
met hieronder (tot de maximale boordiepte van 5,0 m-mv) weer klei.   
 
In tegenstelling tot het verkennend bodemonderzoek worden aan het opgeboorde bodemmateriaal rondom de 
ondergrondse brandstoftank thans wel waarnemingen gedaan die kunnen duiden op een (significante) 
verontreiniging met olieprodukt. Onduidelijk is waarom deze waarnemingen niet zijn gedaan ten tijde van de 
uitvoering van het verkennend bodemonderzoek. De zintuiglijke waarnemingen aan het opgeboorde 
bodemmateriaal worden beschreven in tabel 2. 
 
In de bovengrond worden bijmengingen met puin aangetroffen. Deze puinhoudende bodemlagen zijn visueel 
geïnspecteerd op het voorkomen van asbestverdachte materialen, deze zijn hierbij niet waargenomen.  
 
Voor een gedetailleerde beschrijving van de bodemopbouw in de boorpunten wordt verwezen naar de boorstaten 
in bijlage 3.  
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3.2 Zintuiglijk onderzoek 
 
Tijdens de uitvoering van de grondboringen is het opgeboorde bodemmateriaal zintuiglijk onderzocht op 
verontreinigingskenmerken. De resultaten van dit zintuiglijk onderzoek zijn weergegeven in de navolgende tabel 1. 
 
Tabel 1: zintuiglijke waarnemingen 

Boring Diepte Zintuiglijke waarneming 

ondergrondse brandstoftank, fase 1 

Pb101 1,0-1,3 
1,3-1,6 
1,6-2,0 

klei, sterke olie-water reactie, matig puinhoudend 
klei, sterke olie-water reactie, sterke oliegeur 
klei, matige olie-water reactie 

Pb102 0-0,5 
0,5-1,0 
1,0-1,5 
1,5-2,0 

klei, matig puinhoudend 
klei, zwak puinhoudend 
klei, matige olie-water reactie, zwakke oliegeur 
klei, zwakke olie-water reactie 

Pb103 0-1,0 
1,0-1,3 
1,3-1,7 
1,7-2,0 
2,0-2,7 

klei, sterk puinhoudend 
klei, zwak puinhoudend 
klei, matige olie-water reactie, matige oliegeur 
klei, zwakke olie-water reactie, zwakke oliegeur 
klei, zwakke olie-water reactie 

Pb104 0-0,5 
0,5-1,0 

klei, zwak puinhoudend 
klei, matig puinhoudend 

Pb105 0-0,5 
0,5-1,0 
1,4-1,6 

klei, zwak puinhoudend 
klei, matig puinhoudend 
klei, zwakke olie-water reactie 

ondergrondse brandstoftank, fase 2 

B106 0-1,0 klei, matig puinhoudend 

B107 0-1,0 klei, zwak puinhoudend 

B108 0-0,7 klei, matig puinhoudend 

 

 

3.3 Bemonstering grondwater 
 
Het grondwater uit de op 10 september 2012 geplaatste peilbuizen is - conform de richtlijnen van de BRL2000, 
VKB-protocol 2002 - minimaal één week na plaatsing bemonsterd door de heren H. de Bruin en R. Koerni van 
RSK-EMN (certificaatnummer K26319).  
Voorafgaand aan de bemonstering is de stijghoogte van het grondwater bepaald. Tevens zijn de zuurgraad (pH) en 
het elektrisch geleidingsvermogen (Ec) van het grondwater bepaald. De resultaten van deze bepalingen zijn 
weergegeven in de onderstaande tabel 2. De gemeten pH en Ec kunnen als normaal worden beschouwd. 
 
Tabel 2: kenmerken grondwater 

peilbuis datum 
bemonstering 

monsternemer pH Ec (µS/cm) Stijghoogte (m-mv) 

ondergrondse brandstoftank, fase 1 

Pb101 17-09-2012 H. de Bruin / R. Koerni (RSK-EMN) 6,72 2.020 1,18 

Pb102 17-09-2012 H. de Bruin / R. Koerni (RSK-EMN) 7,04 1.320 1,00 

Pb103 17-09-2012 H. de Bruin / R. Koerni (RSK-EMN) 7,09 1.130 1,26 

Pb104 17-09-2012 H. de Bruin / R. Koerni (RSK-EMN) 6,94 950 1,33 

Pb105 17-09-2012 H. de Bruin / R. Koerni (RSK-EMN) 6,86 1.500 1,35 
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4. Laboratoriumonderzoek 
 

4.1 Geanalyseerde monsters met parameters 
 
Het analyseprogramma voor de grondmonsters en de grondwatermonsters is samengevat in tabel 3. 
 
Tabel 3: geanalyseerde bodemmonsters 

 
Verklaring tabel: 
MO : minerale olie; 
BTEXN : vluchtige aromaten. 
 

 
Het chemisch-analytisch onderzoek is uitgevoerd volgens de bepalingsmethoden zoals vermeld op de 
analyserapporten (bijlage 4). De grondmonsters en de grondwatermonsters zijn voorafgaand aan analyse 
voorbehandeld conform AS3000. 
 

4.2 Toetsing analyseresultaten 
 
De analyseresultaten van de grond zijn getoetst aan de achtergrond- en interventiewaarden, de analyseresultaten 
van het grondwater aan de streef- en interventiewaarden. Het resultaat van deze toetsing is opgenomen in de 
overschrijdingstabellen in bijlage 5. Voor een definitie en een overzicht van de achtergrond-, streef- en 
interventiewaarden wordt verwezen naar bijlage 6. 

monster code boorlocatie met diepte / peilbuis 
met filterdiepte (m-mv) 

zintuiglijke afwijkingen motivatie / omschrijving analyseparameters 

GROND 

ondergrondse brandstoftank, fase 1 

M1 Pb101(1,3-1,6) sterke olie-water reactie, sterke 
oliegeur 

verificatie zintuiglijke olieverontreiniging MO+BTEXN 

M2 Pb101(2,0-2,5) - verticale afperking olieverontreiniging  MO+BTEXN 

M3 Pb102(1,0-1,5) matige olie-water reactie, zwakke 
oliegeur 

verificatie zintuiglijke olieverontreiniging  MO+BTEXN 

M4 Pb103(1,3-1,7) matige olie-water reactie, matige 
oliegeur 

verificatie zintuiglijke olieverontreiniging MO+BTEXN 

M5 Pb105(1,4-1,6) zwakke olie-water reactie verificatie zintuiglijke olieverontreiniging MO+BTEXN 

ondergrondse brandstoftank, fase 2 

M6 B106(1,0-1,5) - horizontale afperking olieverontreiniging MO+BTEXN 

M7 B107(1,0-1,5) - horizontale afperking olieverontreiniging MO+BTEXN 

M8 B108(1,0-1,5) - horizontale afperking olieverontreiniging MO+BTEXN 

GRONDWATER 

ondergrondse brandstoftank, fase 1 

Pb101 Pb101 (4,0-5,0) - verticale afperking olieverontreiniging MO+BTEXN 

Pb102 Pb102 (2,2-3,2) - horizontale afperking olieverontreiniging MO+BTEXN 

Pb103 Pb103 (2,2-3,2) - horizontale afperking olieverontreiniging MO+BTEXN 

Pb104 Pb104 (2,0-3,0) - horizontale afperking olieverontreiniging MO+BTEXN 

Pb105 Pb105 (2,0-3,0) - horizontale afperking olieverontreiniging MO+BTEXN 

ondergrondse brandstoftank, fase 2 

Pb1 Pb1 (2,0-3,0) - vaststellen lozingsmogelijkheden lozingenpakket 



BRL2001  
+  

BRL2002 

 6 rapportnummer: 511604.001 
  Dr. Kuyperstraat 2b te Ridderkerk 
 
 
 
 
 
 
 

RSK - EMN 
Pottenbakkerstraat 48 
2984 AX Ridderkerk 
0180-463330 

5. Resultaten, conclusies en advies 
 

5.1 Resultaten 
 
laboratoriumonderzoek 
In de onderstaande tabel 4 wordt een overzicht gegeven van de verontreinigingen welke bij onderhavig onderzoek 
in de bodem zijn aangetoond. 
 
Tabel 4: toetsing analyseresultaten 

monster 
code 

boorlocatie met diepte / 
peilbuis met filterdiepte (m-mv) 

zintuiglijke afwijkingen motivatie / omschrijving analyse- 
parameters 

toetsing analyseresultaten 

GROND 

ondergrondse brandstoftank, fase 1 

M1 Pb101(1,3-1,6) sterke olie-water reactie, 
sterke oliegeur 

verificatie zintuiglijke 
olieverontreiniging 

MO+BTEXN minerale olie >I (2.400 mg/kg.ds) 
 

M2 Pb101(2,0-2,5) - verticale afperking 
olieverontreiniging  

MO+BTEXN - 
 

M3 Pb102(1,0-1,5) matige olie-water reactie, 
zwakke oliegeur 

verificatie zintuiglijke 
olieverontreiniging  

MO+BTEXN minerale olie >I (1.200 mg/kg.ds) 
 

M4 Pb103(1,3-1,7) matige olie-water reactie, 
matige oliegeur 

verificatie zintuiglijke 
olieverontreiniging 

MO+BTEXN minerale olie >AW (410 mg/kg.ds) 
 

M5 Pb105(1,4-1,6) zwakke olie-water reactie verificatie zintuiglijke 
olieverontreiniging 

MO+BTEXN minerale olie >AW (460 mg/kg.ds) 
 

ondergrondse brandstoftank, fase 2 

M6 B106(1,0-1,5) - horizontale afperking 
olieverontreiniging 

MO+BTEXN - 

M7 B107(1,0-1,5) - horizontale afperking 
olieverontreiniging 

MO+BTEXN - 

M8 B108(1,0-1,5) - horizontale afperking 
olieverontreiniging 

MO+BTEXN - 

GRONDWATER 

ondergrondse brandstoftank, fase 1 

Pb101 Pb101 (4,0-5,0) - verticale afperking 
olieverontreiniging 

MO+BTEXN xylenen >S 

Pb102 Pb102 (2,2-3,2) - horizontale afperking 
olieverontreiniging 

MO+BTEXN xylenen >S 

Pb103 Pb103 (2,2-3,2) - horizontale afperking 
olieverontreiniging 

MO+BTEXN - 

Pb104 Pb104 (2,0-3,0) - horizontale afperking 
olieverontreiniging 

MO+BTEXN - 

Pb105 Pb105 (2,0-3,0) - horizontale afperking 
olieverontreiniging 

MO+BTEXN - 

ondergrondse brandstoftank, fase 2 

Pb1 Pb1 (2,0-3,0) - vaststellen 
lozingsmogelijkheden 

lozingenpakket BZV 4,9 mg/l 
CZV 52 mg/l 
N-Kjeldahl 22 mgN/l 
N-totaal 22 mgN/l 
ijzer totaal 43.000 µg/l 
zuurstofgehalte <0,5 mg/l 
fosfor <50 µg/l 
sulfaat <5 mg/l 
chloride 51 mg/l 
onopgeloste bestanddelen 670 mg/l 

 
Verklaring tabel: 
- : geen waarnemingen en/of onderzochte parameter(s) niet aangetoond of in gehalte(n) beneden de streefwaarde(n); 
>AW : overschrijding achtergrondwaarde (grond); 
>S : overschrijding streefwaarde (grondwater); 
>I : overschrijding interventiewaarde (grond en grondwater). 
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5.2 Interpretatie  
 
Grond 
In de grondboringen Pb101, Pb102, Pb103 en Pb105 die in fase 1 van onderhavig bodemonderzoek rondom de 
ondergrondse brandstoftank zijn geplaatst, worden aan het opgeboorde bodemmateriaal zintuiglijk waarnemingen 
gedaan die duiden op een verontreiniging met olieprodukt. Chemisch-analytisch worden deze waarnemingen 
bevestigd door sterk verhoogd gehalten minerale olie, gemiddeld in de bodemlaag van circa 1,0 tot maximaal 2,0 
m-mv (vanaf en rond de grondwaterspiegel). De fractieverdeling duidt hierbij op huisbrandolie. 
In de diepte nemen de zintuiglijke waarnemingen in intensiteit af. Vanaf circa 2,0 m-mv worden nog maximaal 
zwakke olie-water reacties waargenomen, chemisch-analytisch worden minerale olie en/of vluchtige aromaten in 
de grond niet meer aangetoond. 
 
Middels een drietal in fase 2 aanvullend verrichte grondboringen, is de omvang van de verontreiniging in de grond 
vastgesteld. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat het zwaartepunt van de olieverontreiniging wordt aangetoond 
tussen de tank en het voormalige schoolgebouw ter plaatse van de grondboringen Pb101 en Pb102. In 
zuidoostelijke richting en richting het trottoir worden nog ‘slechts’ licht verhoogde gehalten minerale olie 
aangetoond van respectievelijk 410 en 460 mg/kg.ds (grondboringen Pb103 en Pb105).  
Aan de kant van het voormalige schoolgebouw heeft geen afperking kunnen plaatsvinden, mogelijk bevindt een 
gedeelte van de verontreiniging zich onder het gebouw.  
 
Op basis van de onderzoeksresultaten lijkt een bodemvolume van circa 60 m3 grond verontreinigd met minerale 
olie (oppervlakte van circa 60 m2 en een gemiddelde laagdikte van circa 1,0 m-mv). Hiervan is naar verwachting 
circa 20 m3 grond sterk verontreinigd. 
 
Op basis van de Gevalsdefinitie van de Wet Bodembescherming, is er op de locatie Dr. Kuyperstraat 2b te 
Ridderkerk geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Er is minder dan 25 m3 grond en/of 100 
m3 grondwater verontreinigd met minerale olie in gehalten boven de interventiewaarden. 
 
In bijlage 7 zijn de verontreinigingscontouren weergegeven voor de grond. 
 
Grondwater 
In alle peilbuizen welke zijn geplaatst ter horizontale en verticale afperking, worden geen noemenswaardig 
verhoogde gehalten minerale olie en/of vluchtige aromaten aangetoond. Enkel in de peilbuizen Pb101 en Pb102 
worden licht verhoogde concentraties xylenen aangetoond.  
 
Op basis van de onderzoeksresultaten lijkt er sprake te zijn van een zeer plaatselijke grondwaterverontreiniging 
met minerale olie. Deze grondwaterverontreiniging zal naar verwachting een omvang hebben van circa 10 m3 en 
bevindt zich rondom peilbuis Pb1.   
 

5.3 Conclusies en advies 
 
Middels onderhavig bodemonderzoek is de omvang van de verontreiniging met minerale olie in grond en 
grondwater op de locatie Dr. Kuyperstraat 2b te Ridderkerk in voldoende mate vastgelegd.  
Er is op de locatie geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging, er is derhalve thans geen 
saneringsplicht. De verontreiniging kan op een ‘natuurlijk’ moment worden gesaneerd, bijvoorbeeld in het kader 
van de herontwikkeling van de locatie. Aangezien er in het kader van BOOT (Besluit Opslaan Ondergrondse 
Tanks) bovendien een plicht bestaat om de ondergrondse tank te verwijderen, kan de verontreiniging met minerale 
olie ook dan gelijktijdig worden gesaneerd.  
 
beslissingsbevoegdheid ten aanzien van de verontreiniging ligt derhalve bij de gemeente Ridderkerk. 
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Gelet op de relatief geringe diepte tot waar de verontreinigingen worden aangetoond, lijkt een sanering het best te 
kunnen worden uitgevoerd door een integrale ontgraving. Gelet op de gemiddelde grondwaterstand zal hiervoor 
een voorziening dienen te worden voorzien om grondwaterbezwaar te voorkomen / minimaliseren. Op basis van de 
bodemopbouw, is het de verwachting dat bij de ontgraving van de met minerale olie verontreinigde grond 
eveneens de geringe grondwaterverontreiniging zal worden gesaneerd.  
 
Het voornemen tot saneren dient te worden gemeld bij het bevoegd gezag (gemeente Ridderkerk). Hiervoor dient 
een plan van aanpak te worden opgesteld, welke ter goedkeuring dient te worden voorgelegd. 
 
Omdat een gedeelte van de verontreiniging zich mogelijk onder het voormalige schoolgebouw bevindt, wordt 
geadviseerd om saneringswerkzaamheden uit te voeren na de sloop van dit gebouw. Op deze wijze is alle 
verontreiniging weg te nemen. 
 
Zintuiglijk schone grond uit de toplaag is mogelijk geschikt voor hergebruik op locatie. Deze zal bij 
saneringswerkzaamheden separaat dienen te worden ontgraven en zal in een tijdelijk depot worden geplaatst. 
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6. Betrouwbaarheid onderzoek 
 
 
Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens algemeen gebruikelijke inzichten en methoden. 
De advisering is overeenkomstig de voorwaarden van de RVOI-1987 (herziene druk 1993). 
 
RSK - EMN streeft bij elk bodem- en/of grondwateronderzoek naar een optimale representativiteit. Echter, een 
dergelijk onderzoek is gebaseerd op het verrichten van een beperkt aantal boringen en het nemen van een beperkt 
aantal monsters. Hierdoor blijft het mogelijk dat plaatselijke afwijkingen in de samenstelling van grond en/of 
grondwater aanwezig zijn, welke tijdens het onderzoek niet naar voren zijn gekomen. 
 
RSK - EMN is niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade of gevolgen van welke aard ook. 
 
Hierbij wordt er tevens op gewezen dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is. Beïnvloeding 
van grond- en grondwaterkwaliteit zal ook plaats kunnen vinden na uitvoering van dit onderzoek, bijvoorbeeld door 
bouwrijp maken of aanvoer van grond van elders. 
 
Naarmate er een langere tijd is verlopen na uitvoering van het onderzoek dient meer voorzichtigheid/voorbehoud te 
worden betracht bij het gebruik van de onderzoeksresultaten. 
 
 
RSK - EMN 
 
 
 
 
 
 
Projectleider        Projectcoördinator 
ing. M. Barel        ing. M.J. Drent  
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Bijlage 1 : regionale ligging  1 : 25.000 A4 

Locatie : Dr. Kuyperstraat 2b te Ridderkerk MBA 

Datum : 8 oktober 2012 

Projectnummer: 511604.001  
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Situatietekening





   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 3 
 

Boorstaten



Projectcode: 511604.001

Projectnaam: Dr. Kuyperstraat 2b te Ridderkerk

Boring: Pb101
X:

Y:

Datum: 10-9-2012

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

groenstrook0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, donkerbruin

-50

Klei, matig zandig, geen olie-water 
reactie, lichtbruin

-100

Klei, matig zandig, matig 
puinhoudend, sterke olie-water 
reactie, bruingrijs-130

Klei, sterk zandig, sterke olie-water 
reactie, sterke oliegeur, bruingrijs-160

Klei, matig zandig, matige 
olie-water reactie, grijs

-200

Klei, zwak zandig, geen olie-water 
reactie, grijs

-250

Veen, mineraalarm, geen 
olie-water reactie, bruinrood

-400

Klei, zwak siltig, matig humeus, 
geen olie-water reactie, bruingrijs

-500

Boring: Pb102
X:

Y:

Datum: 10-9-2012

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

6

7

groenstrook0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
matig puinhoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin

-50

Klei, zwak zandig, zwak 
schelphoudend, zwak 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, bruin

-100

Klei, sterk zandig, matige 
olie-water reactie, zwakke 
oliegeur, grijs

-150

Klei, zwak zandig, zwakke 
olie-water reactie, grijs

-200

Klei, zwak siltig, sterk humeus, 
geen olie-water reactie, donkerbruin

-240

Veen, mineraalarm, geen 
olie-water reactie, donkerbruin

-320

Boring: Pb103
X:

Y:

Datum: 10-9-2012

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

6

7

8

groenstrook0

Klei, matig zandig, sterk 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, bruin

-100

Klei, zwak zandig, zwak 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, bruin-130

Klei, sterk zandig, matige 
olie-water reactie, matige oliegeur, 
grijs-170

Klei, matig zandig, zwakke 
olie-water reactie, zwakke 
oliegeur, grijs

-200

Klei, zwak zandig, zwakke 
olie-water reactie, grijs

-270

Veen, mineraalarm, geen 
olie-water reactie, donkerbruin

-320

Boring: Pb104
X:

Y:

Datum: 10-9-2012

0
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100

150

200
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300

1

2

3

4

5

6

7

groenstrook0

Klei, sterk zandig, zwak grindig, 
zwak puinhoudend, geen 
olie-water reactie, bruin

-50

Klei, matig zandig, matig 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, bruin

-100

Klei, zwak zandig, geen olie-water 
reactie, lichtbruin

-150

Klei, matig zandig, geen olie-water 
reactie, grijs

-200

Klei, zwak zandig, geen olie-water 
reactie, grijs

-260

Veen, mineraalarm, geen 
olie-water reactie, donkerbruin

-300



Projectcode: 511604.001

Projectnaam: Dr. Kuyperstraat 2b te Ridderkerk

Boring: Pb105
X:

Y:

Datum: 10-9-2012

0

50
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200
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2

3

4

5

6

7

groenstrook0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
zwak puinhoudend, geen 
olie-water reactie, bruin

-50

Klei, matig zandig, matig 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, bruin

-100

Klei, zwak zandig, geen olie-water 
reactie, lichtbruin

-140

Klei, zwak zandig, zwakke 
olie-water reactie, grijs-160

Klei, zwak zandig, geen olie-water 
reactie, grijs

-200

Klei, zwak zandig, geen olie-water 
reactie, grijs

-250

Veen, mineraalarm, geen 
olie-water reactie, donkerbruin

-300

Boring: B106
X:

Y:

Datum: 1-10-2012

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

groenstrook0

Klei, matig zandig, matig 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, donkerbruin

-100

Klei, zwak zandig, geen olie-water 
reactie, donkergrijs

-150

Klei, matig zandig, geen olie-water 
reactie, groengrijs

-250

Boring: B107
X:

Y:

Datum: 1-10-2012

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

6

groenstrook0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
zwak puinhoudend, geen 
olie-water reactie, donkerbruin

-100

Klei, matig zandig, geen olie-water 
reactie, bruinrood

-180

Klei, zwak zandig, geen olie-water 
reactie, grijs

-210

Klei, zwak siltig, sterk humeus, 
geen olie-water reactie, donkerbruin

-250

Boring: B108
X:

Y:

Datum: 1-10-2012

0
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150

200

250

1

2

3

4

5

6

groenstrook0

Klei, matig zandig, matig 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, donkerbruin

-70

Klei, zwak zandig, geen olie-water 
reactie, bruin

-100

Klei, matig zandig, geen olie-water 
reactie, grijs

-150

Klei, zwak zandig, geen olie-water 
reactie, grijs

-200

Klei, zwak siltig, sterk humeus, 
geen olie-water reactie, donkerbruin

-250



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

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water
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ALcontrol B.V.

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

E.M.N.

Dhr. M. Barel

Pottenbakkerstraat 48

2984 AX  RIDDERKERK

Uw projectnaam : Dr. Kuyperstraat (ong.) te Ridderkerk

Uw projectnummer : 511604.001

ALcontrol rapportnummer : 11818074, versie nummer: 1

Rapport verificatie nummer : 3UZ91AHZ

Rotterdam, 17-09-2012

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

511604.001. 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 Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 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,

Laboratory Manager

R. van Duin
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

M1: Pb101(1,3-1,6)

M2: Pb101(2,0-2,5)

M3: Pb102(1,0-1,5)

M4: Pb103(1,3-1,7)

M5: Pb105(1,4-1,6)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 75.4
 

63.5
 

75.8
 

76.3
 

75.2
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

aard van de artefacten g S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.3
 

 
 

 
 

 
 

2.1
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen mg/kgds S <0.05

 
<0.05

 
<0.05

 
<0.05

 
<0.05

 

tolueen mg/kgds S <0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

ethylbenzeen mg/kgds S <0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

o-xyleen mg/kgds S <0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

p- en m-xyleen mg/kgds S <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

xylenen (0.7 factor) mg/kgds S 0.105
1)

0.105
1)

0.105
1)

0.105
1)

0.105
1)

totaal BTEX (0.7 factor) mg/kgds S 0.21
1)

0.21
1)

0.21
1)

0.21
1)

0.21
1)

naftaleen mg/kgds S <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  340

 
<5

 
110

 
53

 
20

 

fractie C12 - C22 mg/kgds  1900
 

<5
 

980
 

340
 

390
 

fractie C22 - C30 mg/kgds  160
 

<5
 

110
 

23
 

45
 

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 2400
 

<20
 

1200
 

410
 

460
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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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 conform AS3000
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1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, Grond (AS3000): conform AS3010-2

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Conform AS3010-3, gelijkwaardig aan NEN 5754.

benzeen Grond (AS3000) Conform AS3030-1

tolueen Grond (AS3000) Idem

ethylbenzeen Grond (AS3000) Idem

o-xyleen Grond (AS3000) Idem

p- en m-xyleen Grond (AS3000) Idem

xylenen (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y3884099 10-09-2012 10-09-2012 ALC201  

002 Y3884105 13-09-2012 10-09-2012 ALC201  

003 Y3884340 10-09-2012 10-09-2012 ALC201  

004 Y3883950 10-09-2012 10-09-2012 ALC201  

005 Y3884395 10-09-2012 10-09-2012 ALC201  
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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-

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.

