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Toelichting
Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding

Het planvoornemen is om op de hoek van de Anjerstraat en Bloemenstraat een 

kleinschalige woonzorgvoorziening voor dementerende ouderen te ontwikkelen. Hiertoe 

wordt in een deel van het plangebied een woonzorgcomplex gerealiseerd. De rest van het 

plangebied blijft in gebruik als park. 

Het plangebied ligt binnen het vigerende bestemmingsplan Ridderkerk West (vastgesteld 9 

september 2008). Het complex is gesitueerd binnen het bouwvlak maar de beoogde 

goothoogte bedraagt meer dan de toegestane hoogte. Derhalve wordt een nieuw 

bestemmingsplan opgesteld om de ontwikkeling planologisch mogelijk te maken. 

1.2  Ligging plangebied

Het plangebied ligt op de hoek van de Anjerstraat en Bloemenstraat te Ridderkerk (ter 

hoogte van Anjerstraat 63), ten westen van het centrum van Ridderkerk. In onderstaande  

afbeelding is de ligging en begrenzing van het plangebied weergegeven. 

Het plangebied grenst aan de noordoost- en oostzijde aan de Anjerstraat en aan de 

zuidkant aan de Bloemenstraat. Langs de west- en noordgrens van het plangebied loopt 

een watergang met daaraan grenzend woningen. 

Afbeelding begrenzing en ligging plangebied
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1.3  Vigerend bestemmingsplan

Het plangebied ligt binnen het vigerende bestemmingsplan Ridderkerk-West, vastgesteld 9 

september 2008. Het plangebied is bestemd als 'Maatschappelijke doeleinden' en 

'Groenvoorzieningen'. Binnen de bestemming 'Maatschappelijke doeleinden' zijn 

maatschappelijke voorzieningen toegestaan. De goothoogte van gebouwen mag maximaal 

4 meter bedragen. Het planvoornemen past binnen de bestemmingsomschrijving 

maatschappelijke voorzieningen. Echter de goothoogte van de nieuwe bebouwing bedraagt 

meer dan 4 meter. Derhalve is sprake van strijdigheid met de bouwregels van de 

bestemming 'Maatschappelijk'. 

De gronden met de bestemming 'Groenvoorzieningen' zijn bestemd voor beplantingen, 

geluidwerende voorzieningen, speelvoorzieningen en in samenhang daarmee voor voet- en 

fietspaden, voorzieningen ten behoeve van afvalinzameling en voor bermen. Voor het park 

wordt in voorliggend bestemmingsplan de bestemming 'Groen' opgenomen.

Afbeelding uitsnede vigerend bestemmingsplan 

Ter plaatse van het plangebied is een zone met een archeologische dubbelbestemming 

weergegeven (Archeologisch Waardevol Gebied). Op basis van artikel 29 van het 

bestemmingsplan geldt een onderzoeksverplichting wanneer het bouwplan voorziet in 

bodemingrepen met;

een oppervlakte van meer dan 200 m2 en een diepte van meer dan 1.0 meter beneden 

het maaiveld (in bebouwd gebied) of;

een diepte van meer dan 0.5 meter beneden het maaiveld (in onbebouwd gebied).

Ter plaatse van het plangebied is archeologisch onderzoek uitgevoerd, zie hiervoor 

paragraaf 4.8.
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1.4  Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt het planvoornemen toegelicht. In hoofdstuk 3 wordt het relevante beleid 

behandeld. In hoofdstuk 4 worden de resultaten van de onderzoeken en beoordelingen van 

verscheidene milieuaspecten toegelicht. In hoofdstuk 5 wordt de uitvoerbaarheid van het 

plan beschreven. Tot slot wordt in hoofdstuk 6 de juridische planbeschrijving toegelicht. 
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Hoofdstuk 2  Planbeschrijving

2.1  Bestaande situatie

Bebouwing 

In de bestaande situatie bestaat het plangebied grotendeels uit park. Er stonden 2 

gebouwen in het plangebied, welk gebruikt werden ten behoeve van maatschappelijke 

voorzieningen. Beide gebouwen zijn gesloopt. 