M1: Pb101(1,3-1,6)

001



E.M.N.

Dr. Kuyperstraat (ong.) te Ridderkerk

511604.001

11818074

13-09-2012

Dhr. M. Barel

13-09-2012

17-09-2012

Blad 6 van 8

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

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-

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.

M3: Pb102(1,0-1,5)

003
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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-

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.

M4: Pb103(1,3-1,7)

004
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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-

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.

M5: Pb105(1,4-1,6)

005
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2984 AX  RIDDERKERK

Uw projectnaam : Dr. Kuyperstraat (ong.) te Ridderkerk

Uw projectnummer : 511604.001

ALcontrol rapportnummer : 11823754, versie nummer: 1

Rapport verificatie nummer : WHPUKD9U

Rotterdam, 04-10-2012

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

511604.001. 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 Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 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,

Laboratory Manager

R. van Duin
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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

002

003

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

M6: B106(1,0-1,5)

M7: B107(1,0-1,5)

M8: B108(1,0-1,5)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

droge stof gew.-% S 76.6
 

76.1
 

75.3
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

aard van de artefacten g S geen
 

geen
 

geen
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen mg/kgds S <0.05

 
<0.05

 
<0.05

 
 

 
 

 

tolueen mg/kgds S <0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

 
 

 
 

ethylbenzeen mg/kgds S <0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

 
 

 
 

o-xyleen mg/kgds S <0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

 
 

 
 

p- en m-xyleen mg/kgds S <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

xylenen (0.7 factor) mg/kgds S 0.105
1)

0.105
1)

0.105
1)

 
 

 
 

totaal BTEX (0.7 factor) mg/kgds S 0.21
1)

0.21
1)

0.21
1)

 
 

 
 

naftaleen mg/kgds S <0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5

 
<5

 
<5

 
 

 
 

 

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

 
 

 
 

fractie C22 - C30 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

 
 

 
 

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20
 

<20
 

<20
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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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-

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.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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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-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, Grond (AS3000): conform AS3010-2

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

benzeen Grond (AS3000) Conform AS3030-1

tolueen Grond (AS3000) Idem

ethylbenzeen Grond (AS3000) Idem

o-xyleen Grond (AS3000) Idem

p- en m-xyleen Grond (AS3000) Idem

xylenen (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y3907225 01-10-2012 01-10-2012 ALC201  

002 Y3907213 01-10-2012 01-10-2012 ALC201  

003 Y3907161 01-10-2012 01-10-2012 ALC201  
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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
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2984 AX  RIDDERKERK

Uw projectnaam : Dr. Kuyperstraat (ong.) te Ridderkerk

Uw projectnummer : 511604.001

ALcontrol rapportnummer : 11819105, versie nummer: 1

Rapport verificatie nummer : Z245DTCH

Rotterdam, 20-09-2012

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

511604.001. 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 Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 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,

Laboratory Manager

R. van Duin
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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

002

003

004

005

Grondwater

(AS3000)
Grondwater

(AS3000)
Grondwater

(AS3000)
Grondwater

(AS3000)
Grondwater

(AS3000)

Pb101

Pb102

Pb103

Pb104

Pb105

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2

 
<0.2

 
<0.2

 
<0.2

 
<0.2

 

tolueen µg/l S 0.23
 

0.24
 

<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
 

0.11
 

<0.1
 

<0.1
 

<0.1
 

p- en m-xyleen µg/l S 0.21
 

0.22
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.28
 

0.33
 

0.21
 

0.21
 

0.21
 

totaal BTEX (0.7 factor) µg/l  0.8
 

0.8
 

0.6
 

0.6
 

0.6
 

naftaleen µg/l S <0.20
1)

<0.40
1)

<0.05
 

<0.30
1)

<0.05
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 µg/l  <25

 
<25

 
45

 
<25

 
<25

 

fractie C12 - C22 µg/l  <25
 

55
 

45
 

35
 

<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 <100
 

<100
 

<100
 

<100
 

<100
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.



E.M.N.

Dr. Kuyperstraat (ong.) te Ridderkerk

511604.001

11819105

17-09-2012

Dhr. M. Barel

17-09-2012

20-09-2012

Blad 3 van 7

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

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-

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 Verhoogde rapportagegrens i.v.m. storende matrix.
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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-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

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

naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 G8402988 17-09-2012 17-09-2012 ALC236  

001 G8402989 17-09-2012 17-09-2012 ALC236  

002 G8402992 17-09-2012 17-09-2012 ALC236  

002 G8402993 17-09-2012 17-09-2012 ALC236  

003 G8402986 17-09-2012 17-09-2012 ALC236  

003 G8402987 17-09-2012 17-09-2012 ALC236  

004 G8402994 17-09-2012 17-09-2012 ALC236  

004 G8402995 17-09-2012 17-09-2012 ALC236  

005 G8402996 17-09-2012 17-09-2012 ALC236  

005 G8402997 17-09-2012 17-09-2012 ALC236  
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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-

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.

Pb102

002
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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.
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2984 AX  RIDDERKERK

Uw projectnaam : Dr. Kuyperstraat (ong.) te Ridderkerk

Uw projectnummer : 511604.001

ALcontrol rapportnummer : 11824203, versie nummer: 1

Rapport verificatie nummer : 5ALDHUGR

Rotterdam, 08-10-2012

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

511604.001. 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 Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 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,

Laboratory Manager

R. van Duin
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater

(AS3000)

Pb1

Analyse Eenheid Q 001     

pH  S 6.9
 

 
 

 
 

 
 

 
 

temperatuur t.b.v. pH °C  20.9
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
filtreren metalen -  1

1)
 

 
 

 
 

 
 

 

ijzer Totaal µg/l  43000
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

ANORGANISCHE VERBINDINGEN
fosfor µg/l Q <50

2) 1)
 

 
 

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
chloride mg/l S 51

 
 

 
 

 
 

 
 

 

BZV (5 dagen) mg/l Q 4.9
 

 
 

 
 

 
 

 
 

CZV mg/l Q 52
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kjeldahl-stikstof mgN/l Q 22
 

 
 

 
 

 
 

 
 

nitriet mg/l Q <0.3
 

 
 

 
 

 
 

 
 

nitraat mg/l S <0.75
 

 
 

 
 

 
 

 
 

onopgel.best./zwev.stof mg/l Q 670
 

 
 

 
 

 
 

 
 

monstervolume tbv analyse ml  100
 

 
 

 
 

 
 

 
 

zuurstof mg/l  <0.5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

sulfaat mg/l S <5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

totaal stikstof mgN/l  22
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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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.

Voetnoten

1 Het laboratorium heeft het monster gefiltreerd

2 Het monster is niet of verkeerd geconserveerd aangeleverd, derhalve zijn de resultaten indicatief.



E.M.N.

Dr. Kuyperstraat (ong.) te Ridderkerk

511604.001

11824203

02-10-2012

Dhr. M. Barel

02-10-2012

08-10-2012

Blad 4 van 4

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

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-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

pH Grondwater (AS3000) Conform AS3110-1 en Conform NEN-ISO 10523

ijzer Totaal Grondwater (AS3000) Ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-1, meting conform NEN 6966 en NEN-

EN-ISO 11885

fosfor Grondwater (AS3000) Conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 11885

chloride Grondwater (AS3000) Conform AS3140-2 en conform NEN 6604

BZV (5 dagen) Grondwater (AS3000) Conform NEN-EN 1899-1/2, 5 dagen, Nitrificatie tijdens de analyse is

onderdrukt door toevoeging van Allythioureum

CZV Grondwater (AS3000) Conform NEN 6633

kjeldahl-stikstof Grondwater (AS3000) Eigen methode (voorbehandeling conform NEN 6646 meting conform NEN-EN-

ISO 11732)

nitriet Grondwater (AS3000) Conform NEN 6604

nitraat Grondwater (AS3000) Conform AS3140-2 en conform NEN 6604

onopgel.best./zwev.stof Grondwater (AS3000) Conform NEN 6484

zuurstof Grondwater (AS3000) conform NEN ISO 5814

sulfaat Grondwater (AS3000) Conform AS3140-2 en conform NEN 6604

totaal stikstof Grondwater (AS3000) Sommatie van NKJ, NO2 en NO3

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B5498321 02-10-2012 02-10-2012 ALC207  

001 B5500842 02-10-2012 02-10-2012 ALC207  

001 B5500854 02-10-2012 02-10-2012 ALC207  

001 F5648356 02-10-2012 02-10-2012 ALC227  

001 F5648360 02-10-2012 02-10-2012 ALC227  

001 F5648365 02-10-2012 02-10-2012 ALC227  

001 H0566318 02-10-2012 02-10-2012 ALC208  

001 H7304881 02-10-2012 02-10-2012 ALC281  

001 H7304882 02-10-2012 02-10-2012 ALC281  

001 U3055242 02-10-2012 02-10-2012 ALC247 Theoretische monsternamedatum



   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 5 
 

Overschrijdingstabellen



 

Projectnaam  Dr. Kuyperstraat (ong.) te Ridderkerk 
Projectcode  511604.001 

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

      

Monstercode 
M1: Pb101(1,3-
1,6)1 

M2: Pb101(2,0-
2,5)2 

M3: Pb102(1,0-
1,5)3 

M4: Pb103(1,3-
1,7)4 

M5: Pb105(1,4-
1,6)5 

Bodemtype1) 1 2 1 1 2 
 
droge stof(gew.-%) 75.4 -- 63.5 -- 75.8 -- 76.3 -- 75.2 -- 
gewicht artefacten(g) <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
aard van de artefacten(g) Geen -- Geen -- Geen -- Geen -- Geen -- 
 
organische stof (gloeiverlies)(% 
vd DS) 1.3 -- -  -  -  2.1 -- 
      
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  
tolueen <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  
ethylbenzeen <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  
o-xyleen <0.05 -- <0.05 -- <0.05 -- <0.05 -- <0.05 -- 
p- en m-xyleen <0.1 -- <0.1 -- <0.1 -- <0.1 -- <0.1 -- 
xylenen (0.7 factor) 0.105 a 0.105 a 0.105 a 0.105 a 0.105 a 
totaal BTEX (0.7 factor) 0.21 -- 0.21 -- 0.21 -- 0.21 -- 0.21 -- 
naftaleen <0.1 -- <0.1 -- <0.1 -- <0.1 -- <0.1 -- 
      
MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 340 -- <5 -- 110 -- 53 -- 20 -- 
fractie C12 - C22 1900 -- <5 -- 980 -- 340 -- 390 -- 
fractie C22 - C30 160 -- <5 -- 110 -- 23 -- 45 -- 
fractie C30 - C40 <5 -- <5 -- <5 -- <5 -- <5 -- 
totaal olie C10 - C40 2400 *** <20  1200 *** 410 * 460 * 

      
Monstercode en monstertraject 
1  11818074-001     M1: Pb101(1,3-1,6) 
2  11818074-002     M2: Pb101(2,0-2,5) 
3  11818074-003     M3: Pb102(1,0-1,5) 
4  11818074-004     M4: Pb103(1,3-1,7) 
5  11818074-005     M5: Pb105(1,4-1,6) 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire 
Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7 april 2009 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. 

   
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 25% ; humus 1.3% 
  2 lutum 25% ; humus 2.1% 



 

Projectnaam  Dr. Kuyperstraat (ong.) te Ridderkerk 
Projectcode  511604.001 

Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven) 

      
Monstercode Pb1011 Pb1022 Pb1033 Pb1044 Pb1055 
      
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  
tolueen 0.23  0.24  <0.2  <0.2  <0.2  
ethylbenzeen <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  
o-xyleen <0.1 -- 0.11 -- <0.1 -- <0.1 -- <0.1 -- 
p- en m-xyleen 0.21 -- 0.22 -- <0.2 -- <0.2 -- <0.2 -- 
xylenen (0.7 factor) 0.28 * 0.33 * 0.21 a 0.21 a 0.21 a 
totaal BTEX (0.7 factor) 0.8 -- 0.8 -- 0.6 -- 0.6 -- 0.6 -- 
naftaleen <0.20 *#b <0.40 *#b <0.05 a <0.30 *#b <0.05 a 
      
MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 <25 -- <25 -- 45 -- <25 -- <25 -- 
fractie C12 - C22 <25 -- 55 -- 45 -- 35 -- <25 -- 
fractie C22 - C30 <25 -- <25 -- <25 -- <25 -- <25 -- 
fractie C30 - C40 <25 -- <25 -- <25 -- <25 -- <25 -- 
totaal olie C10 - C40 <100 a <100 a <100 a <100 a <100 a 

      
Monstercode en monstertraject 
1  11819105-001     Pb101 
2  11819105-002     Pb102 
3  11819105-003     Pb103 
4  11819105-004     Pb104 
5  11819105-005     Pb105 
 
De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 
67, 7 april 2009. 
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 AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de 
streefwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan 
de AS3000 rapportagegrens-eis. 



   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 6 
 

Toetsingskader 



   
   

 

Toetsingskader 
 
Om de mate van bodemverontreiniging aan te geven, wordt de volgende terminologie toegepast:  
− niet verontreinigd : concentratie kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde;  
− licht verontreinigd : concentratie groter dan de streefwaarde en kleiner dan de tussenwaarde; 
− matig verontreinigd : concentratie groter dan de tussenwaarde en kleiner dan de interventiewaarde; 
− sterk verontreinigd : concentratie groter dan de interventiewaarde. 
 
De streef- en interventiewaarden zijn afgeleid uit de Leidraad Bodembescherming van het Ministerie van VROM.  
 
achtergrondwaarden (AW) 
Deze waarden zijn vastgesteld op basis van de gehalten aan stoffen zoals die voorkomen in de bodem van natuur- 
en landbouwgronden in Nederland die niet zijn belast door lokale verontreinigingsbronnen. Bij de 
achtergrondwaarden is geen verschil tussen land- en waterbodems. 
 
streefwaarden (S) 
De streefwaarden geven het verontreinigingsniveau aan waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. Dit is 
een na te streven bodemkwaliteit waarbij functionele eigenschappen voor mens, dier en plant volledig zijn hersteld. 
 
interventiewaarden (I) 
De interventiewaarden geven het verontreinigingsniveau aan waarboven ernstige of dreigende vermindering 
optreedt van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, dier en plant. 
Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging in de zin van de Wet bodembescherming wanneer 
de gemiddelde concentratie van één of meer stoffen in een bodemvolume van minimaal 25 m3 grond of 100 m3 
grondwater hoger is dan de interventiewaarde. 
 
tussenwaarden (T) 
De tussenwaarde vormt het rekenkundig gemiddelde van de streef- en interventiewaarde. Bij overschrijding van de 
tussenwaarden is veelal een nader bodemonderzoek vereist.  
 
berekening van de streef- en interventiewaarden 
De streef- en interventiewaarden voor de anorganische parameters zijn voor grond afhankelijk van het organisch 
stof- en het lutumgehalte. De streef- en interventiewaarden in grond voor de organische parameters zijn afhankelijk 
van enkel het organisch stof gehalte. Indien grond(meng)monsters uit hetzelfde bodemmateriaal zijn opgebouwd 
behoeft slechts één van deze monsters onderzoek op het organisch stof- en/of het lutumgehalte. De streef- en 
interventiewaarden in grondwater zijn onafhankelijk van het organisch stof en het lutumgehalte. 
De voor het voorliggende onderzoek berekende streef- en interventiewaarden voor grond alsmede deze waarden 
voor het grondwater zijn in onderhavige bijlage opgenomen. 
 



 

Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij 
anders aangegeven 

     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 

     
     
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen 0.040 0.13 0.22 0.050 
tolueen 0.040 3.2 6.4 0.050 
ethylbenzeen 0.040 11 22 0.050 
xylenen (0.7 factor) 0.090 1.7 3.4 0.10 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 38 519 1000 38 

     
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 25%; humus 1.3% 
 
 
Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij 
anders aangegeven 

     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis 

     
     
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen 0.042 0.14 0.23 0.052 
tolueen 0.042 3.4 6.7 0.052 
ethylbenzeen 0.042 12 23 0.052 
xylenen (0.7 factor) 0.094 1.8 3.6 0.11 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 40 545 1050 40 

     
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 25%; humus 2.1% 

 



 

Tabel: Toetsingswaarden voor grondwater (as3000)  

     
Toetsingswaarden1) S 1/2(S+I) I AS3000 

     
     
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen 0.20 15 30 0.20 
tolueen 7.0 504 1000 7.0 
ethylbenzeen 4.0 77 150 4.0 
xylenen (0.7 factor) 0.20 35 70 0.21 
naftaleen 0.01 35 70 0.050 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 50 325 600 100 

     
1) S streefwaarde 
 1/2(S+I) gemiddelde van streef- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondwaterprotocollen 3110 t/m 3190 
versie 3,25 juni 2008. 
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1  INLEIDING  
 
 
 
 

1.1 Inleiding 
 

Er is het voornemen om het gebied van een voormalige school aan de aan de Klaas Katerstraat / Doctor 
Kuyperstraat te Ridderkerk te herbestemmen. Op basis van bestaande gegevens en gebiedskenmerken 
is bepaald dat mogelijk beschermde vleermuizen, vogels en vissen voorkomen. Op grond hiervan is aan 
Adviesbureau Mertens BV te Wageningen gevraagd om het voorkomen en het terreingebruik van 
vleermuizen en vogels met vaste rust- en verblijfplaatsen inzichtelijk te maken. In onderhavig rapport 
wordt verslag gedaan van een veldinventarisatie naar deze soortgroepen.  
 

 

1.2 Het plangebied 
 

Het herbestemmingsgebied is gelegen aan de Klaas Katerstraat / Doctor Kuyperstraat te Ridderkerk (zie 
figuur 1 en bijlage 1 voor respectievelijk de globale en detailleerde ligging). Het betreft een voormalige 
school met plein en aan de zuidzijde een sloot in grasland. Aan de randen van het gebied groeien enige 
bomen. In figuur 2 wordt een foto-impressie gegeven van het gebied.  
 
 
 

 
Figuur 1. Globale ligging van het herbestemmingsgebied aan de Klaas Katerstraat / Doctor 
Kuyperstraat te Ridderkerk.   
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Figuur 2. Foto-impressie van het herbestemmingsgebied aan de Klaas Katerstraat / Doctor 
Kuyperstraat te Ridderkerk.  

 
 

1.3 Opbouw rapport 
 

Na een korte uitleg over de ecologie van vleermuizen, vogels en vissen (hoofdstuk 2) komen 
achtereenvolgens aan de orde: 
• De onderzoeksmethoden. 
• Een beschrijving van de aanwezigheid van vleermuizen, vogels en vissen. 
• De conclusie over de betekenis van het plangebied voor vleermuizen, vogels en vissen. 
In Bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van de gehanteerde begrippen. 
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2. ECOLOGIE  
 
 

2.1 Vleermuizen 
 

Vleermuizen zijn vliegende zoogdieren die zich voeden met insecten. Per nacht wordt een grote 
hoeveelheid voedsel gegeten. Vleermuizen zijn aangewezen op een grote diversiteit aan ecotypen, welke 
een groot en constant voedselaanbod opleveren.  
Daarnaast zijn vleermuizen afhankelijk van landschapselementen. Door de landschapselementen 
(bomenlanen, huizenrijen, houtwallen e.d.) kunnen vleermuizen zich oriënteren door middel van het 
uitzenden van geluiden. Open landbouwgebieden zijn daarom bijvoorbeeld onaantrekkelijk voor 
vleermuizen. 
 
Vleermuizen verblijven overdag, gedurende het zomerseizoen, in kleine ruimten als spouwmuren of gaten 
in bomen. Afhankelijk van de soort, bewonen vleermuizen bomen of gebouwen. Alleen de 
grootoorvleermuis maakt gebruik van zowel bomen als gebouwen. Vooral vrouwtjes zitten veel bij elkaar, 
in een kolonie. Hier worden de jongen in groot gebracht.  
 
Als de schemering valt vliegen de vleermuizen uit en gaan via vaste routen, de vliegrouten, naar de 
foerageerplaatsen. Soms liggen foerageerplaatsen en kolonies wel meer dan 10 km uit elkaar. Op de 
foerageerplaatsen wordt gedurende de gehele nacht gefoerageerd. Bij het aanbreken van de dag vliegen 
de vleermuizen via de vliegrouten weer terug naar de kolonie.  
 
Tegen de herfst breekt het paarseizoen aan. Vleermuizen leven dan solitair of in kleine groepjes. De 
paring vindt in de herfst plaats, in tegenstelling tot de meeste andere zoogdieren. De jongen worden in het 
daarop volgende voorjaar geboren. De vleermuizen leven in de herfst nagenoeg niet meer in kolonies, 
maar solitair. Voor de paring worden paarplaatsen gebruikt die vaak afwijken van de kolonieplaatsen. Vaak 
worden in de herfst ook andere soorten en aantallen vleermuizen aangetroffen. Een voorbeeld hiervan is 
de ruige dwergvleermuis. Daarnaast worden in de herfst vaak andere foerageerplaatsen gebruikt. De 
vleermuizen zijn immers niet meer gebonden aan de kolonieplaats.  
 
Kort na het paarseizoen tot enkele maanden later, als de winter aanbreekt, trekken de vleermuizen naar 
ruimten met een stabiel klimaat als (ijs)kelders, grotten en bunkers om daar door middel van de 
winterslaap de winter door te brengen. Vleermuizen gebruiken dus verblijfplaatsen eveneens in de winter, 
wanneer zij hun winterslaap houden. De plaatsen zijn donkere, koele ruimten met een constant 
microklimaat. Afhankelijk van de soort zijn dit gebouwen (bunkers, grotten e.d.) of  dikke bomen. Slechts 
zeer sporadisch komen de winterverblijfplaatsen overeen met de zomerverblijfplaatsen.  
 
Doordat vleermuizen voor hun oriëntatie gebruik maken van echolocatie zijn vleermuizen gevoelig voor 
ingrepen in het landschap. Oriëntatie vindt plaats aan de hand van opgaande elementen als bijvoorbeeld 
bomenlanen en houtwallen. Verlies daarvan resulteert in verminderde oriëntatiemogelijkheden. Oriëntatie is 
noodzakelijk om van kolonieplaats naar foerageergebied te vliegen en om voedsel te vinden.  
 
Bij de afweging van de effecten van ruimtelijke ingrepen in natuur en landschap spelen derhalve opgaande 
elementen een belangrijke rol. Vleermuizen worden meer en meer betrokken bij de besluitvorming rond 
ingrepen in het landelijk en stedelijk gebied. Alle soorten zijn namelijk nationaal en internationaal streng 
beschermd via de Flora- en faunawet en de Habitatrichtlijn. 
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2.2 Vogels 
 

Vogels komen doorgaans overal in Nederland voor waar enige beschutting is en waar mogelijkheden zijn 
om te nestelen. Er zijn vogels die ieder jaar een nest bouwen om daarin te broeden. Er zijn daarnaast 
vogels die jaarrond een zelfde nest gebruiken om in te slapen en te broeden (bijvoorbeeld uilen) en er zijn 
vogels die jaarlijks terugkeren naar hun nestplaats om het nest opnieuw te gebruiken om daarin te 
broeden (zoals veel soorten roofvogels). De Flora- en faunawet ziet toe op de bescherming van nesten die 
jaarrond of jaarlijks worden gebruikt; deze zijn ook buiten het broedseizoen beschermd. Sinds de zomer 
van 2009 heeft het bevoegd gezag inzake de Flora- en faunawet een lijst met jaarrond beschermde vogels 
gepubliceerd (LNV-DLG, 2009a). De verblijfplaatsen van deze vogels zijn ook buiten het broedseizoen 
beschermd via de Flora- en faunawet (LNV-DLG, 2009b). 

 

2.3 Vissen  
 

In allerlei wateren komen verschillende soorten vissen voor. Het voorkomen hiervan is afhankelijk van de 
milieufactoren zoals stroomsnelheid, doorzicht en diepte. De kleine modderkruiper is de meest algemeen 
voorkomende beschermde vissoort. De kleine modderkruiper komt wijd verspreid over Nederland in zowel 
stilstaande als stromende wateren voor. De soort wordt met name in kleinere wateren vastgesteld met 
relatief veel plantengroei. Hier worden ook veel juveniele soorten aangetroffen die wijzen op voorplanting.  
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3 METHODE  
 
 

3.1 Inleiding 
 

Ten behoeve van de inventarisatie van vleermuizen, vogels met vaste rust- en verblijfplaatsen en vissen 
zijn vier inventarisatieronden uitgevoerd in een tweetal perioden. In tabel 1 wordt van deze inventarisatie-
ronden een overzicht gegeven.  
 
 
Tabel 1. Overzicht inventarisatieronden naar het voorkomen van vleermuizen, vogels met vaste 
rust- en verblijfplaatsen en vissen in en rond het herbestemmingsgebied aan de Klaas Katerstraat / 
Doctor Kuyperstraat te Ridderkerk. 
Datum Vleermuizen Vogels Vissen 

Voorzomer    

- Dinsdag 24 mei 2011 Kolonies, vliegroutes en foerageerplaatsen Nestlocaties Bemonstering 

- Dinsdag 14 juni 2011 Kolonies, vliegroutes en foerageerplaatsen Nestlocaties - 

Herfst    

- Dinsdag  6 september 2011 Balts-, paar en foerageerplaatsen - - 

- Dinsdag 27 september 2011 Balts-, paar en foerageerplaatsen - Bemonstering 
 

 

3.2 Vleermuizen 
 

Vleermuizen zijn geïnventariseerd door middel van batdetector-onderzoek (Petterson D-240). Met de 
batdetector worden de, voor mensen onhoorbare, ultrasone geluiden van vleermuizen omgezet naar de 
voor het menselijk oor hoorbare geluiden. Soorten kunnen door de geluiden (frequentie, ritme en klank) en 
zichtbeelden worden onderscheiden. Door interpretatie hiervan kan tevens het gedrag afgeleid worden en 
kunnen onder andere foerageerplaatsen, vliegroutes en verblijfplaatsen worden opgespoord.  
 
De methode voor het inventariseren van vleermuizen sluit aan bij het Inventarisatie Protocol van het 
Netwerk Groene Bureaus (Netwerk Groene Bureaus, 2011).  

 
 

3.3 Broedvogels 
 

Voorafgaand aan het vleermuisonderzoek op 24 mei en 14 juni 2011 is het gebied geïnventariseerd op 
nesten, sporen en territoriaal gedrag van vogels met jaarrond beschermde nesten (o.a. huismus en 
gierzwaluw) 
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3.4 Vissen  
 

Vissen zijn geïnventariseerd me behulp van een schepnet. Met het schepnet worden kleine vissen 
gevangen zoals de kleine modderkruiper die voor kleinere wateren een representatief beeld geven van de 
aanwezige vissenfauna. Het gebruikte schepnet dat werd gebruikt is geleverd voor professionele 
inventarisaties. Met dit net worden relatief kleine vissen gevangen die een representatief beeld geven van 
de aanwezige vissen. De methode wordt landelijk gebruikt en wordt uitgedragen door Stichting RAVON te 
Nijmegen (Spikmans & Jong, 2006). Met het schepnet zijn alle wateren integraal bemonsterd vanaf de 
oever, eventueel met waadbroek vanuit het water. De methode wordt erkend door het Ministerie van 
Economische zaken, Landbouw en Innovatie, Dienst Regelingen, de organisatie die ontheffingen Flora- en 
faunawet verleent.  
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4 RESULTAAT 
 

4.1 Vleermuizen 
 

Voorzomer 
Alleen gewone dwergvleermuis is aangetroffen. De gewone dwergvleermuis is verspreidt foeragerend 
aangetroffen. Er zijn geen aanwijzingen gevonden van het voorkomen van kolonies of vliegroutes. Een 
kolonie bevindt zich vermoedelijk in de directe nabijheid (omliggende bebouwing) omdat de dieren al zeer 
vroeg in de avond in het gebied konden worden vastgesteld. In figuur 3 worden de foerageerplaatsen 
weergegeven.  
 
 

Figuur 3. Foerageerplaatsen van gewone dwergvleermuizen in de voorzomer in en direct rondom 
het herbestemmingsgebied aan de Klaas Katerstraat / Doctor Kuyperstraat te Ridderkerk.  

  
 
 
Herfst 
Er zijn in de herfst gewone dwergvleermuizen en een ruige dwergvleermuis aangetroffen. Ruige 
dwergvleermuis is één keer langsvliegend aangetroffen in het zuidelijk deel. Van gewone dwergvleermuis 
werden foeragerende dieren aangetroffen en daarnaast enkele baltspaatsen en één paarplaats 
vastgesteld. In figuur 4 worden de waarnemingen weergegeven en in figuur 5 wordt een beeld gegeven 
van de paarplaats. Deze paarplaats bevindt zich in het zuidelijk deel van de school, onder een dakgoot.  

Legenda 
 

 

= Foerageerplaats 
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Figuur 4. Waarnemingen van gewone dwergvleermuizen in de herfst in en direct rondom het 
herbestemmingsgebied aan de Klaas Katerstraat / Doctor Kuyperstraat te Ridderkerk. 
 
 

    
Figuur 2. Foto-impressie van het herbestemmingsgebied aan de Lelylaan te Heemstede.  
 

4.2 Broedvogels 
 

Er zijn geen aanwijzingen gevonden van het voorkomen van vogels met vaste rust- en verblijfplaatsen in 
en direct rondom het herbestemmingsgebied. 
 

Legenda 
 

= Foerageerplaats 
= Baltsplaats 
= Paarplaats 
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4.3 Vissen 
 

In de sloot in het zuidelijk deel ontbreekt het aan beschermde vissen. wel werd karper vastgesteld.   
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5 CONCLUSIE  
 
 

De voormalige schoollocatie aan de Klaas Katerstraat / Doctor Kuyperstraat te Ridderkerk is leefgebied 
voor de gewone dwergvleermuis. De gewone dwergvleermuis foerageert er en heeft er één paarplaats. 
Een kolonieplaats bevindt zich vermoedelijk in de directe omgeving. Met de realisatie van de plannen is 
het van belang dat er voldoende foerageergebied aanwezig blijft. Daarnaast is het van belang dat er 
alternatieve verblijfplaatsen worden aangeboden voorafgaand aan de realisatie van de plannen. Eveneens 
dient de sloop van de voormalige school zo gekozen te worden dat deze buiten de kritieke periode plaats 
vindt en op een vleermuisvriendelijke manier wordt uitgevoerd. Effecten op vleermuizen kunnen dan (op 
populatieniveau) worden uitgesloten. De maatregelen dienen nog wel nader uitgewerkt te worden en 
kunnen door middel van een ontheffingsaanvraag van de Flora- en faunawet worden voorgelegd aan  de 
dient Regelingen van het Ministerie van EL&I.   
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BIJLAGE 1. EXACTE LIGGING HERBESTEMMINGSGEBIED 
 

 

 
 



 
 

 

BIJLAGE 2. BEGRIPPEN 
 
 

Baltsplaats  Plaats waar een vleermuis al roepend rondvliegt in de herfst en die doorgaans wordt 
verdedigd tegen andere mannetjes.  

 
Foerageergebied Een gebied waar een vleermuis of een groep van vleermuizen foerageert. Dat gebied wordt 

regelmatig bezocht door vleermuizen om in te foerageren en dat doorgaans meerdere 
foerageerplaatsen kent die langere tijd worden gebruikt.  

 
Foerageerplaats Plek (jachtplek) waar wordt gejaagd door vleermuizen. De plek kan in de directe omgeving 

van de kolonieplaats liggen maar ook kilometers verderop. 

Kolonie  Groep vleermuizen (kleine groep mannetjes of meestal grotere groep vrouwtjes, soms 
gemengd (soorten, geslacht)) die in het voorjaar tot de herfst bijeen blijven. De groep kan 
zich vestigen in gebouwen (in spouwmuren of onder daklijsten e.d.) of bomen 
(spechtengaten, scheuren). Een groep vrouwelijke vleermuizen wordt ook wel aangeduid als 
een kraamkolonie. In zo'n groep worden jongen geboren en grootgebracht. Een kolonie 
maakt vaak gebruik van meerdere verblijfplaatsen die soms gelijktijdig worden gebruikt. 

 
Migratieroute Een vaste route van zomerverblijfplaats naar winterverblijfplaats en visa versa (zie ook 

vliegroute) of een route in een andere tijd; bijvoorbeeld tussen foerageerplaatsen.  
 
Paarplaats  Territorium van territoriale mannetjes. Voor de ruige dwergvleermuis en de rosse vleermuis 

is dit doorgaans te vinden in boomholten. Voor de laatvlieger en de dwergvleermuis is dit te 
vinden in gebouwen. Voor de watervleermuis is dit te vinden in bomen en later, tegen de 
winter, zijn ze te vinden in overwinteringverblijven. Het mannetje vormt een harem met 
meerdere vrouwtjes. De paartijd valt in de herfst (uitgezonderd de grootoorvleermuis waarbij  
het in april valt (vroege voorjaar). De hier geschetste situatie van de paring wordt in dit 
rapport omschreven als “herfst situatie”. 

 
Verblijfplaats Een object (huis, boom, bunker, grot, kast en dergelijke) waarin een of meerdere 

vleermuizen verblijven (overdag of ’s winters permanent). 
 
Vliegroute  Route die door vleermuizen elke avond wordt gebruikt om van de kolonieplaats naar 

foerageergebied te vliegen en visa vers (zie ook migratieroute). Vrouwtjes met jongen keren 
soms midden in de nacht terug om de jongen te zogen en gebruiken dan de route. 
Vliegroutes liggen over het algemeen langs lijnvormige (landschaps)elementen als 
bomenlanen, huizenrijen e.d. De functies zijn beschutting bij winderig en koud weer, 
oriëntatie in verband met de echolokatie-geluiden en het vinden van voedsel. 

 
Voorbijvliegend Vleermuizen die voorbijvliegen, niet via een vaste route. Het betreft meestal zwervers of 

trekkers. 
 
 
Zwermen  Direct na het uitvliegen, naar vooral voor het invliegen bij een kolonie zwermt een deel van 

de kolonie rond de kolonieplaats. Zwermgedrag is derhalve een indicatie voor een eventuele 
kolonieplaats.  

 
Winterverblijfplaats Een verblijfplaats waar in de winter een of meerdere vleermuizen in winterslaap  

(hybernation) gaan. Deze ruimte is doorgaans donker, heeft een hoge luchtvochtigheid en  
temperatuurwisselingen zijn nihil. 

 



 
 

 

Zomerverblijfplaats Een verblijfplaats die gebruikt wordt door vleermuizen die niet in winterslaap  zijn waarvan  
niet aangetoond is dat het een kraamverblijfplaats dan wel een paarverblijfplaats is. In 
sommige gevallen  vormen bijvoorbeeld mannetjes kleine groepjes.  
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INLEIDING  
 
Men is voornemens de voormalige Dr. De Kuyperschool aan de Klaas Katerstraat / Dokter de 
Kuyperstraat te slopen in het kader van de herontwikkeling van het plangebied Koningsplein 
Ridderkerk (figuur 1). In de recente  geschiedenis deed het pand als jongerencentrum dienst, met 
daarbij voor vleermuizen veel nachtelijke verstoring onder meer door middel van live muziek. Sinds 
juni 2010 is het pand niet in gebruik.  
 
In het plangebied foerageren Gewone dwergvleermuizen. In de school is tijdens onderzoek een 
paarplaats van de Gewone dwergvleermuis aangetroffen in de nazomer 2011. Er zijn geen 
aanwijzingen voor kolonies in de te slopen bebouwing (Adviesbureau Mertens 2011). Met de 
voorgenomen sloop verdwijnt de paarplaats en daarmee een beschermde vaste rust- of verblijfplaats 
van deze soort, hetgeen een overtreding betreft van artikel 11 van de Flora en faunawet. De 
Gewone dwergvleermuis wordt genoemd in Tabel III van de bijlage van de Flora- en faunawet en is 
in Europees verband beschermd op grond van Bijlage IV van de EU-Habitatrichtlijn. 
 
Deze rapportage vormt de bijlage bij het aanvraagformulier ‘Ontheffing Flora- en faunawet artikel 
75’. In dit activiteitenplan wordt nader toegelicht op welke wijze de handelingen waarvoor ontheffing 
wordt aangevraagd effecten kunnen hebben op deze strikt beschermde soort, en welke maatregelen 
genomen kunnen worden om de nadelige effecten van deze handelingen te mitigeren of te 
compenseren. Deze maatregelen komen in hoofdlijnen overeen met de Gedragscode Ruimtelijke 
ontwikkeling en Inrichting gemeente Dordrecht en gemeente Zwijndrecht (Van der Valk et al. 2011).
  
Ontheffing wordt aangevraagd voor het overtreden van artikel 11 van de Flora- en faunawet voor wat 
betreft het verstoren van de functionele leefomgeving van de Gewone dwergvleermuis, in het 
bijzonder een paarplaats. Hieronder worden in dit activiteitenplan de verplichte onderdelen uit de 
toelichting bij de ontheffingaanvraag puntsgewijs behandeld. 
 
De aanvraag heeft tot doel om een “positieve afwijzing” te verkrijgen. Met deze aanvraag is beoogd 
om een beeld te geven van de maatregelen die vóór en tijdens de ingreep worden getroffen om 
tegemoet te komen aan een duurzame instandhouding van de soort op een niveau dat vergelijkbaar 
is aan het huidige niveau van voor de ingreep. 
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VERPLICHTE ONDERDELEN ACTIVITEITENPLAN 
 

A) Adres, postcode, gemeente en provincie van de locatie(s) waar de activiteiten worden 
uitgevoerd 

 
Dr. de Kuyperstraat 3, 2982 XC Ridderkerk, Zuid-Holland. 
 
 

B) Omschrijving activiteiten en werkzaamheden 

De werkzaamheden die worden uitgevoerd ten behoeve van het bouwrijp maken van het plangebied 
zijn onder andere de sloop van het voormalig schoolgebouw en het afvoeren van het vrijgekomen 
materiaal. Ook worden bomen gekapt, en zal een waterpartij worden gedempt.  

Na de sloop, slootdemping  en kap zal sprake zijn van nieuwbouw van 66 woningen (koop en huur 
appartementen), bibliotheek en horecagelegenheid. Daarbij zal meer in de hoogte worden gewerkt 
(vijf verdiepingen) dan bij de te slopen school (2 lagen) het geval is. Een relatief open terrein zal 
daarbij worden omgevormd door de in het schetsontwerp “Koningsplein Ridderkerk” (Soeters Van 
Eldonk architecten) weergegeven opzet. Hierin is tevens voorzien in “groene en blauwe functies”.  
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C) Ingetekende topografische kaart 
 
Het voormalige schoolgebouw ligt aan de kruising tussen de Dr. De Kuyperstraat en de Klaas 
Katerstraat in de gemeente Ridderkerk. Langs de zuidwest zijde van de school is de Talmastraat. 
Het gehele plangebied (22 hectare) bevindt zich in kilometerhok 100-431. De Rijksdriehoek-
coördinaten van de paarplaats van de Gewone dwergvleermuis in de te amoveren bebouwing 
betreffen (x,y): 100902, 431890. In Amersfoort coördinaten is dat X= 255902, Y= 894890.  
 

   
Figuur 1. Ligging van het herbestemmingsgebied aan de Klaas Katerstraat te Ridderkerk. Met een 
pijl is de locatie van de paarplaats in de voormalige Dr. De Kuyperschool aangegeven. De figuur 
rechts geeft de locatie op grotere schaal weer. 
 
 

 
Figuur 2. Nieuwe situatie met betrekking tot de begane grond waarin ook de “groene en blauwe 
functies” zijn opgenomen 
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D) Manier waarop u de activiteiten wilt uitvoeren 
 
Bij de sloop worden kranen en mogelijk shovels toegepast. Het vrijgekomen materiaal zal worden 
afgevoerd en de grond zal bouwrijp gemaakt worden. 
 
 

E) Doel en belang van uw activiteiten 
 
Bij de ontwikkeling van het plangebied “Koningsplein Ridderkerk” zijn de volgende belangen 
gemoeid: 
  

- belang e dwingende reden van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van
  sociale of economische aard 

 
- belang j uitvoering van werkzaamheden voor ruimtelijke inrichting of ontwikkeling 

 
De betreffende school (1150 m2 grondoppervlak.) voldoet niet meer aan de eisen zodat deze buiten 
gebruik is gesteld. De sloop van de school hangt samen met het feit dat de school niet meer in 
gebruik is en in een dusdanige slechte bouwkundige staat is dat deze geen nuttige bouwkundige 
functie meer kan vervullen. Ook niet voor andere maatschappelijke doeleinden. De sloop maakt de 
realisatie van het nieuwe plan mogelijk, welke reeds onder B is verwoord. Ten gunste van de 
leefbaarheid op sociaal en economisch gebied heeft de gemeente Ridderkerk besloten het 
plangebied (22 hectare) te herontwikkelen met onder andere een bibliotheek, horeca, 30 
grondgebonden woningen, 18 koopappartementen, en 18 huurappartementen.  

 
 

F) Planning en onderbouwing van de activiteiten 
 
Het heeft vanuit de gemeente Ridderkerk de voorkeur de sloopwerkzaamheden zo spoedig 
mogelijke te laten aanvangen.  
 
 

G) Deskundige die betrokken is bij uw activiteiten en zijn/haar kwalificaties 
 
Bij de aanvraag is adviesbureau IDDS Ruimte & Ontwikkeling b.v. betrokken.  De hierbij als adviseur 
optredende ecoloog is in dienst bij IDDS en betreft de heer drs. N.C. Houter. Deze heeft een 
universitaire studie ecologie afgerond en heeft ruime ervaring met soortspecifieke ecologie. De 
overige gegevens zijn opgenomen in het aanvraagformulier onder 1b. 

 
 

H) Korte termijn effecten op de beschermde soort(en) per fase/activiteit 
 
Met de voorgenomen sloop van de school zal de paarverblijfplaats verdwijnen. De dieren worden 
daardoor gedwongen een alternatieve paarverblijfsruimte te vinden elders in de omgeving. Mogelijk 
ondervinden de dieren daarbij voor enige tijd stress.  
 
Het is niet erg waarschijnlijk dat het paarverblijf al sinds vele jaren in gebruik is, gezien de vorige 
gebruiksfunctie van het gebouw als jongerencentrum met veel avondlijke verstoring (tot en met 
nazomer 2010). Het betreft dan ook waarschijnlijk relatief jonge ingebruikname van het gebouw.  
 
Daarnaast gaat foerageergebied verloren. In hoeverre dit foerageergebied essentieel is voor de 
lokale populatie, of dat er voldoende uitwijkmogelijkheden voorradig zijn, is niet verder onderzocht. 
Met de realisatie van de plannen is het van belang dat er voldoende foerageergebied in de 
omgeving aanwezig blijft.  
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I) Lange termijn effecten op de staat van instandhouding van de soort(en) per 
fase/activiteit 

 
De Gewone dwergvleermuis is de meest algemene soort vleermuis in Nederland en komt in vrijwel 
elk kilometerhok voor. Ook in de provincie Zuid-Holland is deze de meest algemene soort en 
algemeen in en rondom Ridderkerk  (Mostert & Willemsen 2008; Mertens 2011). De soort is goed 
aangepast aan stedelijk gebied. Het geheel verwijderen van de paarverblijfplaats door sloop van de 
school zal geen lange termijn invloed hebben op de gunstige staat van instandhouding van de 
populatie in het gebied, omdat naar verwachting voldoende alternatieven voor een paarplaats elders 
in de omgeving aanwezig zijn. Mede gezien de drift onder mannen te paren, is het zeer 
waarschijnlijk dat zij met veel creativiteit een andere geschikte paarplaats weten vinden. Mede 
daardoor ligt het verstoren van een paarplaats van de Gewone dwergvleermuis buiten de paartijd 
ons inziens niet zeer gevoelig met betrekking tot het zich handhaven van de goede staat van 
instandhouding van een populatie. 
 
In het ergste scenario zijn in de nabije omgeving geen geschikte alternatieven aanwezig. Ook in dat 
geval zal de sloop de goede staat van instandhouding van de lokale populatie waarschijnlijk niet 
negatief beïnvloeden, omdat de vrouwtjes van rondom het plangebied zich waarschijnlijk makkelijk 
aangetrokken weten tot baltsende mannen verder in de nabije omgeving (0.5-5 km). Het leed treft in 
die zin meer de man, die zijn hof kwijtraakt, maar met vermoedelijk weinig invloed op het aantal 
succesvolle bevruchtingen onder de vrouwtjes binnen de lokale populatie. Vrouwtjes paren dikwijls 
met meerdere mannen, en geschikte mannen elders in de omgeving zullen met meerdere vrouwtjes 
paren indien beschikbaar.  
 
 

J) Verantwoording van uw effectenstudie 
 
Een rapportage naar het voorkomen van vleermuizen op de planlocatie heeft in de voor- en nazomer 
van 2011 plaatsgevonden en is opgemaakt door Bureau Mertens in 2011. Dit onderzoek vormt de 
basis voor deze aanvraag, en is als bijlage bij de aanvraag toegevoegd. Het gerefereerde rapport 
betreft: 
 
Eindrapport, Vleermuizen, broedvogels en vissen in direct rond een voormalige school aan de Klaas 
katerstraat/ Doctor Kuyperstraat te Ridderkerk, rapportnr. 2011.1294, Adviesbureau Mertens B.V., 
Bureau voor natuur, ruimtelijke ordening en ecotoxicologie, oktober 2011.  
 
Hieruit is gebleken dat de Gewone dwergvleermuis gebruik maakt van dit herbestemminggebied. In 
het voorjaar (24 mei, 14 juni 2011) zijn foeragerende dieren van deze soort aangetroffen. In het 
najaar (5 sept, 11 sept 2011) zijn twee baltsende mannetjes waargenomen, en is een paarplaats 
onder de daklijst van het te slopen voormalig schoolgebouw aangetroffen. De Gewone 
dwergvleermuis wordt genoemd in Tabel III van de bijlage van de Flora- en faunawet en is in 
Europees verband beschermd op grond van Bijlage IV van de EU-Habitatrichtlijn. Bij sloop gaat deze 
paarverblijfplaats verloren, hetgeen een overtreding is van art. 11 uit de Flora- en faunawet. 
 

 
K) Overheidsinstantie die eventueel al toestemming heeft verleend voor uw activiteiten 

vanuit andere wet- en regelgeving 
 

In het kader van de Natuurbeschermingswet zijn geen toestemmingen nodig. Er zijn geen andere 
toestemmingen in het kader van de Flora en faunawet van toepassing. 
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L) Beschrijving huidige situatie van het gebied 
 
Het plangebied betreft een voormalige school met plein en aan de zuidzijde een waterpartij, en is 
deels verhard, deels gras. Aan de randen van het gebied groeien enige bomen. Zie figuur 3. Deze 
bomen vormen foerageergelegenheid, zoals beschreven in Mertens (2011). Tot halverwege 2010 
was de school in gebruik als jongerencentrum en cultureel podium. Sindsdien is het pand 
leegstaand.  
 