Afbeelding bestaande situatie plangebied

Structuren

Ligging achter de Lagendijk

De Lagendijk is een historische lintstructuur die loopt vanuit het buitengebied tot aan het 

centrum van Ridderkerk. Het is een lange cultuurhistorisch-waardevolle structuurlijn die 

duidelijk herkenbaar is aan de kleinschalige korrel van individuele gebouwen. Daarnaast is 

het gebied achter de dijk nog duidelijk herkenbaar in het stedelijk weefsel van Ridderkerk. 

Zowel aan de noord- als zuidzijde van de dijk bevindt zich achter de lintbebouwing ruimte en 

groen. De latere wijken/bebouwing hebben hier afstand gehouden. Dit versterkt de 

cultuurhistorische waarde van de Lagendijk.

Het plangebied ligt ook in deze zone achter de lintbebouwing. Het is dus van belang dat 

met de nieuwe ontwikkeling het groene en ruimtelijke karakter van deze locatie behouden 

blijft. Dit wordt toegelicht in de navolgende paragraaf. 

Water en groen

Langs de west- en noordkant van het plangebied loopt een watergang. In het park zijn 2 

speeltuinen aanwezig, 1 aan de zijde van de Bloemenstraat en 1 aan de noordoostkant van 
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het park. Het plangebied is de belangrijkste groenvoorziening voor de aangrenzende 

woonbuurt. Het is onderdeel van de groen/blauwe rand die rond de buurt loopt. In dit deel 

van Ridderkerk-Oost bevindt zich relatief weinig groen en bevinden zich ook relatief weinig 

bomen. Daarbij komt dat, door de nabijheid van de A16, de luchtkwaliteit in deze buurt 

minder is. De aanwezigheid van groen en bomen is van belang.

2.2  Toekomstige situatie

Het planvoornemen betreft de realisatie van een woonzorgcomplex aan de zuidkant van het 

plangebied. Voor de uitgebreide planbeschrijving wordt verwezen naar Bijlage 1.

Planvoornemen woonzorgcomplex

Voor het planvoornemen van het woonzorgcomplex is een gebiedsanalyse gemaakt, aan de 

hand daarvan is een visie opgesteld. De voorkeursvariant van de visie wordt hieronder 

toegelicht. 

Het schetsontwerp betreft de realisatie van een woonzorgcomplex bestaande uit een 

woonzorgcomplex met bijbehorende tuin.

Het woonzorgcomplex wordt ontwikkeld voor het kunnen aanbieden van wonen in 

combinatie met zorg voor dementerende ouderen. Direct aangrenzend aan het nieuwe 

gebouw komt een afgesloten tuin voor bewoners. Rondom het gehele complex worden 

nieuwe paden aangelegd in het park. 

Afbeelding schetsontwerp woonzorgcomplex 

Het gebouw bestaat uit 21 studio's/woonunits verdeeld over twee bouwlagen met kap. Voor 

het gebouw is in overleg met omwonenden gekozen voor onderstaande optie als 

detailuitwerking. 
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Afbeelding impressie gevelaanzichten gebouw woonzorgcomplex

Verkeer en parkeren

De ontsluiting van het woonzorgcomplex vindt plaats via de Bloemenstraat en vervolgens via 

de Lagendijk. In het plangebied worden paden aangelegd van en naar het complex en door 

het park. Het complex zelf is per auto alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer. Aan de 

oostzijde van het plangebied worden tenminste 11 parkeerplaatsen aangelegd. Er worden 

geen parkeerplaatsen direct bij het nieuwe gebouw gerealiseerd. Het aspect verkeer en 

parkeren wordt nader toegelicht in paragraaf 4.6.

Groen

Het bestaande groen en de bestaande volwassen bomen bepalen voor een groot deel de 

huidige kwaliteiten van de locatie maar zijn tevens bepalend voor de 

ontwikkelingsmogelijkheden. De solitaire bomen, met name essen, zijn kwalitatief goed. Bij 

het ontwerp van de nieuwe bebouwing is rekening gehouden met een zo goed mogelijke 

inpassing binnen het bestaande groen. Het streven is om de speeltuin op de hoek 

Bloemenstraat - Anjerstraat te vernieuwen. Ter plaatse van de speeltuin is in voorliggend 

bestemmingsplan de aanduiding 'speelvoorziening' opgenomen.
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Hoofdstuk 3  Ruimtelijk beleidskader

3.1  Rijksbeleid

3.1.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) bundelt het nationale ruimtelijke en 

infrastructurele beleid en schetst een beeld van Nederland in 2040. Zo beschrijft het kabinet 

in de Structuurvisie in welke infrastructurele plannen het de komende jaren wil investeren en 

op welke wijze bestaande infrastructuur beter benut kan worden. Provincies en gemeenten 

krijgen in de plannen meer bewegingsvrijheid op het gebied van ruimtelijke ordening. De 3 

hoofddoelen van de structuurvisie zijn:

Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de 

ruimtelijk-economische structuur van Nederland;

Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en 

cultuurhistorische waarden behouden zijn.

Het verbeteren, in stand houden en ruimtelijk zeker stellen van de bereikbaarheid 

waarbij de gebruiker voorop staat.

Specifiek beleid ten aanzien van het planvoornemen is niet opgenomen, derhalve wordt de 

structuurvisie niet nader toegelicht. 

3.1.2  Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro)

Het Barro bevat inhoudelijke regels van de rijksoverheid waaraan ruimtelijke plannen, zoals 

dit bestemmingsplan, 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 plangebied ligt niet binnen een invloedssfeer van het Barro.

3.1.3  Besluit ruimtelijke ordening (Bro)

In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is de ladder voor duurzame verstedelijking 

opgenomen. Op grond van art. 3.1.6 Bro zijn provincies en gemeenten verplicht om in de 

toelichting van een ruimtelijk besluit de zogenoemde 'ladder voor duurzame verstedelijking' 

op te nemen wanneer een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk wordt gemaakt. De 

kernbepaling van de laddersystematiek luidt als volgt; 

De toelichting van een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk  

maakt, bevat een beschrijving van de behoefte aan de voorgenomen stedelijke 

ontwikkeling. Indien blijk t dat de stedelijke ontwikkeling niet binnen het bestaand stedelijk  

gebied kan worden voorzien, bevat de toelichting een motivering daarvan en een 

beschrijving van de mogelijkheid om in die behoefte te voorzien op de gekozen locatie 

buiten het bestaand stedelijk  gebied.

Voor de onderbouwing van de ladder, zie subparagraaf 3.1.4.
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3.1.4  Onderbouwing ladder

In het Besluit ruimtelijke ordening en in de provinciale verordening is de ladder voor 

duurzame verstedelijking opgenomen. In deze subparagraaf wordt het planvoornemen 

getoetst aan de ladder voor duurzame verstedelijking.

Bestaand stedelijk gebied

Het plangebied ligt binnen bestaand stedelijk gebied. Een uitgebreide motivering van de 

ladder is niet benodigd. In de gebiedsanalyse (zie Bijlage 1) is de geschiktheid van de 

locatie en de zorgvuldige inpassing in het groene park toegelicht. Het planvoornemen 

voorziet in een benutting van vrijkomende gronden met een maatschappelijke functie. 

Behoefte

Uit de beschrijving van het gemeentelijk beleid (paragraaf 3.2) en uit de gebiedsanalyse (zie 

Bijlage 1) volgt dat er behoefte is aan woonvormen, al of niet in combinatie met zorg. Het 

planvoornemen voorziet in de realisatie van een woonzorgcomplex, waar wonen met zorg 

gecombineerd kan worden, specifiek in de behoefte van een zorgorganisatie om een nieuw 

woonzorgcomplex voor dementerende ouderen tot stand te brengen in Ridderkerk.

3.2  Provinciaal beleid

3.2.1  Provinciale visie Ruimte en Mobiliteit

Op 9 juli 2014 is de visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) vastgesteld (geconsolideerd per 29 

juni 2018). Deze visie bevat vier 'rode draden';

Beter benutten en opwaarderen van wat er is;

Vergroten van de agglomeratiekracht;

Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit;

Bevorderen van de transitie naar een water- en energie-efficiënte samenleving.