 
Figuur 3. Satellietfoto van het herbestemminggebied aan de Klaas Katerstraat / Doctor Kuyperstraat 
te Ridderkerk. 
 

 
M) Positie van de uitvoeringslocatie ten opzichte van natuurgebieden 

 
Er zijn geen beschermende gebieden naast of in de nabijheid van het plangebied gelegen. Op ruim 
twee kilometer naar het noordoosten is het Natura 2000-gebied Boezems Kinderkijk gelegen. Dit 
gebied kent geen instandhoudingdoelen voor de Gewone dwergvleermuis. Derhalve kan externe 
werking op één der instandhoudingdoelen worden uitgesloten met de voorgenomen sloop van de 
school.  
 

 
N) Verspreiding van beschermde soorten op en nabij de uitvoeringslocatie 

 
Uit het ecologisch onderzoek dat is uitgevoerd door Adviesbureau Mertens (zie J) is gebleken dat de 
Gewone dwergvleermuis gebruik maakt van dit herbestemminggebied (fig. 1). In het voorjaar (24 
mei, 14 juni 2011) zijn foeragerende dieren van deze soort aangetroffen. In het najaar (5 sept, 11 
sept 2011) zijn baltsende mannetjes waargenomen, en is een paarplaats onder de daklijst van het te 
slopen voormalig schoolgebouw aangetroffen.  
 
Met betrekking tot de beschermde soorten uit de overige soortgroepen is beschreven dat er verder 
geen beschermde soorten in het plangebied voorkomen (behalve broedvogels).  
 
In deze aanvraag is er vanuit gegaan dat het eerder onder J gerefereerde rapport in voldoende mate 
inzicht heeft verschaft omtrent de aanwezigheid van beschermde soorten op de planlocatie.  
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O) Verantwoording verspreidingsinformatie  
 
In deze aanvraag is er vanuit gegaan dat het eerder onder J gerefereerde rapport op een 
deskundige wijze tot stand is gekomen en voldoende gegevens bevat om de benodigde conclusies 
te kunnen trekken. In het onder j genoemde rapport staat beschreven hoe het onderzoek conform 
het vleermuisprotocol is uitgevoerd. Het rapport is bijgevoegd als bijlage.  
 
 

P) Maatregelen om schade aan de soort te voorkomen of te beperken (mitigerende 
maatregelen) 

 
1) De werkzaamheden worden in de voor de Gewone dwergvleermuis minst kwetsbare periode 

uitgevoerd. Sloop dient daarom buiten de winterrust en alvorens de paartijd, in een duidelijk 
vorstvrije periode plaats te vinden. De dieren hebben gedurende het seizoen dan genoeg tijd 
om voor het in onbruik geraakte paarverblijf een alternatief te zoeken. Uitvoer sloop 01 april– 
15 juli. 

 
2) Om spontane vestiging van een zomer- of kraamkolonie te voorkomen in het leegstaande 

pand dient het pand voor 1 mei ongeschikt voor vestiging van kraamkolonies / 
zomerverblijven te worden gemaakt. Dit kan door tocht door de spouwmuur te laten lopen, 
door deze open te halen, en zo het leefklimaat te verslechteren.  

 
3) Het gebouw wordt, nadat het ongeschikt is gemaakt voor vleermuizen, vlak voorafgaande 

aan de sloop geïnspecteerd op de aanwezigheid van vleermuizen door een deskundige.  
 
 

Q) Maatregelen om onvermijdelijke schade aan de soort te herstellen (compenserende 
maatregelen) 

 
Met de voorgenomen sloop en inachtneming van bovenstaande mitigerende maatregelen is de kans 
op schade op populatieniveau van de Gewone dwergvleermuis nihil. Om tegemoet te komen aan het 
habitatverlies (paar- en baltsplaats alsmede foerageergebied) zal zorg worden gedragen voor het 
opnemen van een vleermuisvriendelijke bouw waarbij minimaal één paarplaats wordt gecreëerd in 
de nieuwe bebouwing. Door in het nieuwe bouwplan een voorziening op te nemen bestaande uit 
brede stootvoegen en voldoende ruimte in de spouwmuur daarachter, kan potentiële paarplaats 
worden gecreëerd. Een nadere uitwerking hiervan dient nog te worden opgesteld. De situering van 
de te realiseren nieuwe potentiële paarplaats en (en eventueel winterverblijf) dient te worden 
gecreëerd ter plaatse van de meest zuidelijk georiënteerde gevel(s). 
 
In het bouwplan is voorzien in het planten van inheemse grote bomen en struiken tussen de 
bebouwing, doch is er ook een nieuwe groenstrook met onder andere in rijen geplante bomen en 
struiken (foerageergebied en potentiële baltsplaatsen) voorzien (Fig. 3). Voorts wordt voorzien in het 
creëren van nieuw en breed open water (foerageergebied). Initiatiefnemer kan worden bewogen om 
ten aanzien van het planten van de bomen en struiken uit te gaan van voor deze soort geschikte 
inheemse soorten (Eik, Beuk) waarbij aandacht bestaat voor het doorgroeien tot een omvang die 
voldoende leefruimte voor vleermuizen kan bieden (holtes en spleten) naar de toekomst toe. Met 
name eiken en beuken zijn hiertoe zeer geschikt. 
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R) Tijdstip en locatie mitigerende en compenserende maatregelen 
 
Sloop voormalig schoolgebouw:  
Van 01-04-2013 t / m 015-07-2013 dan wel dezelfde periode een kalenderjaar later. 
 
Verwijderen vegetatie rondom de school  
Van 01-aug 2012 t/m 01 maart 2013 dan wel dezelfde periode een kalenderjaar later 
 
Bebouwing ongeschikt maken voor (kraam)kolonies 
Na de winterrust, vòòr 1 mei (dus in de maand april ) 
 

 
S) Beschrijving alternatieven en reden waarom u die alternatieven niet gebruikt 

 
De sloop is een activiteit die plaatsgebonden is. Alternatieven zijn niet van toepassing of mogelijk. 

 
 

T) Beschrijving zorgvuldig handelen 
 
Het onder deskundig toezicht slopen buiten de voortplantingsperiode zal enerzijds waarborgen dat 
de mitigerende maatregelen in voldoende mate worden gewaarborgd. Eventueel aanwezige dieren 
kunnen anderzijds worden opgevangen en elders in nabije omgeving op juiste wijze worden uitgezet.  
 
De reden voor de deels handmatige sloop is het gegeven dat paarplaatsen vaak ook als 
winterverblijf worden gebruikt, of als zomerverblijf kunnen worden ingenomen. Daardoor zijn 
voorzorgsmaatregelen nodig om eventueel aanwezige vleermuizen tijdens sloop te ontzien. Dit kan 
door de sloop onder ecologische begeleiding plaats te laten vinden. In de weken voorafgaande aan 
de sloop dient de spouwmuur aan tocht te worden blootgesteld, om het leefklimaat voor de 
vleermuis te verslechteren. Dit verkleint de kans op het onverhoopt aantreffen van één of enkele 
vleermuizen tijdens het strippen. Indien toch aangetroffen, dan kunnen deze dieren door een ter 
zake kundige worden opgevangen en ’s avonds na wat bijvoeren op een nabij gelegen geschikte 
locatie worden losgelaten. Vleermuizen zijn bij een zeer lage nachttemperatuur doorgaans niet in 
staat om zelfstandig een andere verblijfplaats op te zoeken. Daarom kan sloop alleen na de 
winterrust worden uitgevoerd in een duidelijk vorstvrije periode (vanaf april). Bij lage 
lichaamstemperaturen zijn de dieren inactief en niet in staat zelfstandig een alternatief te zoeken.  
 

 
U) Omschrijving dwingende reden van groot openbaar belang 

 
De sloop waarborgt dat de betreffende bouwkundige delen van het schoolgebouw niet uiteindelijk als 
gevolg van voortschrijdend verval met de nodige gevaren voor de omgeving zal instorten.  
 
De nieuwbouw zal bijdragen aan het algemeen maatschappelijk sociaal-economisch belang, omdat 
wordt voorzien in een woningbehoefte alsmede openbare voorzieningen als een bibliotheek en 
horeca, en in werkgelegenheid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
IDDS bv. 
Noordwijk (ZH)  
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Dienst Regelingen 
Team Natuur 
Postbus 19530 
2500 CM Den Haag 
 

Noordwijk, 14 juli 2012 
 

 
Kenmerk : 11115486/NHO/brf2 
Contactpersoon : Dhr. N. C. Houter 
E-mail  : nhouter@idds.nl 
  
Betreft  : aanvraag ontheffing Flora- en faunawet paarplaats Gew. Dwergvleermuis. 
 : FF / 75c / 2012 / 0163 
  
  
Geachte mevrouw, heer,  
 
Hierbij zenden wij u de gevraagde aanpassingen / aanvullingen op aanvraag ontheffing Gewone 
dwergvleermuis Dr. Kuyperschool te Ridderkerk met kenmerk FF / 75c / 2012 / 0163.  
 
In uw brief dd. 03 juli 2012 heeft u verzocht om: 

• levering van ontbrekende stukken (1x) 
• aanvulling / aanpassing activiteitenplan (2x) 

 
De aanpassingen en aanvullingen kunt u vinden op de vervolgpagina’s van deze brief. Wij 
vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien gewenst kan een aangepast 
activiteitenplan worden nagezonden. Indien u echter nog vragen of opmerkingen heeft, verzoeken 
wij u contact met ons op te nemen.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
IDDS Ruimte & Ontwikkeling B.V.  
 
 
Drs. N.(Nico) C. Houter 
(Ecoloog) 
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ONTBREKENDE STUKKEN (1x) 
 
Periode waarvoor ontheffing is aangevraagd. 
Wij  vragen ontheffing aan voor de volgende periode:  
 
1 november 2012 – 1 oktober 2017 
 
Met daarbij het advies de sloop in de minst kwetsbare periode uit te laten voeren, hetgeen ons 
inziens 1 april – 15 juli betreft, dus na de winterrust van Vleermuizen, en voorafgaande aan de 
paartijd. 
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AANVULLING / TOELICHTING OP HET ACTIVITEITENPLAN (H, T) 
 
De toelichting in het activiteitenplan wordt op de volgende onderdelen aangevuld dan wel nader 
toegelicht:  
 
 
H) Korte termijn effecten op de beschermde soorten per fase / activiteit.  
 
Uw dienst is terecht van mening dat de relatie tussen de voorgenomen ruimtelijke ingreep en het 
voortbestaan van foerageermogelijkheden voor de Gewone dwergvleermuis onvoldoende is belicht 
in het activiteitenplan.  
 
Tijdens het onderzoek rond de bomen in het plangebied zijn foeragerende Gewone 
dwergvleermuizen waargenomen (Adviesbureau Mertens 2011). Het is in geciteerde studie niet 
verder onderzocht of de foerageerfunctie van het plangebied essentieel voor de dieren is.  
 
Tevens gaat foerageergebied verloren. Tijdens het onderzoek rond de bomen in het plangebied 
zijn foeragerende Gewone dwergvleermuizen waargenomen (Adviesbureau Mertens 2011). Het is 
in geciteerde studie niet verder onderzocht of de foerageerfunctie van het plangebied essentieel 
voor de dieren is.  
 
Het is van belang dat tijdens en na de realisatie van de plannen de foerageermogelijkheden van de 
lokale populatie Gewone dwergvleermuis niet wezenlijk worden aangetast. Door middel van 
analyse van kaartmateriaal is aanvullend onderzocht of alternatieve foerageermogelijkheden in de 
nabije omgeving aanwezig zijn. Op basis van NAVTEQ kaartmateriaal (Bingmaps), en op basis van 
historisch kaartmateriaal,  zijn potentiële foerageergebieden en migratieroutes in de omgeving van 
het plangebied in kaart gebracht. Min of meer aaneengesloten lijnen in het landschap, gevormd 
door bomen, bossages en watergangen, zijn op hun geschiktheid voor vleermuizen geanalyseerd.   
 
Op ruimere schaal bezien (straal 1 km) lijkt het plangebied geenszins een foerageergebied van 
betekenis. De wat grotere foerageergebieden in de directe omgeving betreffen Recreatiegebied 
Reyerpark dat circa 1.2 km westwaards gelegen is, en het gebiedje dat ingesloten ligt tussen 
Populierenlaan, Burg. De Zeeuwstraat en de Groen van Pinksterenstraat op ongeveer 0.9 km 
afstand van plangebied. De dieren kunnen via de Dr. Kuyperstraat, Ds. C. van Gendtstraat, en 
verder west/zuidwestwaarts langs de Sportlaan en Populierenlaan beide gebieden bereiken.  
 
Verder is langs de Moensteeg-SintJorisstraat geschikt, groter foerageergebied gelegen op 250 
afstand van het plangebied. De passage langs de Jonkheer van Karnebeekstraat heeft veel 
potenties voor vleermuizen, en aansluiting van het plangebied op mogelijke kolonies elders in de 
omgeving, maar deze passage is reeds onderbroken geraakt door de ruimtelijke ontwikkeling van 
het Koningsplein halverwege de jaren ’80. 
 
De watergang zal behouden blijven in het nieuwe plan, maar door woningontwikkeling worden 
verstoord. De vegetatie rondom deze watergang bestaat uit circa 15 volwassen bomen, waaronder 
Treurwilg, waar foeragerende Gewone dwergvleermuizen zijn waargenomen (Mertens 2011). De 
watergang in het plangebied stond van oudsher in verbinding met de ‘Blaak’ welke loopt langs de 
Jonkheer van Karnebeekstraat. Deze Blaak betreft een historische wetering, in ieder geval reeds 
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zichtbaar op het kadastrale minuutplan 1811-1830, maar vermoedelijk van ouder oorsprong.  Door 
de onderbreking van deze lijn door de ontwikkeling van het Koningsplein in de jaren tachtig, heeft 
het huidige te ontwikkelen plangebied veel van zijn potentiële waarde voor vleermuisfuncties reeds 
verloren. Het plangebied maakt sinds enkele decennia dan ook niet langer deel uit van deze lijn, en 
is sedertdien als een geïsoleerd geraakt eindpunt van deze lijn te beschouwen. Met de 
voorgenomen ontwikkeling is er dus geen sprake van essentieel foerageergebied 
 
Met het verwijderen van de vegetatie aangrenzend aan de zuidwestkant van de school, en van de 
bomen langs de watergang, wordt dus geen essentieel foerageergebied van de Gewone 
dwergvleermuis verwijderd of aangetast,  omdat er voldoende alternatieve foerageermogelijkheden 
in de omgeving aanwezig zijn.  
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T) Beschrijving zorgvuldig handelen 
 
De tekst in de passage onder T) in het activiteitenplan wordt in zijn geheel vervangen door 
onderstaande tekst: 
 
De werkzaamheden dienen buiten de paarperiode plaats te vinden. Voorafgaande aan de sloop 
(minimaal drie dagen) dient de bebouwing ongeschikt te worden gemaakt voor vestiging.  
 
Een ecologisch werkprotocol zal worden opgesteld waarin alle ten behoeve van de gewone 
dwergvleermuis te nemen maatregelen worden vastgelegd. Dit ecologisch werkprotocol zal op 
locatie aanwezig zijn en onder alle betrokken partijen bekend worden gemaakt. Werkzaamheden 
moeten aantoonbaar conform dit protocol worden uitgevoerd.  
 
Als tijdens de werkzaamheden toch vleermuizen worden aangetroffen zullen de werkzaamheden 
onmiddellijk stopgezet worden en zal direct een vleermuisdeskundige ingeschakeld worden. 
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SAMENVATTING: 
 

Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat het plangebied ligt op afzettingen die waarschijnlijk bij de 

overstromingen van de Riederwaard in de 14
e
 eeuw zijn ontstaan. Onder het overstromingsdek ligt 

een afgedekt landschap bestaande uit een veenheuvel, een komgebied en een kreekgeul (van de 

overstromingen) die het veen heeft geërodeerd. Op basis van de waarnemingen is er geen 
archeologische verwachting meer voor het zuidelijke deel van het plangebied dat is geërodeerd door 

de kreekgeul. De archeologische verwachting voor het noordelijke deel van het plangebied is laag 
omdat hier een nat en regelmatig overstromend komgebied aanwezig was. De archeologische 

verwachting voor de veenheuvel in het centrum is daarentegen hoog, mede ook vanwege het 
voorkomen van een veraarde veenlaag en fosfaatvlakken in de kleilagen op de noordflank van de 

heuvel. Op basis van de resultaten van het inventariserend veldonderzoek wordt geadviseerd om een 
vervolgonderzoek uit te laten voeren in het centrum van het plangebied, daar waar het veen voorkomt 

op een niveau van -2,5 tot -2,2 m NAP en veraard veen en fosfaatvlekken zijn waargenomen.  

Het vervolgonderzoek kan het beste bestaan uit een proefsleuvenonderzoek waarmee mogelijke 

vindplaatsen kunnen worden opgespoord in de top en op de flanken van de veenheuvel. Aanbevolen 
wordt proefsleuven aan te leggen in het gebied waar op bijlage 5 staat aangeven dat de top van het 

veen ondieper voorkomt dan -2,5 m NAP (ofwel tot ongeveer 1,1 m onder maaiveld). Voor de andere 
delen van het plangebied wordt geen vervolgonderzoek geadviseerd. 

Bovenstaand advies is gecontroleerd en beoordeeld door de bevoegde overheid, in dit geval de 
Gemeente Ridderkerk. Hierbij is besloten de in het rapport geformuleerde aanbeveling niet over te 

nemen. De aanwijzingen voor een eventuele aanwezigheid van archeologische waarden in het areaal 
zijn gering en hebben een beperkte zeggingskracht. De veraardheid van de top van het veen kan 

(deels) ‘recent’ zijn ontstaan; ten aanzien van de fosfaatvlekken staat niet onomstotelijk vast dat deze 
van ‘antropogene’ aard zijn. Indien zich in het areaal op het veen nederzettingssporen uit de Late 

Middeleeuwen ophouden, zou de kans redelijk groot zijn geweest dat deze met het nu uitgevoerde 
booronderzoek zouden zijn getraceerd. De kans dat bij de bouw van de woningen en bij de 

werkzaamheden ten behoeve van de bijbehorende infrastructuur waardevolle archeologische resten 
worden aangetast, wordt daarom als klein ingeschat. De beoogde ontwikkeling kan worden 

uitgevoerd zonder verdere archeologische bemoeienis. 
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1. Inleiding 

1.1. Aanleiding  

In opdracht van de Gemeente Ridderkerk heeft IDDS Archeologie in januari 2014 een inventariserend 

veldonderzoek (IVO), karterende fase, uitgevoerd voor het projectplan ‘Centrumplan Oost’ aan de 
Klaas Katerstraat in Ridderkerk, gemeente Ridderkerk. De aanleiding voor dit onderzoek is de 

geplande omvorming van het bestemmingsplan voor het terrein naar woningbouw. De bestaande 
bebouwing is reeds of zal nog worden gesloopt, waarna er nieuwe woningen zullen worden gebouwd, 

aangevuld met de infrastructurele voorzieningen (Figuur 1). Tevens zullen er waterpartijen worden 
verplaatst. De diepte van de bodemverstoring die door de geplande ingrepen optreedt is niet exact 

bekend. Het zal gaan om de aanleg van funderingen, maar ook om heipalen, kabels en leidingen .  

De locatie van het ‘Centrumplan Oost’ was in 2002 onderdeel van een inventariserend archeologisch 
onderzoek (Schute 2002), waarbij voor het gebied een bureauonderzoek is uitgevoerd en enkele 

verkennende boringen zijn gedaan. Op basis van dat onderzoek gold voor het plangebied het advies 
dat aanvullend archeologisch onderzoek niet noodzakelijk was omdat het uitgevoerde onderzoek 

geen aanwijzingen had opgeleverd voor de aanwezigheid van archeologische resten. Vanwege de 
ouderdom is het betreffende onderzoek beoordeeld door het BOOR in hun hoedanigheid als adviseur 
voor de gemeente Ridderkerk. De conclusie van die beoordeling luidde: “Uit het booronderzoek van 
RAAP blijkt dat de ondergrond van het areaal van de beoogde nieuwbouw in plangebied ‘Ridderkerk 
Centrumplan’ grotendeels intact is. Het gebied is nog niet in afdoende mate onderzocht op de 
aanwezigheid van vindplaatsen. In het bodemtraject top Hollandveen Laagpakket - maaiveld kunnen 
archeologische waarden voorkomen die bij de komende inrichting kunnen worden aangetast.” Op 

basis van deze conclusie is door het BOOR een Programma van Eisen (PvE) opgesteld voor een 

aanvullend karterend inventariserend veldonderzoek door middel van grondboringen, gericht op die 
arealen waar de bodem bij de komende inrichting daadwerkelijk wordt verstoord (Moree 2013). Dit 

PvE is toegevoegd als bijlage 6. 

 

Figuur 1 kaart uit het Programma van Eisen met daarop de geplande boringen gerelateerd aan de 
geplande ingrepen. Met de kleuren worden de verschillende huizenblokken aangeduid, de 
zwarte stipjes duiden de geplande boorpunten aan. (bron: Moree 2013) 
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1.2. Doel- en vraagstelling van het onderzoek 

Het doel van het inventariserend veldonderzoek, karterende fase, is het terrein systematisch te 

onderzoeken op de aanwezigheid van archeologische resten. Daarnaast wordt inzicht verkregen in de 
vormeenheden van het landschap in het plangebied, voor zover deze vormeenheden van invloed 

kunnen zijn geweest op de bruikbaarheid van de locatie door de mens in het verleden. Uit het PvE 
komende daarnaast de volgende doelen naar voren (Moree 2013): 

 De ‘eventuele’ archeologische waarden die bij de verkennende fase zijn getraceerd (verder) in 
kaart brengen. Indien mogelijk dient een eerste indruk te worden gegeven van de datering, aard 

en kwaliteit van deze waarden. 

 Verdere archeologische waarden traceren en in kaart brengen. Indien mogelijk dient een eerste 

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

Om deze doelstelling te kunnen realiseren, zijn in het Plan van Aanpak (PvA; Wilbers 2014) de 

volgende onderzoeksvragen gesteld: 

 Wat is de fysiek-landschappelijke ligging van de locatie? 

 Hoe is de bodemopbouw in het plangebied en in welke mate is deze nog als intact te 
beschouwen? 

 Bevinden zich archeologisch relevante afzettingen in het plangebied? Zo ja, op welke diepte ten 
opzichte van het maaiveld en het NAP? 

 Wat is de verticale en horizontale ligging van de aangetroffen indicatoren, wat is de datering, aard 

en kwaliteit en wat is de invloed van deze vondsten op de archeologische verwachting van het 
plangebied? 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 
voorgenomen bodemverstorende werkzaamheden? 

Het inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 
(KNA), versie 3.3 (Centraal College van Deskundigen 2013) en de eisen zoals vastgelegd in het 

Programma van Eisen (Moree 2013). 

Voor de in dit rapport gebruikte geologische en archeologische tijdsaanduidingen wordt verwezen 

naar Bijlage 3. Afkortingen en enkele vaktermen worden achterin dit rapport uitgelegd (zie lijst van 
afkortingen en begrippen). 