Beter benutten en opwaarderen van wat er is

Het plangebied ligt binnen een gebied dat is aangewezen als zijnde bebouwde ruimte. Het 

beter benutten van deze ruimte krijgt ruimtelijk invulling door verdichting, herstructurering en 

binnenstedelijke transformatie. De Provincie zet in op het zoveel mogelijk concentreren van 

nieuwbouw binnen de bebouwde ruimte. De Provincie wil op verschillende manieren 

bijdragen aan het beter benutten van de bebouwde ruimte. Op grond van het Besluit 

ruimtelijke ordening hanteren gemeenten de ladder voor duurzame verstedelijking om de 

keuze voor en situering van nieuwe woon- en werklocaties te verantwoorden. 

Daarbij spelen ook kwalitatieve aspecten mee; Deze elementen zijn er vooral op gericht de 

leefkwaliteit van de inwoners te beschermen of zo nodig te versterken;

het belang van ruimtelijke kwaliteit,

het behoud van voldoende groen binnen de bebouwde ruimte,

de ruimtevraag vanuit klimaat, lucht, geluid, externe veiligheid, bodem, ondergrond en 

energie.
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Het plangebied ligt deels binnen de aangewezen stedelijke groenstructuur.

In de stedelijke groen- en waterstructuur komen diverse doelen en opgaven bijeen, die een 

(boven)regionale component hebben en daarmee ook van provinciaal belang zijn. De 

primaire verantwoordelijkheid voor de stedelijke groen- en waterstructuur ligt in de meeste 

gevallen bij de gemeente en/of het waterschap. Om die reden worden in de Visie ruimte en 

mobiliteit wel de provinciale belangen met betrekking tot deze structuur benoemd, maar is 

de structuur zelf indicatief op kaart weergegeven. 

In de planbeschrijving (zie ook Hoofdstuk 2 en Bijlage 1) is toegelicht dat het nieuwe 

gebouw zorgvuldig is ingepast in het aanwezige groen. Daarnaast wordt het groene karakter 

voor het woonzorgcomplex versterkt door de aanleg van een tuin rondom het complex. Het 

groen in het park wordt opgeknapt waarmee de ruimtelijke kwaliteit van het plangebied en 

de stedelijke groenstructuur worden verbeterd en versterkt.

De provinciale ladder wordt in de volgende subparagraaf toegelicht. 

3.2.2  Verordening

De geactualiseerde versie van de Provinciale Verordening ruimte is vastgesteld door de 

Provinciale Staten op 12 maart 2014 (geconsolideerde versie per 29 juni 2018).

In de Verordening ruimte is de provinciale Ladder voor duurzame verstedelijking opgenomen 

in artikel 2.1.1.  In dit artikel is opgenomen dat als een bestemmingsplan een nieuwe 

stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, deze moet voldoen aan de volgende eisen:

a. de toelichting van het bestemmingsplan gaat in op de toepassing van de ladder voor 

duurzame verstedelijking overeenkomstig artikel 3.1.6, tweede, derde en vierde lid van 

het Besluit ruimtelijke ordening;

b. indien in de behoefte aan de stedelijke ontwikkeling niet binnen bestaand stads- en 

dorpsgebied kan worden voorzien en voor zover daarvoor een locatie groter dan 3 

hectare nodig is, wordt gebruik gemaakt van locaties die zijn opgenomen in het 

Programma ruimte.

In subparagraaf 3.1.4 is de onderbouwing van de Ladder voor duurzame verstedelijking 

opgenomen

Artikel 2.2.1 Ruimtelijke kwaliteit 

Lid 1 Ruimtelijke kwaliteit bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen

Een bestemmingsplan kan voorzien in een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling (nieuwe 

bebouwing of nieuw gebruik van bebouwing of grond), onder de volgende voorwaarden ten 

aanzien van ruimtelijke kwaliteit:

a. de ruimtelijke ontwikkeling past binnen de bestaande gebiedsidentiteit, voorziet geen 

wijziging op structuurniveau, past bij de aard en schaal van het gebied en voldoet aan 

de relevante richtpunten van de kwaliteitskaart (inpassen);

b. als de ruimtelijke ontwikkeling past binnen de bestaande gebiedsidentiteit, maar 

wijziging op structuurniveau voorziet (aanpassen), wordt deze uitsluitend toegestaan 

mits de ruimtelijke kwaliteit per saldo ten minste gelijk blijft door:

1. zorgvuldige inbedding van de ontwikkeling in de omgeving, rekening houdend met 

de relevante richtpunten van de kwaliteitskaart, en

2. het zo nodig treffen van aanvullende ruimtelijke maatregelen als bedoeld in het 

derde lid;

c. als de ruimtelijke ontwikkeling niet past bij de bestaande gebiedsidentiteit 
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(transformeren), wordt deze uitsluitend toegestaan mits de ruimtelijke kwaliteit van de 

nieuwe ontwikkeling is gewaarborgd door:

1. een integraal ontwerp, waarin behalve aan de ruimtelijke kwaliteit van het gehele 

gebied ook aandacht is besteed aan de fysieke en visuele overgang naar de 

omgeving en de fasering in ruimte en tijd, alsmede rekening is gehouden met de 

relevante richtpunten van de kwaliteitskaart, en

2. het zo nodig treffen van aanvullende ruimtelijke maatregelen als bedoeld in het 

derde lid.

De ruimtelijke ontwikkeling van het woonzorgcomplex is passend binnen de bestaande 

gebiedsidentiteit. In het plangebied stonden 2 gebouwen met een maatschappelijke functie. 

Het realiseren van een nieuw gebouw met een woonzorg functie (maatschappelijke functies) 

is daarmee passend op de locatie. Daarnaast is het gebouw zorgvuldig ingepast in de 

groene omgeving van het park. In de omgeving van het plangebied komen verschillende 

functies voor, waaronder maatschappelijke functies en wonen. Het realiseren van een 

woonzorgcomplex op de locatie past daarmee in de omgeving. 

3.2.3  Conclusie

Het provinciaal beleid levert geen belemmeringen op.

De (provinciale) Ladder voor duurzame verstedelijking is onderbouwd in subparagraaf 3.1.4. 

Ook is het aspect ruimtelijke kwaliteit in relatie tot de nieuwe ontwikkeling toegelicht. 

Daaruit volgt dat het realiseren van een nieuw gebouw met een maatschappelijke functie 

passend is op de locatie. 

3.3  Gemeentelijk beleid

3.3.1  Omgevingsvisie Ridderkerk 2035

De gemeente Ridderkerk heeft de kaders van het gemeentelijk beleid tot 2035 vastgelegd in 

een Omgevingsvisie, vastgesteld in 2017. Deze visie geeft richting aan toekomstige 

ontwikkelingen en laat ruimte voor initiatieven vanuit de Ridderkerkse samenleving. De visie 

is de basis voor alle (gemeentelijke) plannen.

Nederland vergrijst en ook Ridderkerk volgt deze landelijke trend. Het aandeel van de 

bevolking ouder dan zestig jaar is in Ridderkerk bovengemiddeld (CBS, 2016). Ouderen 

blijven zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. 

Meer dan voorheen zullen met name oudere mensen een beroep doen op verschillende 

vormen van zorg, zoals thuiszorg of verpleeghuizen, huisartsen en fysiotherapeuten. In de 

visie is opgenomen als beleidsuitgangspunt ''Aandacht vragen voor diversiteit aan 

woonvormen bij' nieuwe ontwikkelingen''. 

De ontwikkeling van het woonzorgcomplex sluit aan bij de visie om dementerende ouderen 

passende zorg en een daarbij behorende woonvorm te bieden. 
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3.3.2  Integraal accommodatie plan

In januari 2016 is het Integraal accommodatie plan (IAP) door de gemeente Ridderkerk 

vastgesteld. In dit plan is beschreven dat het gemeentelijk vastgoed Anjerstraat 4 wordt 

gesloopt en dat een gebiedsvisie voor de locatie gemaakt moet worden aangaande de 

herontwikkeling van de locatie. Het project is opgenomen in het uitvoeringsprogramma van 

het IAP (project nr. 31) als zijnde uitvoering van het IAP. De reeds opgestelde gebiedsvisie 

(zie Bijlage 1) wordt planologisch mogelijk gemaakt met voorliggend bestemmingsplan. 