1.3. Ligging van het plan- en onderzoeksgebied 

De ligging van het (her) in te richten gebied, ofwel het plangebied, is weergegeven in Bijlage 1. Het 

plangebied ligt direct ten noorden van het historische centrum van Ridderkerk, ten oosten van het 
nieuwe gemeentehuis. Het plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door de Klaas Katerstraat, 

aan de oostzijde door de Doctor Kuyperstraat en de Benedenrijweg, aan de zuidzijde door de Blaak 
en aan de westzijde door de Willem Dreesstraat. In het midden van het plangebied ligt de 

doodlopende Talmastraat. De noordoostelijk hoek van het terrein is nog bebouwd met de Doctor 
Kuyperschool, welke voorafgaand aan de nieuwbouw gesloopt zal worden. Ten zuiden van de school 

is een grote parkeerplaats aanwezig. Het plangebied heeft een oppervlakte van ongeveer 22.000 m
2
 

en een gemiddelde maaiveldhoogte van -1,4 m NAP. De exacte ligging en contouren van het 

plangebied zijn nader weergegeven in Bijlage 2 en Figuur 2. 
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Figuur 2 Het plangebied (rood omlijnd) op een luchtfoto uit ongeveer 2012 (bron: Bing Maps). 

1.4. Vooronderzoek 

Voor het plangebied is reeds een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd door RAAP (Schute 2002) 

en ook in het PvE (Moree 2013) is een deel van de achtergrondinformatie over het plangebied 
opgenomen. Als onderdeel van het karterend booronderzoek is daarom niet eerst een 

bureauonderzoek uitgevoerd. Hieronder worden enkele hoofdzaken uit het vooronderzoek 
weergegeven die van belang zijn bij de interpretatie van de resultaten van dit onderzoek. 

Geologie, geomorfologie en bodem 

Op basis van de informatie van de geologische, geomorfologische en bodemkaarten is het 

waarschijnlijk dat het plangebied in een rivierkomgebied ligt waarbij verschillende rivierlopen op 
verschillende afstanden van het plangebied gelegen hebben waardoor afwisselend klei, venige klei en 

veen is afgezet of ontstaan. Het Hollandveen is bedekt door een pakket klei waarin weinig 
bodemvorming heeft plaatsgevonden en die dus relatief jong is. Of deze klei behoort tot de 

komafzettingen van de Slikkerveer of tot de overstromingen van de Riederwaard (na de afdamming 
van het Slikkerveer) is onduidelijk. 

Archeologie en historie 

Het plangebied ligt in de oostelijke Riederwaard die waarschijnlijk in de 12
e
 eeuw voor het eerst 

bedijkt is. Sinds die tijd is de polder vele malen overstroomd. De officiële bedijking was in 1331 (gelijk 
met de afdamming van Slikkerveer), maar daarna overstroomde de waard nog steeds regelmatig. In 

1334 was er een grote overstroming en het duurde tot 1404 voordat het oostelijke deel van de 
Riederwaard weer bedijkt was en het plangebied weer droog werd. Ook bij de St. Elisabethvloeden in 

1421-1423 overstroomde de Riederwaard. Ook nu duurde het ongeveer 20 jaar voordat delen weer 
bedijkt waren. De aanwezige kleien aan het maaiveld kunnen dus van verschillende oorsprong zijn: 

zowel afgezet vanuit de Slikkerveer, of afgezet tijdens de verschillende overstromingen. 

Uit historische kaarten blijkt dat de Doctor Kuyperschool reeds in 1936 op de kaart voorkomt. De rest 

van het plangebied wordt pas bebouwd na de Tweede Wereldoorlog. Op de kaart uit 1958 is het hele 
plangebied bebouwd, maar deze bebouwing is momenteel reeds grotendeels weer gesloopt. In 1922 

is de school nog niet gebouwd, maar komt in het noordoosten van het plangebied wel een gebouw 
voor (ongeveer ter plaatse van de school en het hoofdmeestershuis ernaast). De rest van het 
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plangebied is weiland. De waterpartij is onderdeel van een hoofdwetering die de waard ontwatert naar 
het Slikkerveer.  

Het plangebied maakt op de Archeologische waardenkaart van Ridderkerk deel uit van een 
archeologisch kansrijk gebied. De redelijke tot hoge archeologische verwachting van het plangebied 

is gebaseerd op de aanname dat in het plangebied onder het overstromingsdek van de Riederwaard 
(afgezet bij de drie rampzalige overstromingen in de periode 1373-1375) een veenlandschap 

voorkomt. Dat veenlandschap is in de Late Middeleeuwen ontgonnen en was bewoond, zoals blijkt uit 
de waarnemingen elders uit de Riederwaard. Op basis hiervan is door het BOOR de archeologische 
potentie als volgt omschreven: middelgrote kans op de aanwezigheid van archeologische waarden uit 
de Romeinse tijd en uit de Late Middeleeuwen in het traject top Hollandveen (Hollandveen 
Laagpakket) – maaiveld. 
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2. Veldonderzoek 

2.1. Werkwijze 

In het plangebied zijn 37 boringen gezet. Van deze boringen waren er 33 voorgeschreven in het PvE. 

Deze boringen moesten worden gezet tot een diepte van ten minste 50 cm in het natuurlijke veen of 
een maximale diepte van 3,0 m beneden het maaiveld. Daardoor reikten de eerste 33 boringen tot 

een diepte van 1,5 tot 3,0 m - mv. De eerste 33 boringen zijn gezet op 30 januari 2014, maar op basis 
van deze 33 boringen was er niet voldoende informatie om tot een goede interpretatie te komen. 

Daarom zijn in overleg met de opdrachgever en het BOOR nog 4 aanvullende boringen gezet. Eén 
van deze boringen is doorgezet tot 7,0 m onder maaiveld om te bepalen hoe dik het aangetroffen 

veenpakket was en welke afzettingen onder het veen voorkomen (bijlage 2 en 4). De boringen zijn 
verdeeld over het plangebied zoals voorgesteld in het PvE. Voor de boringen is gebruik gemaakt van 

een Edelmanboor met een diameter van 7 cm voor de bovenste opgehoogde en verstoorde lagen 
(gemiddeld tot een diepte van ongeveer 1,2 m -mv). Daarna is gebruik gemaakt van een gutsboor 

met een diameter van 3 cm. Bij de aanvullende boringen is waar mogelijk, in de top van het 
veenpakket, gebruik gemaakt van een gutsboor met een diameter van 7 cm omdat hiermee de 

geleidelijke overgangen beter zichtbaar zijn en er een grotere kans is op het aantreffen van 
archeologische indicatoren. Het veldonderzoek is uitgevoerd door dr. A.W.E. Wilbers (senior 

prospector en fysisch geograaf). 

De boringen zijn beschreven volgens de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB; 

SIKB 2008) met behulp van een veldcomputer en het programma TerraIndex van I.T. Works. De 
locaties en hoogteligging van de boringen (x-, y- en z-waarden) zijn ingemeten met een GPS-systeem 

met een nauwkeurigheid van ongeveer 1 cm. De opgeboorde monsters zijn door middel van 
verbrokkelen in het veld onderzocht op de aanwezigheid van archeologische indicatoren zoals 

aardewerk, baksteen, vuursteen, huttenleem en bot.  

2.2. Resultaten 

2.2.1. Lithologie en geologie 
De bodemopbouw van het plangebied bestaat uit een aantal pakketten van voornamelijk siltig zand, 

zandige klei en veen. De aanwezigheid en dikte van de verschillende pakketten varieert sterk over het 
plangebied, maar globaal is de opbouw als volgt: (van onder naar boven) afzettingen van het 

Laagpakket van Wormer, een pakket van de Formatie van Echteld, een dik pakket Hollandveen, een 
komkleipakket van de Formatie van Echteld, een overstromingsdek van de Formatie van Echteld en 

tenslotte een pakket van recent geroerde of opgebrachte grond (Figuur 3). 

Laagpakket van Wormer 

Alleen in boring 34 is door het veenpakket heen geboord. Oorspronkelijk is dit gedaan omdat de 
mogelijkheid bestond dat ter plaatse van deze boring onder het veen een rivierduin zou kunnen 

voorkomen. In de boring is echter pas op 6,3 m –mv (ofwel -8,0 m NAP) zand aangetroffen en dit 
zand is uiterst siltig, kalkrijk, bevat plantenresten en wordt bedekt door een laag sterk zandige klei 

met zandlaagjes. De overgang tussen de zandlaag en de laag zandige klei is heel geleidelijk. Op 
basis van deze kenmerken is het aangetroffen zand niet afgezet door de wind, maar door stromend 

water en is er dus geen sprake van een rivierduin. De opeenvolging van siltrijk zand naar gelaagde 
zandige klei is typisch voor de getijdeafzettingen van de het Laagpakket van Wormer die zijn ontstaan 

in een landschap dat sterk leek op de huidige Waddenzee. De zandlaag en de zandige kleilagen 
behoren samen tot het laagpakket van Wormer en het niveau van de top van dit pakket komt met 5,9 

m –mv (-7,6 m NAP) goed overeen met het niveau in andere onderzoeken in de omgeving. De 
zanden van het Laagpakket van Wormer zijn voornamelijk afgezet in het Neolithicum. Aan het einde 

van het Neolithicum verdween deze waddenzee geleidelijk waarbij de kleilagen werden afgezet. 
Omdat het landschap bestond uit getijdengeulen en wadplaten was het vrijwel onbruikbaar voor de 

mens. 

Komklei, Formatie van Echteld (onderin Figuur 3) 
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Op de afzettingen van het Laagpakket van Wormer komt een laag matig siltige, sterk humeuze en 

kalkloze klei voor. De overgang met het onderliggende pakket is geleidelijk, evenals met het 
bovenliggende pakket (zie hieronder). Deze matig siltige klei is zeer waarschijnlijk afgezet bij 

overstromingen van een rivier die redelijk ver van het plangebied verwijderd lag. In een dichtbegroeid 
landschap werd alleen nog af en toe wat klei afgezet. Dit betekent dat deze kleilaag is afgezet diep in 

een rivierkom en daarom behoort tot de Formatie van Echteld. Een goede datering voor deze 
afzettingen is moeilijk te geven, maar waarschijnlijk ongeveer aan het einde van het Neolithicum en 

het begin van de Bronstijd. De top van dit pakket ligt in boring 34 op een diepte van 4,8 m –mv (-6,5 
m NAP). Het komgebied was zeer nat en daardoor waarschijnlijk maar zeer beperkt bruikbaar voor de 

mens, zeker in verhouding tot de drogere gronden langs de oevers van de rivieren in de omgeving. 

Hollandveen Laagpakket 

Omdat de boringen moesten worden gezet tot in het veen of maximaal 3,0 m diep is in vrijwel iedere 
boring een veenpakket aangetroffen. Uit boring 34 blijkt dat dit veenpakket ten minste 4,2 m dik is. Of 

eenzelfde dikte ook wordt bereikt op andere plaatsen in het plangebied is niet bekend. Het veen bevat 
hoofdzakelijk houtresten en is daarom geclassificeerd als bosveen. De samenstelling van het 

veenpakket is niet nauwkeurig bekeken, maar waargenomen is wel dat ook andere veentypen zoals 
riet-, zegge- en veenmosveen voorkomen. Het veen is ontstaan tussen de Bronstijd en de Late 

Middeleeuwen en is onderdeel van het Hollandveen Laagpakket. De top van het veenpakket varieert 
sterk in het plangebied. Bij boringen 20, 21, 34, 35 en 36 ligt de top tussen -2,5 en -2,2 m NAP (0,5 

tot 1,3 m –mv). Bij boringen 6, 7, 27 en 32 ligt de top van het veen op een niveau van -4,0 m NAP 
(2,2 tot 2,95 m –mv) en bij boringen 1, 10 en 31 is tot 3,0 m –mv geen veen aangetroffen (dieper dan 

-4,4 tot -3,8 m NAP).  

De top van het veenpakket ligt vooral in het midden van het plangebied relatief hoog ten opzichte van 

NAP (rond de -2,5 m NAP). Dit is goed te zien in bijlage 5 waar een kaart is gemaakt met hoogtelijnen 
van de top van het veenpakket. In het noordelijke deel van het plangebied helt de top van het 

veenpakket langzaam af naar een niveau van ongeveer -3,5 m NAP (Figuur 3). Helemaal in het 
noorden bij het schoolgebouw is het veen pas aanwezig op een niveau van meer dan -4,0 m NAP. In 

het zuiden van het plangebied duikt het veen zeer sterk weg. Zoals hieronder beschreven wordt, is 
hier een geul ingesneden in het veenpakket waardoor het veen is geërodeerd. Het veenpakket vormt 

Figuur 3 schematische doorsnede van de bodem in het plangebied op basis van een aantal 
geselecteerde boringen. Het profiel gaat van noordwest (links) tot zuidoost (rechts). 
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in het midden van het plangebied als het ware een heuvel en dat is ook de reden dat met boring 34 is 
gezocht naar een rivierduin in de ondergrond. Deze veenheuvel zou goed veroorzaakt kunnen zijn 

door een rivierduin in de ondergrond, maar deze duin blijkt niet aanwezig te zijn en daarom is 
waarschijnlijk sprake van een veenheuvel bestaande uit alleen maar veen. De waargenomen lagen 

van zegge- en veenmosveen kunnen hier ook op wijzen. Het is bekend dat dit (zogeheten) hoogveen, 
in een niet ontgonnen situatie, heuvels kan vormen. 

Het veen op de top van de veenheuvel is veraard. Veraarding van veen ontstaat doordat na 
ontginning de veengroei stopt en het veen door ploegen wordt blootgesteld aan lucht. Hierdoor 

vergaan de plantenresten en worden deze omgezet in humus. Het veen raakt door deze omzetting 
relatief verrijkt aan minerale bestanddelen en gaat steeds meer op tuinaarde lijken. Deze veraarde 

veenlaag is aangetroffen in boringen 15, 19, 21 en 34 en heeft een dikte van 0,2 tot 0,35 m. het 
veraarde veen heeft een donkerdere kleur en een geleidelijke overgang naar het niet veraarde veen 

verder naar beneden. De overgang met de kleilagen die op het veen voorkomen is juist relatief 
scherp.  

Komklei, Formatie van Echteld (bovenin) 

In het gebied ten noorden van de veenheuvel komt geen veraard veen voor en is de overgang naar 

de kleilagen die op het veen liggen heel geleidelijk. In een aantal boringen, zoals 4, 5 en 8 (Figuur 3), 
bestaat de top van het veenpakket uit een laag venige klei die naar boven geleidelijk over gaat in een 

kleilaag. Deze laatste kleilaag is uiterst siltig en aan de basis humeus. Ook deze klei is afgezet in een 
komgebied van een rivier, maar wel van een rivier die dichter bij lag dan van het eerder beschreven 

komkleipakket. Dit komkleipakket heeft een dikte van 0,4 tot 0,9 m, maar de top van het pakket is 
geërodeerd door het overstromingsdek dat erboven voorkomt. De top van dit kleipakket is 

aangetroffen op een niveau van ongeveer -2,9 tot -2,2 m NAP (1,1 tot 1,7 m -mv) en het pakket wigt 
als het ware uit op de veenheuvel in het centrum van het plangebied. In dit kleipakket zijn, op de rand 

van de veenheuvel, in een aantal boringen een klein aantal fosfaatvlekken waargenomen. De 
groengele vlekken waren zichtbaar samen met een kleine hoeveelheid mangaanvlekken. 

Fosfaatvlekken ontstaan door oxidatie van fosfaat-ijzerverbindingen. Deze verbindingen ontstaan 
alleen bij een overschot van fosfaat in de bodem. Een dergelijk overschot ontstaat niet door normale 

bemesting van landbouwgrond, maar wel bij opslag van mest, bij latrines, op plaatsen waar vee 
langdurig in een kleine ruimte verblijft of op plaatsen waar veel botmateriaal wordt begraven. 

Fosfaatvlekken zijn daardoor een goede indicator voor de mogelijke aanwezigheid van 
archeologische resten. 

Overstromingsdek, Formatie van Echteld 

Zowel de hierboven beschreven komklei als de veenheuvel in het centrum van het plangebied zijn 

geërodeerd bij een overstroming. Het is zeer goed mogelijk dat het hierbij gaat om de overstroming 
van de Riederwaard in de 14

e
 eeuw. De overstroming heeft in het zuiden van het plangebied gezorgd 

voor het ontstaan van een kreek die diep is ingesneden in het veenpakket. In boringen 27, 28, 30, 31, 
32 en 33 komt daarom pas op grotere diepte veen voor of helemaal geen veen en is het veen 

duidelijk geërodeerd. De ligging van deze kreekgeul komt redelijk goed overeen met de ligging van de 
oude wetering, de huidige waterpartij. De oude kreek is opgevuld met zandige maar ook zeer 

humeuze afzettingen. De zandige afzettingen stammen van de periode dat er nog stromend water 
was, de zeer humeuze afzettingen zijn slootbaggerlagen ontstaan in stilstaand water. Nadat de geul 

verland was, was er waarschijnlijk nog een duidelijke laagte waarin de wetering is aangelegd. Vanuit 
de geul is ook de omgeving bedekt geraakt met een pakket zandige klei. Dit overstromingsdek ligt in 

het centrum van het plangebied direct op het (deels geërodeerde) veen. Naar het noorden ligt het op 
de komklei die eerder is afgezet. Het overstromingsdek is het dikste daar waar het oorspronkelijke 

maaiveld lager lag in de kom en het dunst op de veenheuvel. De top van het overstromingsdek ligt 
eigenlijk aan het maaiveld, maar door ophogingen en verstoringen in de bodem komt de niet 

verstoorde top nu voor op ongeveer -2,3 tot -1,7 m NAP (0,6 tot 1,1 m onder maaiveld). 

Pakket van recent geroerde of opgebrachte grond  

Aan het maaiveld komt een pakket zand en zandige klei voor dat bestaat uit een recent geroerd 
overstromingsdek of uit opgebrachte grond. De dikte van dit pakket varieert tussen gemiddeld 0,6 en 

1,1 m. In sommige boringen is het pakket veel dikker, zoals in boring 26. Ter plaatse van deze boring 
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heeft voorheen de Willem Dreesstraat gelegen en daardoor is de bodem nu tot ten minste 2,2 m –mv 
verstoord. Dieper kon hier niet geboord worden omdat het grove zand van onder de 

grondwaterspiegel niet in de boor bleef zitten. Ook bij boring 1 is een diepe verstoring aanwezig tot 
een diepte van ongeveer 1,7 m –mv. Hier liggen of hebben de olietanks van de school gelegen. 

2.2.2. Bodemopbouw 
In het plangebied is door het dikke pakket van recent geroerde of opgebrachte grond geen sprake 

meer van een natuurlijke bodem aan het maaiveld. In de ondergrond komen echter nog wel begraven 
natuurlijke bodems voor. De top van het veenpakket op de heuvel in het centrum van het plangebied 

is duidelijk veraard. Hier is een veenbodem in ontwikkeld, waarschijnlijk mede dankzij de ontginning 
van het veen door de mens. In de top van het bovenste komkleipakket is geen sprake van 

bodemvormende processen, waardoor aangenomen kan worden dat deze komklei een 
poldervaaggrond was voorafgaand aan de overstromingen.  

2.2.3. Archeologische indicatoren 
In de boringen zijn geen harde archeologische indicatoren aangetroffen zoals aardewerk, bot of 

metaal. Wel is een veraarde veenlaag aangetroffen die veroorzaakt kan zijn door het ontginnen van 
het veen door de mens. Daarnaast zijn in de boringen aan de noordzijde van de veenheuvel, op de 

overgang van de veenheuvel naar de rivierkom, in de rivierkomklei fosfaatvlekken vastgesteld. Ook 
dit kan wijzen op de aanwezigheid van mensen, alhoewel een natuurlijke ontstaanswijze nooit kan 

worden uitgesloten. 

2.3. Interpretatie 

Op basis van de waarnemingen in de boringen en de kennis uit het vooronderzoek wordt 
aangenomen dat, voorafgaand aan de overstroming van de Riederwaard in de 14

e
 eeuw, het 

plangebied lag op de uiterste grens van een rivierkomgebied, daar waar het veengebied begint. In het 
plangebied was mogelijk een heuvel aanwezig van hoogveen waartegen bij overstromingen vanuit de 

rivier op de flanken klei werd afgezet. Er werd geen klei afgezet bovenop de veenheuvel. De rivier lag 
ten noorden van het plangebied, waardoor de komklei in het noorden dikker was. In de komklei is een 

poldervaaggrond aanwezig en daarom wordt aangenomen dat dit gebied relatief nat was en dus 
minder duidelijk gebruikt door de mens. De top van de veenheuvel is veraard en direct ten noorden 

van het veen komen fosfaatvlekken voor. Het lijkt er op dat de veenheuvel wel door de mens gebruikt 
werd. Mogelijk werd de veenheuvel zelfs bewoond, zoals in de Riederwaard al vaker is vastgesteld 

dat er gewoond werd direct op het veen. Het betreft dat meestal bewoning uit de 12
e
-13

e
 eeuw, van 

na de ontginning van het veengebied, maar voor de overstromingen (mondeling overleg met BOOR). 

Ook vindplaatsen uit de IJzertijd en Romeinse tijd kunnen voorkomen. De zuidzijde van de 
veenheuvel is waarschijnlijk in de 14

e
 eeuw geërodeerd door een kreek die later weer is opgevuld. 

Vanuit die kreek is het hele gebied afgedekt met een overstromingsdek. Dit dek heeft gefungeerd als 
een beschermende laag voor de eventuele archeologische resten die voorkomen op de top en hoge 

flanken van de veenheuvel. Indien archeologische resten voorkomen dan bevinden die zich in het 
centrum van het plangebied op een niveau van -3,0 tot -2,2 m NAP ofwel op een diepte van 0,5 tot 

1,3 m onder maaiveld. Er zijn geen harde archeologische indicatoren aangetroffen, alleen veraard 
veen en een kleine hoeveelheid fosfaatvlekken. Daarbij moet worden aangetekend dat de kans op het 

opboren van vondsten met een guts met een diameter van 3 cm zeer klein is. Ook de afstand tussen 
de boringen en de vaak lage vondstdichtheden van de betreffende vindplaatsen uit de 13

e
-14

e
 eeuw 

maken de kans klein om met de boringen archeologische indicatoren aan te treffen. 
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3. Conclusie en aanbevelingen 

In opdracht van de Gemeente Ridderkerk is in januari 2014 een inventariserend veldonderzoek (IVO), 
karterende fase, uitgevoerd voor het projectplan ‘Centrumplan Oost’ aan de Klaas Katerstraat in 

Ridderkerk, gemeente Ridderkerk. Ten behoeve van het onderzoek is een aantal vragen gesteld die 
als volgt beantwoord kunnen worden: 

 Wat is de fysiek-landschappelijke ligging van de locatie? 

Het plangebied ligt op een overstromingsdek dat waarschijnlijk is afgezet in de 14
e
 eeuw bij de 

overstroming van de Riederwaard. In het zuiden van het plangebied is een oude kreekloop aanwezig 
waarschijnlijk ook gekoppeld aan deze overstromingen. Voorafgaand aan de overstromingen in de 

14
e
 eeuw bestond het landschap in het plangebied waarschijnlijk uit een (hoog)veenheuvel in het 

centrum en een rivierkomgebied in het noorden van het plangebied. Het is mogelijk dat dit veen-

/komlandschap bewoond was door de mens. 

 Hoe is de bodemopbouw in het plangebied en in welke mate is deze nog als intact te 
beschouwen? 

In het plangebied is een dik pakket recent geroerde en/of opgebrachte grond aanwezig waardoor er 

geen sprake meer is van een natuurlijke bodem aan het maaiveld. In de ondergrond van het centrum 
van het plangebied komt echter wel een veenbodem voor met een laag veraard veen. Deze 

veenbodem is slechts gedeeltelijk geërodeerd door de overstromingen. In het noordelijke deel van het 
plangebied komt onder het overstromingsdek een begraven poldervaaggrond voor die ook slechts 

gedeeltelijk is geërodeerd. 

 Bevinden zich archeologisch relevante afzettingen in het plangebied? En zo ja, op welke diepte 
ten opzichte van het maaiveld en het NAP? 

De meest relevante afzettingen ten aanzien van de archeologische potentie behoren tot de 

veenheuvel in het centrum van het plangebied. De top van het veen is veraard en komt voor op een 
niveau van -3,0 tot -2,2 m NAP (0,5 tot 1,1 m onder maaiveld). Ten noorden van de veenheuvel komt 

een komkleipakket voor op een niveau van -2,7 tot -2,3 m NAP, maar daarvan is de archeologische 
potentie veel kleiner omdat deze komklei is afgezet bij overstromingen is een relatief laaggelegen en 

nat gebied. 

 Wat is de verticale en horizontale ligging van de aangetroffen indicatoren, wat is de datering en 
wat is de invloed van deze vondsten op de archeologische verwachting van het plangebied? 

Er zijn in de boringen geen harde archeologische indicatoren aangetroffen. Wel is vastgesteld dat de 

top van het veenpakket bij de veenheuvel veraard is. Dit is waargenomen in boringen 15, 19, 21 en 
34 tussen -3,0 en -2,2 m NAP (0,5 tot 1,7 m –mv). In boringen 11, 14, 24, 36 en 37 zijn fosfaatvlekken 

waargenomen in de komkleilaag die tegen de veenheuvel ligt. Deze fosfaatvlekken zijn aanwezig 
tussen -2,9 en -2,3 m NAP (ofwel 1,0 en 1,7 m -mv). Op basis van deze indicatoren wordt 
aangenomen dat er een kans is dat er archeologische resten voorkomen op de veenheuvel of de 

hoge flanken daarvan in het centrum van het plangebied. 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 
voorgenomen bodemverstorende werkzaamheden? 

Gezien de plannen uit Figuur 1 zullen er in het centrum van het plangebied, ongeveer ter plaatse van 

de veenheuvel, een aantal woonblokken worden gebouwd. Voorafgaand aan de bouw zal het 
plangebied vermoedelijk worden opgehoogd en daarmee geëgaliseerd. Door deze ophoging mag 

worden aangenomen dat de top van het veen nergens direct bedreigd wordt door 
graafwerkzaamheden voor funderingen en leidingen, die allemaal maximaal ongeveer 80 cm diep 

reiken. De gebouwen zullen echter allemaal onderheid worden en deze heipalen zullen wel door een 
mogelijke archeologische vindplaats heen reiken. Een palenplan is nog niet beschikbaar. Het 

aanbrengen van een ophooglaag zal ook tot gevolg hebben dat het veenpakket wordt samengedrukt, 
waardoor ook verstoringen kunnen ontstaan aan eventueel aanwezige archeologische resten. 
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3.1. Aanbevelingen 

Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat het plangebied ligt op afzettingen die waarschijnlijk bij de 

overstromingen van de Riederwaard in de 14
e
 eeuw zijn ontstaan. Onder het overstromingsdek ligt 

een afgedekt landschap bestaande uit een veenheuvel, een komgebied en een kreekgeul (van de 

overstromingen) die het veen heeft geërodeerd. Op basis van de waarnemingen is er geen 
archeologische verwachting meer voor het zuidelijke deel van het plangebied dat is geërodeerd door 

de kreekgeul. De archeologische verwachting voor het noordelijke deel van het plangebied is laag 
omdat hier een nat en regelmatig overstromend komgebied aanwezig was. De archeologische 

verwachting voor de veenheuvel in het centrum is daarentegen hoog, mede ook vanwege het 
voorkomen van een veraarde veenlaag en fosfaatvlakken in de kleilagen op de noordflank van de 

heuvel. Op basis van de resultaten van het inventariserend veldonderzoek wordt geadviseerd om een 
vervolgonderzoek uit te laten voeren in het centrum van het plangebied, daar waar het veen voorkomt 

op een niveau van -2,5 tot -2,2 m NAP en veraard veen en fosfaatvlekken zijn waargenomen.  

Het vervolgonderzoek kan het beste bestaan uit een proefsleuvenonderzoek waarmee mogelijke 

vindplaatsen kunnen worden opgespoord in de top en op de flanken van de veenheuvel. Aanbevolen 
wordt proefsleuven aan te leggen in het gebied waar op bijlage 5 staat aangeven dat de top van het 

veen ondieper voorkomt dan -2,5 m NAP (ofwel tot ongeveer 1,1 m onder maaiveld). Voor de andere 
delen van het plangebied wordt geen vervolgonderzoek geadviseerd. 

NB. Bovenstaand advies is gecontroleerd en beoordeeld te worden door de bevoegde overheid, in dit 
geval de Gemeente Ridderkerk. Hierbij is besloten de in het rapport geformuleerde aanbeveling niet 

over te nemen. De aanwijzingen voor een eventuele aanwezigheid van archeologische waarden in 
het areaal zijn gering en hebben een beperkte zeggingskracht. De veraardheid van de top van het 

veen kan (deels) ‘recent’ zijn ontstaan; ten aanzien van de fosfaatvlekken staat niet onomstotelijk vast 
dat deze van ‘antropogene’ aard zijn. Indien zich in het areaal op het veen nederzettingssporen uit de 

Late Middeleeuwen ophouden, zou de kans redelijk groot zijn geweest dat deze met het nu 
uitgevoerde booronderzoek zouden zijn getraceerd. De kans dat bij de bouw van de woningen en bij 

de werkzaamheden ten behoeve van de bijbehorende infrastructuur waardevolle archeologische 
resten worden aangetast, wordt daarom als klein ingeschat. De beoogde ontwikkeling kan worden 

uitgevoerd zonder verdere archeologische bemoeienis.  

3.2. Betrouwbaarheid 

Het uitgevoerde onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke 
inzichten en methoden. Het archeologisch onderzoek is erop gericht om de kans op het onverwacht 

aantreffen dan wel het ongezien vernietigen van archeologische waarden bij bouwwerkzaamheden in 
het plangebied te verkleinen. Aangezien het onderzoek is uitgevoerd door middel van een steekproef 

kan echter, op basis van de onderzoeksresultaten, de aan- of afwezigheid van eventuele 
archeologische waarden niet gegarandeerd worden. Wij wijzen u er graag op dat indien 

archeologische waarden worden aangetroffen deze conform de Monumentenwet 1988, artikel 53, bij 
de minister voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gemeld dienen te worden. Dit kan door het 

invullen van het vondstmeldingsformulier op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
(www.cultureelerfgoed.nl) of door contact op te nemen met de InfoDesk (info@cultureelerfgoed.nl). 
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Verklarende woordenlijst 

antropogeen  Ten gevolge van menselijk handelen (door mensen veroorzaakt/gemaakt). 

ARCHIS-melding  Elke melding bij het centraal informatiesysteem (ARCHIS). 

conservering Mate waarin grondsporen, anorganische en organische archeologische 

resten bewaard zijn. 

crevasse Doorbraakgeul door een oeverwal. 

Edelmanboor Een handboor voor bodemonderzoek. 

fluviatiel Door rivieren gevormd, afgezet. 

gaafheid  Mate van (fysieke) verstoring van de bodem, zowel in verticale zin (diepte) 
als in horizontale zin (omvang). 

Hollandveen Holocene formatie, ontstaan tussen 3500 en 1500 voor Chr. 

Holoceen Jongste geologisch tijdvak dat nog steeds voortduurt (vanaf de laatste 

IJstijd: ca. 8800 jaar voor Chr.). 

horizont  Kenmerkende laag binnen de bodemvorming. 

humeus  Organische stoffen bevattend; bestaande uit resten van planten en dieren in 
de bodem. 

in situ Achtergebleven op exact de plaats waar de laatste gebruiker het heeft 
gedeponeerd, weggegooid of  verloren. 

kom Laag gebied waar na overstroming van een rivier vaak water blijft staan en 
klei kan bezinken. 

kreek waterweg waarbij het water vanuit zee of rivier onder invloed van het getijde 
in en uitstroomt. 

laag  Een vervolgbare grondeenheid die op archeologische of geologische 
gronden als eenheid wordt onderscheiden. 

lithologie Wetenschap die zich bezighoudt met de beschrijving en het ontstaan van de 
sedimentaire gesteenten. 

lutum Kleideeltjes kleiner dan 0,002 mm 

meander Min of meer regelmatige lusvormige rivierbocht (genoemd naar de Meander 

in Klein Azië, thans Menderes). 

meanderen (van rivieren of beken) Zich bochtig door het landschap slingeren. 

oeverwal Langgerekte rug langs een rivier of kreek, ontstaan doordat bij het buiten de 
oevers treden van de stroom het grovere materiaal het grovere materiaal het 

eerst bezinkt. 

oxidatie Reactie met zuurstof (roesten/corrosie bij metalen; ‘verbranding’ bij veen). 

plangebied gebied waarbinnen de realisering van de planvorming het bodemarchief kan 
bedreigen 

rivierduin Door verstuiving uit een riviervlakte hierlangs ontstaan duin (in Nederland 
meestal Weichselien of Vroeg Holoceen van ouderdom). 

silt Zeer fijn sediment met grootte 0,002-0,063 mm 

site plaats waar in het verleden menselijke activiteit heeft plaatsgevonden. 

stratigrafie Opeenvolging van lagen in de bodem. 

stroomgordel Het geheel van rivieroeverwal-, rivierbedding- en kronkelwaard-afzettingen, 

al dan niet met restgeul(en). 
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stroomrug Oude riviergeul die zodanig is opgehoogd met zandige afzettingen dat de 
rivier een nieuwe loop heeft gekregen; blijven door inklinking van de 

komgebieden als een rij in het landschap liggen. 

vaaggronden Minerale gronden zonder duidelijke podzol-B-horizont, zonder briklaag en 

zonder minerale eerdlaag. 

vindplaats Ruimtelijk begrensd gebied waarbinnen zich archeologische informatie 

bevindt. 

Weichselien Geologische periode (laatste ijstijd, waarin het landijs Nederland niet 

bereikte), ca. 120.000-10.000 jaar geleden. 

 

Lijst van Afkortingen 
AHN  Actueel Hoogtebestand Nederland 

AMK  Archeologische Monumenten Kaart 
AMZ  Archeologische Monumenten Zorg 

ARCHIS Archeologisch Informatie Systeem 
CHS  CultuurHistorische Hoofdstructuur 

GHG  Gemiddeld hoogste grondwaterstand 
GLG  Gemiddeld laagste grondwaterstand 

GPS  Global Positioning System 
IVO  Inventariserend Archeologisch Onderzoek 

IKAW  Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden 
KNA  Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 

-mv  beneden maaiveld (het landoppervlak) 
NAP  Normaal Amsterdams Peil 

NEN  Nederlandse Norm 
PvE  Programma van Eisen 

RCE  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (voormalig RACM) 
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Bijlage 2: Boorpunten kaart
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Bijlage 3: Periodentabel
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kalkrijk

-358

Klei, matig siltig, sterk 
humeus, resten 
planten, donker 
grijsbruin, kalkloos

-374

Boring: 2

X: 100874,6

Y: 431883,9

Datum: 30-1-2014

Opmerking:

Hoogte (m NAP): -0,772

0

50

100

150

200

250

300

klinker-77

Zand, matig grof, zwak 
siltig, zwak 
grindhoudend, geel, 
straatzand, kalkrijk

-97

Klei, zwak zandig, 
zwak 
baksteenhoudend, 
donkergrijs, geleidelijk, 
omgewerkte grond

-137

Klei, zwak zandig, 
grijs, geleidelijk, kalkrijk

-167

Klei, zwak zandig, 
lichtgrijs, geleidelijk, 
kalkrijk

-227

Klei, matig siltig, licht 
grijsblauw, geleidelijk, 
aan de basis humeus, 
kalkrijk

-287

Veen, sterk kleiïg, 
donker grijsbruin, 
geleidelijk, kalkloos

-303

Veen, mineraalarm, 
zwak houthoudend, 
bruin, bosveen, kalkloos

-377

Boring: 3

X: 100860

Y: 431874,9

Datum: 30-1-2014

Opmerking:

Hoogte (m NAP): -0,789

0

50

100

150

200

250

300

klinker-79

Zand, matig grof, zwak 
siltig, geel, straatzand, 
opgebrachte grond

-99

Klei, sterk zandig, 
zwak humeus, 
grijsbruin, geleidelijk, 
veel vlekken, 
omgewerkte grond, 
A-horizont, kalkrijk

-129

Klei, uiterst siltig, 
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roestvlekken: veel, 
kalkrijk
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Klei, uiterst siltig, 
lichtgrijs, geleidelijk, 
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Klei, matig siltig, zwak 
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kalkrijk

-293
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Klei, zwak zandig, 
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wortels, bruingrijs, 
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kalkrijk

-132

Klei, zwak zandig, 
grijsbeige, geleidelijk, 
roestvlekken: weinig, 
kalkrijk

-172

Klei, zwak zandig, 
lichtgrijs, geleidelijk, 
zandlagen, kalkrijk

-288

Klei, uiterst siltig, 
lichtgrijs, geleidelijk, 
aan de basis humeus, 
kalkrijk

-345

Veen, sterk kleiïg, 
donker grijsbruin, 
geleidelijk, kalkloos-369
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kalkloos
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kalkrijk
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-332

Veen, mineraalarm, 
zwak houthoudend, 
bruin, bosveen, kalkloos

-412

Boring: 17

X: 100960,5

Y: 431871,8

Datum: 30-1-2014

Opmerking:

Hoogte (m NAP): -1,786

0

50

100

150

200

250

gras-179

Klei, zwak zandig, 
matig humeus, matig 
baksteenhoudend, 
donkerbruin, scherp, 
matig gevlekt, 
omgewerkte grond, 
A-horizont, kalkrijk-239

Klei, zwak zandig, 
sporen hout, sporen 
baksteen, sporen 
schelpen, grijs, 
slootkant, scherp, veel 
vlekken, omgewerkte 
grond, kalkrijk

-319

Klei, zwak zandig, 
zwak schelphoudend, 
lichtgrijs, scherp, 
erosieve basis, kalkrijk

-342

Veen, mineraalarm, 
bruin, bosveen, kalkloos

-429

Boring: 18

X: 100950,2

Y: 431847,2

Datum: 30-1-2014

Opmerking:

Hoogte (m NAP): -1,347
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gras-135

Klei, zwak zandig, 
matig humeus, zwak 
baksteenhoudend, 
sporen puin, grijsbruin, 
geleidelijk, veel 
vlekken, omgewerkte 
grond, A-horizont, 
kalkrijk

-195

Klei, zwak zandig, 
zwak 
baksteenhoudend, 
sporen puin, 
donkergrijs, scherp, 
veel vlekken, 
omgewerkte grond, 
kalkrijk

-263

Klei, matig siltig, 
lichtgrijs, scherp, 
erosieve basis, kalkrijk

-267

Veen, mineraalarm, 
zwak houthoudend, 
bruin, bosveen, kalkloos-335
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getekend volgens NEN 5104

Boring: 19

X: 100942,2

Y: 431830,4

Datum: 30-1-2014

Opmerking:

Hoogte (m NAP): -1,465
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gras-147

Klei, matig siltig, sterk 
humeus, zwak 
baksteenhoudend, 
donkerbruin, 
geleidelijk, 
omgewerkte grond, 
A-horizont, kalkloos-207

Klei, zwak zandig, 
grijsbeige, geleidelijk, 
roestvlekken: veel, 
kalkrijk

-227

Klei, zwak zandig, 
lichtgrijs, scherp, 
erosieve basis, kalkrijk

-264

Veen, mineraalarm, 
donkerbruin, 
geleidelijk, veraard 
veen, A-horizont, 
kalkloos

-286

Klei, zwak zandig, 
lichtgrijs, klapklei, 
scherp, kalkrijk

-293

Veen, mineraalarm, 
zwak houthoudend, 
bruin, bosveen, kalkloos

-347

Boring: 20

X: 100927,5

Y: 431820,1

Datum: 30-1-2014

Opmerking:

Hoogte (m NAP): -1,548
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gras-155

Klei, zwak zandig, 
matig humeus, zwak 
wortelhoudend, donker 
grijsbruin, geleidelijk, 
omgewerkte grond, 
A-horizont, kalkrijk

-195

Klei, zwak zandig, 
sporen baksteen, 
grijsbeige, omg, 
scherp, roestvlekken: 
veel, kalkrijk

-245

Veen, mineraalarm, 
zwak houthoudend, 
bruin, bosveen, kalkloos

-355

Boring: 21

X: 100909,4

Y: 431809,2

Datum: 30-1-2014

Opmerking:

Hoogte (m NAP): -1,717
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Klei, zwak zandig, 
matig humeus, zwak 
wortelhoudend, donker 
grijsbruin, geleidelijk, 
omgewerkte grond, 
A-horizont, kalkrijk

-182

Klei, zwak zandig, 
grijsbeige, scherp, 
roestvlekken: weinig, 
kalkrijk

-217

Veen, mineraalarm, 
donkerbruin, 
geleidelijk, veraard 
veen, kalkloos

-242

Veen, mineraalarm, 
zwak houthoudend, 
bruin, bosveen

-322
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Boring: 22

X: 100888,6

Y: 431809,2

Datum: 30-1-2014

Opmerking:

Hoogte (m NAP): -1,475
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klinker-148

Zand, matig grof, zwak 
siltig, geel, straatzand

-238

Klei, zwak zandig, 
lichtgrijs, cac, geleidelijk

-303

Veen, mineraalarm, 
zwak houthoudend, 
bruin, bosveen, kalkloos

-347

Boring: 23

X: 100872,9

Y: 431793,2

Datum: 30-1-2014

Opmerking:

Hoogte (m NAP): -1,244
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gras-124

Zand, matig fijn, matig 
siltig, matig humeus, 
zwak wortelhoudend, 
donker geelbruin, 
scherp, veel vlekken, 
opgebrachte grond, 
A-horizont, kalkrijk

-144

Klei, zwak zandig, 
matig humeus, zwak 
wortelhoudend, donker 
grijsbruin, geleidelijk, 
omgewerkte grond, 
kalkrijk

-204

Klei, zwak zandig, 
lichtgrijs, geleidelijk, 
roestvlekken: weinig, 
kalkrijk

-244

Klei, zwak zandig, 
lichtgrijs, scherp, 
erosieve basis, kalkrijk

-271

Veen, sterk kleiïg, 
donkerbruin, 
geleidelijk, kalkloos

-279

Veen, mineraalarm, 
zwak houthoudend, 
bruin, bosveen, kalkloos

-374

Boring: 24

X: 100853,7

Y: 431783,1

Datum: 30-1-2014

Opmerking:

Hoogte (m NAP): -1,373
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gras-137

Klei, sterk zandig, 
zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, 
grijsbruin, scherp, 
omgewerkte grond, 
kalkrijk

-177

Zand, matig grof, 
uiterst siltig, brokken 
klei, grijs, scherp, veel 
vlekken, omgewerkte 
grond, kalkrijk

-207

Klei, zwak zandig, 
lichtgrijs, cac, 
geleidelijk, 
fosfaatvlekken: spoor, 
kalkrijk

-255

Klei, uiterst siltig, licht 
grijsblauw, geleidelijk, 
kalkrijk

-273

Klei, matig siltig, zwak 
humeus, zwak 
houthoudend, licht 
grijsbruin, scherp, 
kalkloos

-291

Volledig hout

-297

Klei, matig siltig, matig 
houthoudend, licht 
grijsbruin, geleidelijk, 
kalkloos

-307

Veen, zwak kleiïg, 
zwak houthoudend, 
lichtbruin

-332

Veen, mineraalarm, 
zwak houthoudend, 
bruin, bosveen, kalkloos

-377
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Boring: 25

X: 100826,6

Y: 431783,6

Datum: 30-1-2014

Opmerking:

Hoogte (m NAP): -1,105
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gras-111

Klei, sterk zandig, 
zwak humeus, brokken 
zand, sporen hout, 
grijsbruin, scherp, veel 
vlekken, omgewerkte 
grond, kalkrijk

-171

Klei, zwak zandig, 
brokken zand, grijs, 
scherp, matig gevlekt, 
omgewerkte grond, 
kalkrijk

-220

Klei, zwak zandig, 
lichtgrijs, geleidelijk, 
kalkrijk

-253

Klei, uiterst siltig, licht 
grijsblauw, geleidelijk, 
kalkrijk

-307

Klei, matig siltig, zwak 
humeus, resten 
planten, licht grijsbruin, 
geleidelijk, kalkloos

-335

Veen, mineraalarm, 
zwak houthoudend, 
bruin, bosveen

-411

Boring: 26

X: 100826,6

Y: 431761,9

Datum: 30-1-2014

Opmerking:

Hoogte (m NAP): -1,018
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gras-102

Zand, matig grof, zwak 
siltig, matig 
puinhoudend, zwak 
baksteenhoudend, 
licht grijsbeige, scherp, 
matig gevlekt, 
opgebrachte grond, 
kalkrijk-172

Zand, matig grof, zwak 
siltig, sporen grind, 
grijs, opgebrachte grond

-322

Klei, zwak siltig, 
gestaakt

-323

Boring: 27

X: 100848,6

Y: 431748,4

Datum: 30-1-2014

Opmerking:

Hoogte (m NAP): -1,164
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gras-116

Klei, sterk zandig, 
matig humeus, 
brokken klei, sporen 
baksteen, grijsbruin, 
scherp, veel vlekken, 
omgewerkte grond, 
kalkrijk-176

Klei, zwak zandig, 
sporen baksteen, 
sporen plastic, sporen 
puin, grijs, scherp, 
matig gevlekt, 
omgewerkte grond, 
kalkrijk

-331

Klei, zwak zandig, 
sporen schelpen, 
lichtgrijs, geleidelijk, 
kalkrijk

-359

Klei, uiterst siltig, licht 
grijsblauw, geleidelijk, 
kalkrijk

-400

Veen, sterk kleiïg, 
donker grijsbruin, 
kalkloos

-416
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Boring: 28

X: 100860,7

Y: 431754,6

Datum: 30-1-2014

Opmerking:

Hoogte (m NAP): -1,116
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gras-112

Klei, sterk zandig, 
sporen baksteen, 
sporen puin, 
bruinbeige, scherp, 
omgewerkte grond, 
kalkrijk

-232

Klei, zwak zandig, 
zwak 
baksteenhoudend, 
sporen puin, 
grijsbeige, scherp, 
omgewerkte grond, 
roestvlekken: weinig, 
kalkrijk-302

Klei, zwak zandig, 
zwak humeus, brokken 
veen, donkergrijs, 
scherp, veel vlekken, 
omgewerkte grond, 
kalkrijk

-332

Klei, zwak zandig, licht 
beigegrijs, 
roestvlekken: weinig, 
kalkrijk

-352

Klei, zwak zandig, 
lichtgrijs, geleidelijk, 
aan de basis humeus, 
kalkrijk

-372

Veen, sterk kleiïg, 
donker grijsbruin, 
geleidelijk, kalkloos

-382

Veen, mineraalarm, 
bruin, zeer hard, 
bosveen, kalkloos

-412

Boring: 29

X: 100915,7

Y: 431794,9

Datum: 30-1-2014

Opmerking:

Hoogte (m NAP): -1,811
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Klei, zwak zandig, 
zwak humeus, zwak 
houthoudend, brokken 
veen, grijsbruin, 
scherp, weinig gevlekt, 
omgewerkte grond, 
kalkrijk

-261

Klei, zwak zandig, 
zwak schelphoudend, 
lichtgrijs, scherp, 
erosieve basis, kalkrijk

-304

Veen, mineraalarm, 
donkerbruin, scherp, 
erosieve basis, kalkloos

-310

Veen, mineraalarm, 
zwak houthoudend, 
bruin, bosveen, kalkloos

-381

Boring: 30

X: 100935,1

Y: 431803,8

Datum: 30-1-2014

Opmerking:

Hoogte (m NAP): -1,838
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gras-184

Klei, zwak zandig, 
matig humeus, sporen 
puin, donkerbruin, 
scherp, veel vlekken, 
omgewerkte grond, 
kalkrijk

-214

Klei, zwak zandig, 
zwak wortelhoudend, 
grijsbeige, geleidelijk, 
roestvlekken: weinig, 
kalkrijk

-244

Klei, sterk zandig, 
zwak schelphoudend, 
lichtgrijs, scherp, aan 
de basis zandig, 
zandlagen, erosieve 
basis, kalkrijk