3.3.3  Bomenplan

In april 2012 is het bomenplan Ridderkerk opgesteld. De Lagendijk maakt deel uit de 

bomenstructuur (structuur dijk / oude weg). De wegen direct aangrenzend aan het 

plangebied maken geen deel uit van de boomstructuur. 

In het bomenplan is opgenomen dat bomen met een goede toekomstverwachting waardevol 

zijn en behouden dienen te worden. De bestaande bomen in het plangebied, en daarmee 

ook de toekomstverwachting, zijn in de gebiedsanalyse in beeld gebracht. In het ontwerp 

van het gebouw is rekening gehouden met een zorgvuldige inpassing in het park met daarbij 

ook behoud van ten minste de toekomstwaardevolle bomen. 

3.3.4  Duurzaamheid

In het Milieu- en Duurzaamheidsprogramma van de gemeente Ridderkerk is als doel 

gesteld om 40% CO2 te reduceren in 2030 ten opzichte van 1990. Dit kan bereikt worden 

door energieprestatieverbeteringen, efficiëntere en zuinigere energieverbruik en door het 

verduurzamen van woningen en gebouwen. Belangrijke rode draden in de projecten om 

deze doelstellingen te bereiken zijn: energiebesparing, duurzame nieuwbouw, duurzame 

energieopwekking, mobiliteit en vervoer en de samenwerking met ketenpartners.

Het nieuwe gebouw wordt zo duurzaam en energie-efficiënt mogelijk ontworpen. Het 

gebouw wordt in elk geval zonder gasaansluiting gerealiseerd.

3.4  Conclusie beleid

Het planvoornemen is passend binnen het rijksbeleid, provinciaal beleid en gemeentelijk 

beleid. 
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Hoofdstuk 4  Omgevingsaspecten

4.1  Bedrijven en milieuzonering

In het kader van een goede ruimtelijke ordening moet worden beoordeeld of bedrijven in de 

omgeving worden belemmerd door de ontwikkeling en of er ter plaatse van gevoelige 

functies, zoals wonen, sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Voor de beoordeling is gebruik gemaakt van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering 

(VNG, editie 2009). Per milieucategorie geldt een minimaal gewenste afstand, de 

richtafstand. Deze richtafstand geldt tussen enerzijds de grens van de bestemming die 

bedrijven (of andere milieubelastende functies) toelaat en anderzijds als uiterste situering 

van de gevel van een woning die volgens het bestemmingsplan of via vergunningvrij bouwen 

mogelijk is. De in de handreiking opgenomen afstanden zijn indicatief en kunnen per 

gebiedstype, waarin de ontwikkeling zal plaatsvinden, verschillen. Hierbij is het 

uitgangspunt dat deze afstanden gemotiveerd worden toegepast.

De richtafstanden zijn afhankelijk van het omgevingstype waarbinnen de milieugevoelige 

bestemming ligt. De VNG-handreiking gaat uit van de omgevingstypes rustige 

woonwijk/rustig buitengebied of gemengd gebied.

Beoordeling

Voor de beoordeling of er wordt voldaan aan de richtafstand is uitgegaan van het 

omgevingstype rustige woonwijk. Er is gemeten vanaf de grens van het bouwvlak tot aan de 

grens van het bestemmingsvlak van de milieubelastende functie.

Het gebouw aan de Anjerstraat 2 is bestemd met 'Maatschappelijk', dit betreft geen 

milieubelastende functie. Derhalve zijn deze gronden buiten de beoordeling gelaten. 

In onderstaande tabel zijn de milieubelastende bedrijven in de omgeving van het plangebied 

weergegeven. 

Ter plaatse van bijna alle bedrijven wordt voldaan aan de richtafstand uitgezonderd het 

bedrijf aan de Lagendijk 219. Er wordt niet voldaan aan de richtafstand van 30 meter 

(werkelijke afstand is 30 meter). In geval er niet wordt voldaan aan de richtafstand moet 

nader worden gemotiveerd waarom er wel sprake is van een goed woon- en leefklimaat. In 

de huidige situatie moet het bedrijf, op grond van het Activiteitenbesluit, al voldoende 

afstand aanhouden tot de maatschappelijke bestemming van het plangebied en de 

woningen langs de Lagendijk. Ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan is de 

bestemming 'Maatschappelijk' op een grotere afstand komen te liggen van het bedrijf. 