-358

Veen, mineraalarm, 
zwak houthoudend, 
bruin, bosveen, kalkloos

-434
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Boring: 31

X: 100956,7

Y: 431806,6

Datum: 30-1-2014

Opmerking:

Hoogte (m NAP): -1,472
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gras-147

Klei, zwak zandig, 
matig humeus, sporen 
baksteen, donkerbruin, 
scherp, matig gevlekt, 
omgewerkte grond, 
A-horizont, kalkrijk

-207

Klei, zwak zandig, 
matig 
baksteenhoudend, 
grijsbeige, scherp, 
kalkrijk

-227

Klei, zwak zandig, 
matig humeus, sporen 
bot, sporen baksteen, 
donkergrijs, 
slootbodem, scherp, 
matig gevlekt, 
omgewerkte grond, 
kalkrijk

-327

Klei, zwak zandig, 
lichtgrijs, scherp, 
kalkrijk

-347

Klei, zwak zandig, 
matig humeus, 
donkergrijs, 
slootbagger, scherp, 
kalkrijk

-367

Klei, sterk zandig, 
matig schelphoudend, 
lichtgrijs, slakjes, 
scherp, zandlagen, 
kalkrijk

-437

Zand, uiterst fijn, zwak 
siltig

-447

Boring: 32

X: 100960,9

Y: 431829,6

Datum: 30-1-2014

Opmerking:

Hoogte (m NAP): -1,799
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gras-180

Klei, zwak zandig, 
sterk humeus, zwak 
wortelhoudend, 
donkerbruin, 
geleidelijk, weinig 
gevlekt, omgewerkte 
grond, A-horizont, 
kalkrijk

-240

Klei, zwak zandig, 
matig humeus, matig 
riethoudend, zwak 
houthoudend, zwak 
schelphoudend, 
donker zwartgrijs, 
slootbagger, scherp, 
veel vlekken, kalkrijk

-363

Klei, zwak zandig, 
lichtgrijs, scherp, 
erosieve basis, kalkrijk

-404

Veen, mineraalarm, 
sporen hout, bruin, 
klapklei 1cmdik op 
235, bosveen, kalkloos

-480

Boring: 33

X: 100961,4

Y: 431850,1

Datum: 30-1-2014

Opmerking:

Hoogte (m NAP): -1,827
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gras-183

Klei, zwak zandig, 
matig humeus, zwak 
baksteenhoudend, 
zwak riethoudend, 
donker bruingrijs, 
slootkant, scherp, veel 
vlekken, omgewerkte 
grond, kalkrijk

-273

Klei, zwak zandig, 
sporen schelpen, 
lichtgrijs, gelaagd, 
scherp, erosieve basis, 
kalkrijk

-341

Volledig hout
-346

Veen, mineraalarm, 
zwak houthoudend, 
bruin, bosveen, kalkloos

-433
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Boring: 34

X: 100909,7

Y: 431810,18

Datum: 14-2-2014

Opmerking:

Hoogte (m NAP): -1,72
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gras-172

Klei, sterk zandig, 
matig humeus, zwak 
wortelhoudend, 
donkerbruin, scherp, 
omgewerkte grond, 
A-horizont, kalkrijk

-192

Klei, zwak zandig, 
zwak schelphoudend, 
zwak wortelhoudend, 
licht grijsbeige, 
geleidelijk, matig 
gevlekt, omgewerkte 
grond, kalkrijk

-222

Klei, matig siltig, matig 
humeus, resten 
planten, sporen hout, 
donker grijsbruin, 
venig, geleidelijk, 
kalkloos

-233

Veen, zwak kleiïg, 
matig houthoudend, 
donker zwartbruin, 
geleidelijk, veraard 
veen, bosveen, kalkloos

-257

Veen, mineraalarm, 
matig houthoudend, 
donkerbruin, 
geleidelijk, bosveen, 
kalkloos

-624

Veen, sterk kleiïg, 
zwak houthoudend, 
donker grijsbruin, 
geleidelijk, kalkloos

-652

Klei, matig siltig, sterk 
humeus, zwak 
houthoudend, 
grijsbruin, geleidelijk, 
kalkloos

-761

Klei, zwak zandig, 
resten planten, grijs, 
geleidelijk, kalkloos

-772

Klei, sterk zandig, 
resten planten, 
lichtgrijs, geleidelijk, 
zandlagen, kalkrijk

-804

Zand, matig fijn, uiterst 
siltig, resten planten, 
lichtgrijs, kalkrijk

-872

Boring: 35

X: 100904,3

Y: 431816,66

Datum: 14-2-2014

Opmerking:

Hoogte (m NAP): -1,23
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gras-123

Zand, matig grof, zwak 
siltig, zwak humeus, 
zwak wortelhoudend, 
brokken klei, lichtbruin, 
geleidelijk, matig 
gevlekt, opgebrachte 
grond, A-horizont, 
kalkrijk

-143

Zand, matig grof, zwak 
siltig, sporen baksteen, 
lichtgeel, scherp, 
opgebrachte grond, 
kalkrijk

-173

Klei, zwak zandig, 
zwak humeus, brokken 
veen, sporen 
baksteen, donker 
bruingrijs, geleidelijk, 
omgewerkte grond, 
A-horizont, kalkrijk

-183

Klei, zwak zandig, 
sporen baksteen, 
sporen puin, grijs, 
geleidelijk, 
omgewerkte grond, 
kalkrijk

-203

Klei, zwak zandig, 
sporen baksteen, 
sporen puin, lichtgrijs, 
scherp, omgewerkte 
grond, erosieve basis, 
kalkrijk

-223

Veen, mineraalarm, 
matig houthoudend, 
donkerbruin, bosveen, 
kalkloos

-373

Boring: 36

X: 100899,27

Y: 431824,2

Datum: 14-2-2014

Opmerking:

Hoogte (m NAP): -1,219
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gras-122

Zand, matig grof, zwak 
siltig, zwak humeus, 
brokken klei, brokken 
veen, sporen puin, 
bruin, scherp, veel 
vlekken, opgebrachte 
grond, kalkrijk

-162

Klei, zwak zandig, 
zwak humeus, zwak 
puinhoudend, licht 
bruinbruin, geleidelijk, 
weinig gevlekt, 
omgewerkte grond, 
kalkrijk

-182

Klei, zwak zandig, 
sporen baksteen, licht 
grijsbruin, slap, 
geleidelijk, 
omgewerkte grond, 
kalkrijk

-202

Klei, zwak zandig, licht 
grijsoranje, gm blijft 
niet in guts, scherp, 
roestvlekken: weinig, 
kalkrijk

-226

Klei, zwak zandig, 
grijsblauw, mn1, 
geleidelijk, erosieve 
basis, fosfaatvlekken: 
spoor, kalkrijk

-237

Klei, matig siltig, matig 
humeus, resten 
planten, zwak 
houthoudend, 
grijsbruin, venig, 
geleidelijk, kalkloos

-247

Veen, mineraalarm, 
zwak houthoudend, 
donkerbruin, bosveen, 
kalkloos

-372
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Boring: 37

X: 100897,18

Y: 431827,3

Datum: 14-2-2014

Opmerking:

Hoogte (m NAP): -1,224
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gras-122

Zand, matig grof, zwak 
siltig, brokken klei, 
brokken veen, sporen 
puin, geel, scherp, 
veel vlekken, 
opgebrachte grond, 
kalkrijk

-162

Klei, zwak zandig, 
zwak humeus, brokken 
veen, resten planten, 
zwak wortelhoudend, 
donker grijsbruin, 
scherp, veel vlekken, 
omgewerkte grond, 
A-horizont, 
roestvlekken: veel, 
kalkrijk

-192

Klei, zwak zandig, 
sporen aardewerk, 
sporen baksteen, 
grijsgeel, geleidelijk, 
omgewerkte grond, 
roestvlekken: weinig, 
kalkrijk

-212

Klei, zwak zandig, licht 
grijsoranje, geleidelijk, 
roestvlekken: weinig, 
kalkrijk

-237

Klei, zwak zandig, 
grijsblauw, mn6 lijkt 
geijdelijk maar is 
erosief, geleidelijk, aan 
de basis humeus, 
erosieve basis, 
fosfaatvlekken: spoor, 
kalkrijk

-262

Klei, matig siltig, matig 
humeus, resten 
planten, zwak 
houthoudend, donker 
grijsbruin, geleidelijk, 
kalkloos

-290

Veen, mineraalarm, 
matig houthoudend, 
donkerbruin, bosveen, 
kalkloos

-372



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



Legenda afkortingen Archeologische Boorbeschrijving (conform ASB 2008)
 
 
Percentages en Mediaan 

Klasse Zandmediaan 

Uiterst fijn 63-105 µm 

Zeer fijn 105-150 µm 

Matig fijn 150-210 µm 

Matig grof 210-300 µm 

Zeer grof 300-420 µm 

Uiterst grof 420-2000 µm 

 
Nieuwvormingen 
(1=spoor, 2=weinig, 3=veel) 

Afkorting Nieuwvormingen 

FEC IJzerconcreties 

FFC Fosfaatconcreties 

FOV Fosfaatvlekken 

MNC Mangaanconcreties 

ROV Roestvlekken 

VIV Vivianiet 

VKZ Verkiezeling 

ZAV Zandverkittingen 

 
Bodemkundige interpretaties 

Code Bodemkundige 
interpretaties 

BOD Bodem 

BOV Bouwvoor 

ESG Esgrond 

GLE Gleyhorizont 

HIN Humusinspoeling 

INH Inspoelingshorizont 

KAT Katteklei 

KBR Klei, brokkelig 

LOO Loodzand 

MOE Moedermateriaal 

OMG Omgewerkte grond 

OPG Opgebrachte grond 

OXR Oxidatie-reductiegrens 

POD Podzol 

RYP Gerijpt 

TKL Top kalkloos 

TRP Terpaarde 

UIT Uitspoelingshorizont 

VEN Vegetatieniveau 

VNG Gelaagd vegetatieniveau 

VRG Vergraven 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bodemhorizont 

Code Bodemhorizont Omschrijving 

BHA A-horizont Minerale 
bovengrond 

BHAB AB-horizont Overgangshorizont 

BHAC AC-horizont Overgangshorizont 

BHAE AE-horizont Overgangshorizont 

BHB B-horizont Inspoelingshorizont 

BHBC BH-horizont Overgangshorizont 

BHC C-horizont Uitgangsmateriaal 

BHE E-horizont Uitspoelingshorizont 

BHEB EB-horizont Overgangshorizont 

BHO O-horizont Strooisellaag 

BHR R-horizont Vast gesteente 

 
Sedimentaire karakteristiek, laaggrens 

Afkorting Afmeting 
overgangszone 

Klasse 

BDI ≥ 3,0 - < 10,0 cm Basis 
diffuus 

BGE ≥ 0,3 - < 3,0 cm Basis 
geleidelijk 

BSE < 0,3 cm Basis 
scherp 

 
Kalkgehalte 

Code Kalkgehalte 

CA1 Kalkloos 

CA2 Kalkarm 

CA3 kalkrijk 

 
Archeologische indicatoren 
(1=spoor, 2=weinig, 3=veel) 

Code Omschrijving 

AWF Aardewerkfragmenten 

BST Baksteen 

GLS Glas 

HKB Houtskoolbrokken 

HKS Houtskoolspikkels 

MXX Metaal 

OXBO Onverbrand bot 

OXBV Verbrand bot 

SGK Gebroken kwarts 

SLA Slakken/sintels 

SVU Vuursteen 

SXX Natuursteen 

VKL Verbrande klei 

VSR Visresten 
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Programma van Eisen voor een karterend inventariserend veldonderzoek door middel van 

grondboringen in het onderzoeksgebied ‘’Centrumplan Oost’, gesitueerd in het plangebied 

‘Centrumplan’ in Ridderkerk 

 

OPSTELLERS PvE Datum Paraaf 

Instelling Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam (BOOR), afdeling Beheer en 

Beleid 

Opsteller PvE 

 

Naam J.M. Moree  

Adres Ceintuurbaan 213b 

 3051 KC Rotterdam 

Telefoon 010-4898517 

E-mail jm.moree@rotterdam.nl 

  

Autorisatie PvE 

(senior archeoloog) 

Naam A. Carmiggelt 

Adres Ceintuurbaan 213b 

 3051 KC Rotterdam 

Telefoon 010-4898501 

E-mail ah.carmiggelt@rotterdam.nl  

  

BOOR-PvE nummer 2013039 Versie 18 november 2013 (Advies gebaseerd op 32013039) 

 

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS PLANGEBIED ‘Centrumplan’ EN ONDERZOEKSGEBIED 

‘Centrumplan Oost’ 

Plangebied ‘Centrumplan’ 

Onderzoeksgebied ‘Centrumplan Oost’ 

Plaats Ridderkerk 

Gemeente Ridderkerk 

Provincie Zuid-Holland 
Kaartbladnummer (topogr. kaart 1:25.000) 38C Noord 

RD-coördinaten plangebied 100.690/431.780 100.950/431.930 

100.980/431.800 100.820/431.725 

100.865/431.645 100.730/431.605 

100.695/431.705 100.725/431.720 

RD-coördinaten onderzoeksgebied 100.795/431.845 100.905/431.925 

100.970/431.885 100.980/431.800 

100.835/431.735 100.815/431.760 

Ligging en oppervlakte plangebied en 

onderzoeksgebied (zie bijlagen 1 en 2) 

Het plangebied ‘Centrumplan’ is gelegen even ten 

noorden van de historische kern van Ridderkerk in de 

(voormalige) Polder Nieuw Reijerwaard; de omvang is 

circa 50.260 m
2
. Het gebied wordt omgeven door de 

Klaas Katerstraat, een voetbalveldje aan de Dr. 

Kuyperstraat, Benedenrijweg, Blaak, Schoutstraat en 

Jan Steenstraat. 

Het onderzoeksgebied ‘Centrumplan Oost’ betreft het 

oostelijke areaal van plangebied ‘Centrumplan’. De 

omvang van het onderzoeksgebied is circa 2200 m
2
; 

het wordt omgeven door de Klaas Katerstraat, Dr. 

Kuyperstraat, Benedenrijweg, Blaak, Koningsplein en 

Schoutstraat. 

Huidig grondgebruik onderzoeksgebied Het onderzoeksgebied ‘Centrumplan Oost’ wordt 

doorsneden door de Talmastraat. Ten westen van de 
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Talmastraat bestaat het gebied grotendeels uit 

braakliggend terrein; de arealen ten oosten van die 

straat worden ingenomen door de opstallen van de 

Kuyperschool, parkeerfaciliteiten en braakliggende 

gronden. 

In het zuiden van het onderzoeksgebied bevindt zich 

aan de Blaak een groenstrook met een waterpartij. 

Geplande werkzaamheden 

onderzoeksgebied 

In het onderzoeksgebied is een woonwijk met woningen 

met bijbehorende voorzieningen en infrastructuur 

gepland. De in het zuiden liggende waterpartij zal 

enigszins naar het zuiden worden verplaatst. 

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 Instelling Gemeente Ridderkerk 

Uitvoerder Instelling 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 Ridderkerk - afdeling 

Sturing en Beleid 

Naam de heer A.J. Fenger 

Adres Postbus 1 

 2980 AG Ridderkerk 

Telefoon 0180 451 641 

E-mail a.fenger@ridderkerk 
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1. INLEIDING 

 

De aanleiding van het project is de voorgenomen bouw van woningen met bijbehorende 

voorzieningen en infrastructuur in onderzoeksgebied ‘Centrumplan Oost’, gesitueerd in het oostelijke 

deel van plangebied ‘Centrumplan’ even ten noorden van de historische kern van Ridderkerk (zie 

Bijlage 2 voor een kaart met de toekomstige inrichting van het terrein). 

RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V. heeft in 2002 in verband met het opstellen van een 

bestemmingsplan in opdracht van de gemeente Ridderkerk een inventariserend archeologisch 

onderzoek, bestaande uit een bureauonderzoek en een inventariserend booronderzoek, uitgevoerd in 

het plangebied ‘Ridderkerk Centrumplan’. De bevindingen van de onderzoeken zijn door RAAP 

gepubliceerd in het rapport van I.A. Schute, 2002: Centrumplan Ridderkerk, gemeente Ridderkerk. 

Een inventariserend archeologisch onderzoek, Amsterdam (RAAP Notitie 164). 

De aanbeveling in het rapport luidt als volgt: ‘Op grond van het ontbreken van aanwijzingen voor de 

aanwezigheid van archeologische resten worden ten aanzien van het plangebied geen aanbevelingen 

gedaan’. 

 

Op basis van de in 2002 uitgevoerde onderzoeken adviseerde RAAP dus om geen vervolgonderzoek 

uit te voeren en om het plangebied ‘Centrumplan’ vrij te geven voor ontwikkeling. Omdat Ridderkerk 

op dit moment in het kader van de uitvoerbaarheid verder wil met het bestemmingsplan het rapport 

van RAAP met de genoemde conclusie in september 2013 door de gemeente ter beoordeling 

voorgelegd aan het Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam (BOOR), in de hoedanigheid van 

adviseur van de gemeente Ridderkerk. De gemeente Ridderkerk treedt in deze op als bevoegd gezag. 

Het BOOR kwam tot een ander standpunt, dat als volgt werd gecommuniceerd in een brief gericht aan 

de gemeente Ridderkerk d.d. 27 september 2013 (kenmerk U2013.14779): 

 

Archeologische waardenkaart Ridderkerk (BOOR 2013) 

Het plangebied ‘Ridderkerk Centrumplan’ maakt deel uit van een archeologisch kansrijk gebied. Op de 

Archeologische Waarden- en Beleidskaart Ridderkerk wordt aan het westelijke deel van de locatie een 

redelijk hoge verwachting toegekend en aan het oostelijke deel een hoge archeologische verwachting. 

Voor gebieden met een redelijk hoge archeologische verwachting geldt dat 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; voor 

gebieden met een hoge archeologische verwachting geldt dat grondwerkzaamheden (inclusief heien) 

die een oppervlakte beslaan van meer dan 100 m² en tevens dieper reiken dan 50 cm beneden het 

maaiveld dienen te worden getoetst op de noodzaak van archeologisch onderzoek. 

 

Beoordeling rapport en herziene conclusie 

Het onderzoek van RAAP is meer dan tien jaar geleden - in 2002 - verricht. In het afgelopen 

decennium heeft zich in Nederland een uitgebreid stelsel van kwaliteitseisen met leidraden op het 

gebied van archeologische prospectiemethoden ontwikkeld. 

In dat licht bezien is het BOOR van mening dat - gelet op het beperkte aantal met succes uitgevoerde 

boringen: 10 in een gebied van ongeveer 2,2 ha (is oppervlakte onderzoeksgebied ‘Centrumplan 

Oost’, het areaal van geplande woningbouw en de groenstrook met waterpartij) - het door RAAP 

uitgevoerde onderzoek niet als een karterend, maar als een verkennend inventariserend 

veldonderzoek dient te worden opgevat. De conclusie van het booronderzoek in het rapport dient dan 

ook te worden herzien en dus opnieuw, maar dan vanuit het bijgestelde gezichtspunt, te worden 

getrokken. Deze luidt:  

 ‘Uit het booronderzoek van RAAP blijkt dat de ondergrond van het areaal van de beoogde 

 nieuwbouw in plangebied ‘Ridderkerk Centrumplan’ grotendeels intact is. Het gebied is nog  

 niet in  afdoende mate onderzocht is op de aanwezigheid van vindplaatsen. In het  
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 bodemtraject top Hollandveen Laagpakket - maaiveld kunnen archeologische waarden  

 voorkomen die bij de komende inrichting kunnen worden aangetast.’ 

 

Beleidsadvies 

Het BOOR adviseert de gemeente Ridderkerk om als vervolg op het onderzoek van RAAP uit 2002 

een aanvullend karterend inventariserend veldonderzoek door middel van grondboringen uit te voeren 

in plangebied ‘Ridderkerk Centrumplan’. Het onderzoek dient gericht te zijn op die arealen waar de 

bodem bij de komende inrichting daadwerkelijk wordt verstoord. 
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2.  PROGRAMMA VAN EISEN VOOR HET VERKENNEND EN KARTEREND 

INVENTARISEREND VELDONDERZOEK 
 

2.1 Inleiding 

Dit PvE heeft betrekking op de karterende fase van het inventariserend veldonderzoek in het 

onderzoeksgebied ‘Centrumplan Oost’, gesitueerd in het plangebied ‘Centrumplan’ in de gemeente 

Ridderkerk. 

 

Het in 2002 uitgevoerde verkennend inventariserend veldonderzoek (Schutte 2002) had (eigenlijk) tot 

doel de mate van gaafheid van de bodem in het plangebied 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 was kansarme zones uit te sluiten en kansrijke zones 

te selecteren voor de karterende fase van het inventariserend veldonderzoek.  

Het doel van de nu uit te voeren karterende fase van het inventariserend veldonderzoek is het 

opsporen van vindplaatsen. Vooruitlopend op een eventueel waarderend inventariserend 

veldonderzoek worden gedurende het karterend 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. 

 

2.2 Karterend inventariserend veldonderzoek in het plangebied 

Het karterend inventariserend veldonderzoek wordt uitgevoerd door het zetten van grondboringen. Het 

onderzoek dient te worden uitgevoerd conform de KNA versie 3.2. 

Er is afgaand op de resultaten van de door RAAP uitgevoerde onderzoeken (bureauonderzoek en 

booronderzoek - Schutte 2002), aangevuld met gegevens van de AWK Ridderkerk (BOOR 2013), een 

bodemtraject met archeologische potentie: 

1. Traject top Hollandveen (Hollandveen Laagpakket) - maaiveld.. 

 Te verwachten archeologische waarden: middelgrote kans op de aanwezigheid van  

 archeologische waarden uit de Romeinse tijd en uit de Late Middeleeuwen. 

 

2.3 Doel karterend inventariserend veldonderzoek 

 

1. De ‘eventuele’ 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. 

 

2.4 Boorstrategie en methoden 

 

Het booronderzoek wordt uitgevoerd door het handmatig zetten van 33 karterende boringen, verspreid 

over het terrein, maar binnen de te verstoren arealen van de geplande huizen en waterpartij. De 

ligging van de boringen ligt min of meer vast en is weergegeven op bijlage 2. De boorafstand binnen 

de ‘raaien’ in de woonblokken en waterpartij bedraagt in de regel 20 meter.  

Voorts worden 6 aanvullende karterende boringen op voorhand ‘gereserveerd’ om in overleg met het 

bevoegd gezag te benutten voor het nog scherper in kaart brengen van eventueel in de karterende 

boringen aangetroffen archeologische waarden. 
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De volgende aspecten zijn van belang bij het boren. 

- De locatie van de boorpunten op de boorpuntenkaart (Bijlage 2) is indicatief. Er kan eventueel  

 met boorpunten worden geschoven als de situatie in het veld hiertoe aanleiding geeft (bebouwing,  

 verharding). 

- De boringen worden gezet door de Afzettingen van Duinkerke/Tiel III (Laagpakket van  

 Walcheren/Formatie van Echteld) tot minimaal een halve meter in de top van het Hollandveen  

 (Hollandveen Laagpakket) 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. 
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2.5 Samenstelling onderzoeksteam 

Bij het 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. 

 

2.6 Verslaglegging onderzoek 

De resultaten van het karterend inventariserend veldonderzoek dienen door de opdrachtnemer in de 

vorm van een rapport 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 3.2 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: 

- De gegevens uit het booronderzoek van RAAP uit 2002 dienen te worden benut bij de uitwerking  

 van het karterend inventariserend veldonderzoek. 

- 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. 

- Voor de onderscheiden stratigrafische eenheden wordt naast de nieuwe terminologie ook de  

 conventionele benaming gebruikt: Afzettingen van Duinkerke/Tiel (0, I, II en III), Hollandveen en  

 Afzettingen van Calais/Gorkum (I, II, III en IV), Hellevoeterzand en dergelijke. 

- Met behulp van de boorstaten worden de profielen van representatieve raaien getekend.  

 Eventueel wordt daar relevante informatie uit de karterende boringen aan toegevoegd. 