Daarom wordt gesteld dat er geen sprake is van een belemmering van het functioneren van 

de bedrijfsvoering, danwel van invloed is op het nieuwe woonzorgcomplex. 

Functie Adres Milieucategorie Richtafstand Werkelijke 

afstand

Bedrijf Lagendijk 219 2 30 meter 28 meter

Bedrijf Oudelandseweg 59 2 30 meter 88 meter

Bedrijf Lagendijk 130 2 30 meter 70 meter

Begraafplaats Lagendijk 114 1 10 meter 109 meter

Tabel functies met bijbehorende milieucategorie, omgeving van het plangebied

 bestemmingsplan "Anjerstraat / Bloemenstraat" (vastgesteld)



 20

Conclusie

Het plangebied ligt op voldoende afstand van bijna alle milieubelastende functies in de 

omgeving van het plangebied, uitgezonderd het bedrijf aan de Lagendijk 219. Bovenstaand 

is toegelicht dat dit bedrijf geen belemmering vormt voor de realisatie van het 

woonzorgcomplex.

In de huidige situatie moet het bedrijf, op grond van het Activiteitenbesluit, al voldoende 

afstand aanhouden tot de maatschappelijke bestemming van het plangebied en de 

woningen langs de Lagendijk. Ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan is de 

bestemming 'Maatschappelijk' op een grotere afstand komen te liggen van het bedrijf. 

Daarom wordt gesteld dat er geen sprake is van een belemmering van het functioneren van 

de bedrijfsvoering, danwel van invloed is op het nieuwe woonzorgcomplex. 

Het aspect bedrijven-en milieuzonering levert geen belemmeringen op voor het 

bestemmingsplan.

4.2  Externe veiligheid

Voor het milieuaspect externe veiligheid zijn een aantal bronnen van belang, namelijk het 

vervoer van gevaarlijke stoffen via de weg, het spoor of het water, het transport door 

ondergrondse leidingen en de opslag van gevaarlijke stoffen. Het Externe veiligheidsbeleid 

heeft betrekking op het gebruik, productie, opslag en transport van gevaarlijke stoffen. De 

overheid stelt grenzen aan de risico's van inrichtingen met gevaarlijke stoffen. Die grenzen 

zijn vertaald in een norm voor het plaatsgebonden risico (PR), een oriëntatiewaarde en 

verantwoordingsplicht voor het groepsrisico (GR).

Bij externe veiligheid gaat het om de gevaren die de directe omgeving loopt in het geval er 

iets mis mocht gaan tijdens de opslag, productie of het transport van gevaarlijke stoffen. De 

daaraan verbonden risico's moeten aanvaardbaar blijven. Er worden in dit kader twee 

normstellingen gehanteerd, te weten: 

het plaatsgebonden risico: richt zich vooral op de te realiseren basisveiligheid voor 

burgers; 

het groepsrisico: stelt beperkingen aan de maatschappelijke ontwrichting als gevolg 

van calamiteiten met gevaarlijke stoffen.

Beoordeling

Aan de hand van de risicokaart is beoordeeld welke risicobronnen in de omgeving van het 

plangebied aanwezig zijn. Er zijn 2 risicobronnen aanwezig te weten;

1. Buisleiding Gasunie

2. A15

 bestemmingsplan "Anjerstraat / Bloemenstraat" (vastgesteld)



 21

Afbeelding uitsnede risicokaart

Buisleiding

Ten noorden en ten oosten van het plangebied ligt een buisleiding van de Gasunie. Deze 

leiding heeft geen risicocontouren en levert derhalve geen belemmeringen op voor het 

planvoornemen.