- 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 worden de volgende kaarten opgenomen: 

- Een kaart met de boorpunten, waarop per boorpunt is aangegeven of er archeologische  

 indicatoren zijn aangetroffen. Tevens dienen de aard van de indicatoren en het stratigrafische  

 niveau waarop zij zijn gevonden te worden aangegeven. 

 

2.7 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. 

 

2.8 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 (in drievoud) 

uiterlijk drie maanden na afronding van het veldwerk worden verstuurd. 
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grens onderzoeksgebied

Bijlage 1. PvE2013039 Ridderkerk Centrumplan. Plangebied ‘Centrumplan’ met de ligging van het onderzoeksgebied 
‘Centrumplan Oost’. Tevens zijn de boringen van het in 2002 door RAAP uitgevoerde inventariserend booronderzoek 
(Schute 2002) weergegeven.
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Bijlage 2. PvE2013039 Ridderkerk Centrumplan. Ligging geplande boringen in onderzoeksgebied ‘Centrumplan Oost’.
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Hoofdstuk 1    Inleidende regels 

 

Artikel 1    Begrippen 

 

 

1.1    plan 

het  bestemmingsplan  Centrum  noord‐oost  als  vervat  in  het  GML‐bestand 

NL.IMRO.0597.BPCentrumNO‐VG01 van de gemeente Ridderkerk. 

 

1.2    bestemmingsplan 

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen. 

 

1.3    aanduiding 

een geometrisch bepaald vlak of een figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waarvoor  ingevolge dit 

bestemmingsplan  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. 
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1.8    bebouwing   

een of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

 

1.9    bedrijfsvloeroppervlakte 

de totale vloeroppervlakte van een kantoor, winkel of bedrijf met  inbegrip van de daartoe behorende 

magazijnen en overige dienstruimten. 

 

1.10    bestemmingsgrens 

de grens van een bestemmingsvlak. 

 

1.11    bestemmingsvlak 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 

 

1.12    bevoegd gezag 

bevoegd gezag zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

 

1.13    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. 

 

1.14    bouwen 

het  plaatsen,  het  geheel  of  gedeeltelijk  oprichten,  vernieuwen,  veranderen  of  vergroten  van  een 

bouwwerk. 

   

1.15    bouwgrens 

de grens van een bouwvlak. 

   

1.16    bouwperceel 

een  aaneengesloten  stuk  grond, waarop  ingevolge  de  regels  een  zelfstandige,  bij  elkaar  behorende 

bebouwing is toegelaten. 

   

1.17    bouwperceelgrens 

een grens van een bouwperceel. 

   

1.18    bouwvlak 

een  geometrisch bepaald  vlak, waarmee  gronden  zijn  aangeduid, waar  ingevolge de  regels bepaalde 

gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten. 

   

1.19    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. 
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1.20    dakvoet 

de onderzijde van de laagste dakpan of onderrand van een andere vorm van dakbedekking. 

   

1.21    detailhandel 

het  bedrijfsmatig  te  koop  aanbieden  (waaronder  de  uitstalling  ten  verkoop),  verkopen,  verhuren  en 

leveren  van  goederen  aan  personen  die  die  goederen  kopen  of  huren  voor  gebruik,  verbruik  of 

aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps‐ of bedrijfsactiviteit. 

 

1.22    dienstverlening 

het  bedrijfsmatig  aanbieden,  verkopen  en/of  leveren  van  diensten  aan  personen,  zoals  reisbureaus, 

kapsalons en wasserettes. 

   

1.23    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. 

 

1.24    gebouw 

elk  bouwwerk,  dat  een  voor  mensen  toegankelijke,  overdekte,  geheel  of  gedeeltelijk  met  wanden 

omsloten ruimte vormt. 

   

1.25    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. 

   

1.26    horecabedrijf 

een bedrijf gericht op één of meer van de navolgende activiteiten: 

a. het verstrekken van al dan niet ter plaatse te nuttigen voedsel en/of dranken; 

b. het exploiteren van zaalaccommodatie; 

c. het verstrekken van nachtverblijf. 

 

1.27    kantoor 

een  gebouw  of  gedeelte  daarvan,  dat  dient  voor  het  beroepsmatig  verlenen  van  diensten  op 

administratief, architectonisch, kunstzinnig, juridisch of een daarmee naar aard gelijk te stellen gebied. 

   

1.28    maatschappelijke voorzieningen 

voorzieningen  inzake  welzijn,  volksgezondheid,  cultuur,  religie,  sport,  onderwijs,  openbare  orde  en 

veiligheid en daarmee gelijk te stellen sectoren. 
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1.29    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. 

   

1.30    overkapping 

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voorzien van een gesloten dak. 

   

1.31    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.   

   

1.32    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. 

 

1.33    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. 

   

1.34    Staat van Horeca‐activiteiten 

de Staat van Horeca‐activiteiten die van deze regels deel uitmaakt. 

   

1.35    voorgevel 

de gevel van het hoofdgebouw die door zijn aard, functie, constructie dan wel gelet op uitstraling ervan 

als belangrijkste gevel kan worden aangemerkt. 

 

1.36    voorgevel(rooi)lijn 

de lijn die gelijk of evenwijdig loopt aan de naar de openbare weg gerichte gevel. 

 

1.37    Wgh‐inrichtingen 

bedrijven, zoals bedoeld in artikel 2.4 van het Inrichtingen‐ en vergunningenbesluit milieubeheer, die in 

belangrijke mate geluidshinder kunnen veroorzaken. 

 

1.38    woning / wooneenheid 

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden. 
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1.39    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    Gemengd   

3.1    Bestemmingsomschrijving   

De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. dienstverlening uitsluitend op de begane grond; 

b. maatschappelijke voorzieningen uitsluitend op de begane grond; 

c. horecabedrijven uit ten hoogste categorie 1b van de Staat van Horeca‐activiteiten uitsluitend op de 

begane grond; 

d. het wonen met aan‐huis‐gebonden beroepen en aan‐huis‐gebonden bedrijven; 

e. bij  deze  bestemming  behorende  voorzieningen,  zoals  nutsvoorzieningen,  verkeers‐  en 

parkeervoorzieningen, groen en water. 

3.2    Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

3.2.1    Gebouwen 

a. gebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd; 

b. de  bouwhoogte  van  gebouwen  bedraagt  ten  hoogste  de  met  de  maatvoeringaanduiding 

aangegeven bouwhoogte; 

c. het aantal wooneenheden binnen het bouwvlak mag niet meer bedragen dan door middel van de 

aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' is aangegeven; 

d. ter  plaatse  van  de  aanduiding  specifieke  bouwaanduiding 'onderdoorgang'  is  een  overbouwing 

toegestaan boven de tweede bouwlaag. 

 

3.2.2    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. 

3.3    Specifieke gebruiksregels 

Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels: 

a. handel in en opslag van softdrugs en hallucinogene middelen niet is toegestaan; 

b. de handel in en opslag van consumentenvuurwerk niet is toegestaan; 

c. het  gebruik  van  deze  gronden  voor  woningen  is  uitsluitend  toegestaan  indien  per  woning  ten 

minste  1,0  parkeerplaats  binnen  de  bestemming  'Gemengd',  'Wonen  ‐ Ontwikkeling',  'Verkeer  ‐ 

Verblijfsgebied' wordt gerealiseerd;   

d. 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: 

1. de woonfunctie als primaire functie gehandhaafd wordt;   
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2. 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; 

3. ten  behoeve  van  de  kantoor‐  en/of  praktijkruimte  wordt  voorzien  in  voldoende 

parkeergelegenheid; 

4. het gebruik geen nadelige invloed heeft op de normale afwikkeling van het verkeer; 

5. geen  horeca  en  geen  detailhandel  plaatsvindt,  uitgezonderd  een  beperkte  verkoop 

ondergeschikt aan de uitoefening van toegestane aan‐huis‐gebonden beroepen; 

6. het beroep of de activiteit door de bewoner wordt uitgeoefend. 

 

 



    63   

 

  
Rho adviseurs voor leefruimte      059700.16070.00 
  

Artikel 4    Groen 

4.1    Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. beplantingen; 

b. water; 

c. ter plaatse van de aanduiding 'speelvoorziening': tevens speelvoorzieningen; 

d. bij  deze  bestemming  behorende  voorzieningen  zoals  voet‐  en  fietspaden,  speelvoorzieningen, 

voorzieningen ten behoeve van afvalinzameling, en kunstuitingen.   

4.2    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 bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 5 m. 
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Artikel 5    Tuin 

5.1    Bestemmingsomschrijving 

De  voor  'Tuin'  aangewezen  gronden  zijn  bestemd  voor  tuinen  bij  de  op  de  aangrenzende  gronden 

gelegen hoofdgebouwen. 

5.2    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 6    Verkeer ‐ Verblijfsgebied 

6.1    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. bij deze bestemming behorende  voorzieningen,  zoals  voet‐  en  fietspaden, parkeervoorzieningen, 

afvalinzameling, kunstuitingen,    voorzieningen voor openbaar vervoer, groen en water. 

6.2    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; 

c. binnen deze bestemming mogen, grenzend aan de bestemming 'Gemengd' voor zover gelegen aan 

het  Koningsplein,  balkons met  een maximale  diepte  van  1,2 m worden  gerealiseerd  vanaf  een 

minimale hoogte van 6 m boven peil en voor zover gelegen aan de Blaak vanaf 4 m boven peil. 
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Artikel 7    Water 

7.1    Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. de wateraanvoer en ‐afvoer, alsmede voor de waterberging; 

b. taluds en groen; 

c. bruggen. 

7.2    Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

a. duikers, waterovergangen,  keermuren  voor  de waterbeheersing,  oeverbeschoeiingen  en  andere 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde mogen worden gebouwd; 

b. bouwwerken,  geen  gebouwen  zijnde,  mogen  worden  gebouwd  indien  en  voor  zover  deze 

noodzakelijk  zijn  voor  oeververbindingen,  de  veiligheid  van  het  verkeer  te  water  of  voor  een 

doelmatig kwaliteit‐ en kwantiteitsbeheer van het oppervlaktewater; 

c. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m; 

d. in samenhang met de naastgelegen bestemming groen wordt minimaal een totaal oppervlakte van 

2240    m² water gerealiseerd; 
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Artikel 8    Wonen 

8.1    Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. het wonen met aan‐huis‐gebonden beroepen en aan‐huis‐gebonden bedrijven; 

b. bij deze bestemming behorende voorzieningen,  zoals  tuinen, erven, nutsvoorzieningen, verkeers‐ 

en (ondergrondse)parkeervoorzieningen, groen en water. 

8.2    Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

8.2.1    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  bouwhoogte  van  hoofdgebouwen  bedraagt  ten  hoogste  de met  de maatvoeringsaanduiding 

aangegeven bouwhoogte; 

d. de  goothoogte  van  hoofdgebouwen  bedraagt  ten  hoogste  de  met  de  maatvoeringaanduiding 

aangegeven goothoogte; 

e. de  voorgevel  van  hoofdgebouwen  dient  in  de  bestemmingsgrens met  de  bestemming  'Tuin'  te 

worden gebouwd; 

f. de  afstand  van  vrijstaande  en  twee‐aaneengebouwde  hoofdgebouwen  aan  de 

niet‐aaneengebouwde zijde tot de perceelsgrens dient ten minste 3 m te bedragen; 

g. uitbreiding  van  hoofdgebouwen  mag  uitsluitend  plaatsvinden  in  de  vorm  van  aanbouwen, 

uitbouwen en/of bijgebouwen; 

h. de  diepte  van  nieuwe  grondgebonden  hoofdgebouwen  bedraagt,  gemeten  vanaf  de  voorgevel, 

maximaal 12 m, met dien verstande dat de diepte van meer dan twee‐aaneengebouwde woningen 

ten hoogste 10 m bedraagt. 

 

8.2.2    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; 
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i. de bouwhoogte van bijgebouwen bedraagt ten hoogste 4 m;   

j. de bouwhoogte van overkappingen bedraagt ten hoogste 3 m. 

 

8.2.3    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. 

 

8.3    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 8.2.2 onder c en d ten aanzien van het maximaal 

te bebouwen gedeelte van de gronden. 

 

8.4    Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd  gezag  kan bij een omgevingsvergunning  afwijken  van het bepaalde  in  lid 8.2.1 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. 

 

8.5    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. 

 



    69   

 

  
Rho adviseurs voor leefruimte      059700.16070.00 
  

8.6    Afwijken van de gebruiksregels 

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 8.1 voor het gebruik van 

een aan‐ of bijgebouw of een gedeelte van een woning als afhankelijke woonruimte  (inwoning), met 

dien verstande, dat: 

a. een dergelijke bewoning noodzakelijk is vanuit het oogpunt van mantelzorg; 

b. op het perceel een woning aanwezig dient te zijn; 

c. per woning maximaal één omgevingsvergunning  ten behoeve van  inwoning voor mantelzorg mag 

worden verleend; 

d. inwoning  in beginsel dient plaats te vinden bij,  in of direct aansluitend aan de woning, waarbij de 

afhankelijke woonruimte een onderlinge verbinding met de woning dient te hebben;   

e. ten  behoeve  van  de  inwoning  geen  aparte  aansluiting  op  de  nutsvoorzieningen  mag  worden 

aangelegd. Er dient gebruikgemaakt te worden van de bestaande aansluiting; 

f. maximaal 80 m² van hoofdgebouw en/of bijgebouwen mag worden gebruikt  ten behoeve van de 

inwoning; 

g. geen eigen in‐/uitrit mag worden aangelegd voor de afhankelijke woonruimte; 

h. indien de bij het verlenen van de omgevingsvergunning bestaande noodzaak vanuit een oogpunt 

van mantelzorg niet meer aanwezig  is, de houder van de omgevingsvergunning burgemeester en 

wethouders daarvan binnen drie maanden schriftelijk in kennis stelt. 
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Artikel 9    Wonen ‐ Ontwikkeling 

9.1    Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Wonen ‐ Ontwikkeling' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. het wonen met aan‐huis‐gebonden beroepen en aan‐huis‐gebonden bedrijven; 

b. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals tuinen, erven,    water, wegen, voorzieningen 

ten  behoeve  van  (ondergrondse)  parkeervoorzieningen  en  voorzieningen  ten  behoeve  van 

afvalinzameling. 

9.2    Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

9.2.1    Hoofdgebouwen algemeen 

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  bouwhoogte  van  hoofdgebouwen  bedraagt  ten  hoogste  de met  de maatvoeringsaanduiding 

aangegeven bouwhoogte; 

d. de  goothoogte  van  hoofdgebouwen  bedraagt  ten  hoogste  de  met  de  maatvoeringaanduiding 

aangegeven goothoogte; 

e. ter  plaatse  van  de  'specifieke  bouwaanduiding  ‐  1'  mogen  uitsluitend  vrijstaande  of 

twee‐aaneengebouwde woningen worden gebouwd; 

f. ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding ‐ 2' is de hoofdvorm van de oorspronkelijke 

bebouwing uitgangspunt voor de nieuwbouw , met dien verstande dat de nieuwbouw binnen het 

opgenomen nieuwe bouwvlak wordt gerealiseerd;   

g. uitbreiding  van  hoofdgebouwen  mag  uitsluitend  plaatsvinden  in  de  vorm  van  aanbouwen, 

uitbouwen en/of bijgebouwen;   

 

9.2.2    Aan‐ en uitbouwen en bijgebouwen 

a. aan‐ en uitbouwen en bijgebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd; 

b. aan‐ en uitbouwen en bijgebouwen worden op een afstand van ten minste 3 m achter de voorgevel 

van het hoofdgebouw gebouwd, met uitzondering van erkers; 

c. ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding ‐ 2'    dient de voorgevel van hoofdgebouwen in de 

bestemmingsgrens met de bestemming 'Tuin' te worden gebouwd; 

d. de diepte van aan‐ en uitbouwen, gemeten vanaf de achtergevel van het hoofdgebouw, bedraagt: 

1. bij vrijstaande woningen: ten hoogste 5 m; 

2. bij overige woningen: ten hoogste 3 m; 

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; 
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i. de bouwhoogte van bijgebouwen bedraagt ten hoogste 4 m;   

j. de bouwhoogte van overkappingen bedraagt ten hoogste 3 m. 

 

9.2.3    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. 

 

9.3    Afwijken van de bouwregels 

In afwijking van het bepaalde in lid 9.2.1 onder d mag ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding ‐ 1' 

over maximaal  50%  van  de  oppervlakte  van  het  hoofdgebouw  een  goothoogte  van maximaal  10 m 

worden gerealiseerd.   

 

9.4    Specifieke gebruiksregels 

Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels: 

a. het gebruik van deze gronden voor woningen is uitsluitend toegestaan indien aan de volgende regel 

wordt voldaan: 

1. per  rijwoning  wordt  ten  minste  1,5  parkeerplaats  en  per  vrijstaande  of  twee‐onder‐een 

kapwoning wordt ten minste 1,7 parkeerplaats binnen de bestemming 'Wonen ‐ Ontwikkeling', 

'Gemengd' of 'Verkeer ‐ Verblijfsgebied' gerealiseerd, waarbij de volgende specificatie geldt: 

 bij grondgebonden woningen  tellen parkeerplaatsen op eigen  terrein voor  ten hoogste 1 

parkeerplaats mee; 

 voor woningen binnen het bouwvlak grenzend aan het Koningsplein mag worden volstaan 

met 1,0 parkeerplaats per woning; 

 

b. 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: 

1. de woonfunctie als primaire functie gehandhaafd wordt;   

2. 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; 

3. ten  behoeve  van  de  kantoor‐  en/of  praktijkruimte  wordt  voorzien  in  voldoende 

parkeergelegenheid; 

4. het gebruik geen nadelige invloed heeft op de normale afwikkeling van het verkeer; 

5. geen  horeca  en  geen  detailhandel  plaatsvindt,  uitgezonderd  een  beperkte  verkoop 

ondergeschikt aan de uitoefening van toegestane aan‐huis‐gebonden beroepen; 

6. het beroep of de activiteit door de bewoner wordt uitgeoefend. 

 

9.5    Afwijken van de gebruiksregels 

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 9.1 voor het gebruik van 

een aan‐ of bijgebouw of een gedeelte van een woning als afhankelijke woonruimte  (inwoning), met 

dien verstande, dat: 

a. een dergelijke bewoning noodzakelijk is vanuit het oogpunt van mantelzorg; 

b. op het perceel een woning aanwezig dient te zijn; 

c. per woning maximaal één omgevingsvergunning  ten behoeve van  inwoning voor mantelzorg mag 

worden verleend; 

d. inwoning  in beginsel dient plaats te vinden bij,  in of direct aansluitend aan de woning, waarbij de 

afhankelijke woonruimte een onderlinge verbinding met de woning dient te hebben;   
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e. ten  behoeve  van  de  inwoning  geen  aparte  aansluiting  op  de  nutsvoorzieningen  mag  worden 

aangelegd. Er dient gebruikgemaakt te worden van de bestaande aansluiting; 

f. maximaal 80 m² van hoofdgebouw en/of bijgebouwen mag worden gebruikt  ten behoeve van de 

inwoning; 

g. geen eigen in‐/uitrit mag worden aangelegd voor de afhankelijke woonruimte; 

h. indien de bij het verlenen van de omgevingsvergunning bestaande noodzaak vanuit een oogpunt 

van mantelzorg niet meer aanwezig  is, de houder van de omgevingsvergunning burgemeester en 

wethouders daarvan binnen drie maanden schriftelijk in kennis stelt. 
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Hoofdstuk 3    Algemene regels 

Artikel 10    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. 

 

 

Artikel 11    Algemene bouwregels 

11.1    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. 

 

11.2    Overschrijding bouwhoogte 

De bouwhoogte mag worden overschreden door antennes met ten hoogste 6 m. 
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11.3    Overschrijding bouwgrenzen 

De  bouwgrenzen,  niet  zijnde  bestemmingsgrenzen,  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.   

 

 

Artikel 12    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. 

 

 

Artikel 13    Algemene afwijkingsregels 

13.1    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. 

13.2    Afwijken van de Staat van Horeca‐activiteiten 

Het  bevoegd  gezag  kan  ‐  tenzij  op  grond  van  hoofdstuk  2  reeds  afwijking  mogelijk  is  ‐  bij  een 

omgevingsvergunning  afwijken  van  de  'Staat  van  horeca‐activiteiten'  voor  het  toestaan  van  een 

horecabedrijf uit categorie 1a en 1b met een vloeroppervlak van meer dan 400 m2, met dien verstande 

dat  de  bevoegdheid  tot  afwijken wordt  niet  gebruikt,  indien  daardoor  onevenredige  afbreuk wordt 

gedaan aan de woon‐ en leefklimaat van omliggende woningen en bedrijven. 
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Artikel 14    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. 

 

 

Artikel 15    Overige regels 

15.1    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 16    Overgangsrecht 

16.1    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. 

 

16.2    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. 

 

 

Artikel 17    Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als: 'Regels van het bestemmingsplan Centrum noord‐oost'. 

 

 

 



78   

 

  
Rho adviseurs voor leefruimte      059700.16070.00 
  



bijlagen bij de Regels
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Bijlage 1    Staat van Horeca‐activiteiten   



 
 

 

Bijlage  Staat van Horeca-activiteiten  

 

Categorie I 'lichte horeca' 

Horecabedrijven die, gelet op hun activiteiten en de aard van de omgeving, overwegend 

overdag en 's avonds zijn geopend. Dit hoofdzakelijk voor de verstrekking van etenswaren, 

maaltijden en dranken al dan niet in combinatie met het tegen vergoeding verstrekken van 

logies. Hierdoor veroorzaken zij slechts beperkte hinder voor omwonenden. Binnen deze 

categorie worden de volgende subcategorieën onderscheiden: 

 

1a. Aan de detailhandelsfunctie verwante horeca 

Horecabedrijven zoals: 

- broodjeszaak, crêperie, croissanterie; 

- cafetaria, koffiebar, theehuis; 

- lunchroom; 

- ijssalon; 

- snackbar. 

 

1b. Overige lichte horeca 

 Horecabedrijven zoals: 

- bed & breakfast; 

- bistro, eetcafé; 

- hotel; 

- hotel-restaurant; 

- kookstudio; 

- poffertjeszaak/pannenkoekenhuis; 

- pension; 

- restaurant (zonder bezorg- en/of afhaalservice); 

- shoarmazaak/grillroom; 

- wijn- of whiskyproeverij. 

 

1c. Bedrijven met een relatief grote verkeersaantrekkende werking 

Horeca bedrijven zoals: 

- bedrijven genoemd onder 1a en 1b met een vloeroppervlak1) van meer dan 

400 m²; 

- restaurant met bezorg- en/of afhaalservice; 

-  shoarmazaak/grillroom. 

 

Categorie 2 'middelzware horeca' 

Bedrijven die, gelet op hun activiteiten en de aard van de omgeving, overwegend ook delen 

van de nacht zijn geopend. Dit hoofdzakelijk voor de verstrekking van dranken al dan niet in 

combinatie met het verstrekken van etenswaren en maaltijden. Hierdoor kunnen zij aan-

zienlijke hinder voor omwonenden veroorzaken: 

Horecabedrijven zoals: 

- bedrijven uit categorie 1 die gelet op de aard van hun omgeving ook delen van de nacht 

geopend zijn; 

- bar, bierhuis, café, pub; 

- biljartcentrum; 

- café-restaurant. 

 

                                                      
1)  Zie toelichting op de Staat van Horeca-activiteiten. 



Bijlage 2 

 
 

 

Categorie 3 'zware horeca' 

Bedrijven die voor een goed functioneren ook 's nachts geopend zijn. Dit hoofdzakelijk voor 

de verstrekking van dranken al dan niet in combinatie met etenswaren en maaltijden en die 

tevens een groot aantal bezoekers aantrekken en daardoor grote hinder voor de omgeving 

met zich mee kunnen brengen: 

Horecabedrijven zoals: 

- bar-dancing;  

- dancing; 

- discotheek; 

- nachtclub; 

- zalenverhuur/partycentrum (regulier gebruik ten behoeve van feesten en muziek-

/dansevenementen). 
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