A15

De A15 ligt ten westen van het plangebied en kent een plaatsgebonden risicocontour van 

66 meter en een groepsrisico contour van 0 meter. Ook is een plasbrandaandachtsgebied 

(contour 30 meter, gemeten vanaf buitenste kantstrepen weg) aanwezig. Het plangebied ligt 

op een afstand van 137 meter en buiten de risicocontouren van de A15. Daarmee wordt 

gesteld dat deze weg geen belemmering is voor de realisatie van het planvoornemen.

Conclusie

Het aspect externe veiligheid staat een uitvoering van het plan niet in de weg. 

4.3  Luchtkwaliteit

Voor het bestemmingsplan is het aspect luchtkwaliteit beoordeeld. Het effect van en op de 

uitstoot van vervuilende stoffen door wegverkeer moet worden beschouwd. Voor het 

plan(gebied) dient te worden aangetoond dat het voldoet aan de wettelijke normen voor de 

concentraties stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10). 

Onderzoek

Om inzicht te geven in de mate van blootstelling aan luchtverontreiniging als gevolg van het 

plan zijn de concentraties uit de digitale monitoringstool, die behoort bij het NSL (Nationaal 

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit) bekeken. Uit de monitoringstool (2017) blijkt dat 
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de concentraties stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10) ter plaatse van de dichtstbij 

gelegen doorgaande wegen, de Lagendijk, Bloemenstraat en Burgemeester de 

Zeeuwstraat, nergens meer bedragen dan grenswaarden 40 ug/m3 (grenswaarde NO2 en 

PM10). De concentratie NO2 bedraagt maximaal 32,7 ug/m3 en concentratie PM10 bedraagt 

maximaal 20,1 ug/m3. De fijnstof (PM2,5) concentraties zijn nergens hoger dan 12,2 ug/m3 

(2016) (grenswaarde 25 ug/m3). Het is de verwachting dat door het schoner worden van de 

autotechniek de concentratie van met name stikstofdioxide in de toekomst nog lager is.

De verkeersgeneratie neemt ten gevolge van het plan niet significant toe. Voor de 

verkeersgeneratie is uitgegaan van 52 verkeersbewegingen. Met behulp van de NIBM-tool 

van het Kenniscentrum Infomil is op globale wijze beoordeeld of er hiermee sprake is van 

een al dan niet in betekenende mate bijdrage van het plan aan de verslechtering van de 

luchtkwaliteit. Het resultaat van deze (worst case) berekening met de tool geeft aan dat het 

plan hiermee niet in betekenende mate bijdraagt. 

Afbeelding uitsnede resultaten NIBM tool

Conclusie

De voorgenomen ontwikkeling is aan te merken als een project dat NIBM bijdraagt aan de 

verslechtering van de luchtkwaliteit. Een onderzoek luchtkwaliteit is niet nodig. 

Geconcludeerd wordt dat het aspect luchtkwaliteit geen belemmeringen oplevert voor het 

bestemmingsplan. 

Daarnaast is in het kader van een goede ruimtelijke ordening ter plaatse van het plangebied 

de jaargemiddelde concentraties NO2 (stikstofdioxide), PM10 (fijnstof) en PM2,5 beoordeeld. 

Deze waarden zijn lager dan de gestelde grenswaarden uit bijlage 2 van de Wet 

luchtkwaliteit. Vanwege de algemene trend dat de emissies en achtergrondconcentraties 

zullen dalen worden er ook in de toekomst geen overschrijdingen verwacht.
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4.4  Geluid

Buro DB heeft een akoestisch onderzoek wegverkeer uitgevoerd. Het rapport is als Bijlage 

3 bijgevoegd. Het nieuwe woonzorgcomplex ondervindt een geluidsbelasting van de 

omliggende wegen:

rijksweg A15;

Lagendijk;

Burgemeester de Zeeuwstraat;

30 km/uur-wegen.

De rijksweg A15 is een bestaande weg die ligt buiten het stedelijke gebied. Bij de toetsing 

van het geluid van deze weg moet worden uitgegaan van een buitenstedelijke situatie. Bij 

de toetsing van het geluid van alle overige wegen moet worden uitgegaan van een 

binnenstedelijke situatie. In alle gevallen geldt 48 dB als de voorkeursgrenswaarde voor de 

nieuw te realiseren woningen (artikel 82 lid 1 Wgh). 

Wanneer deze norm wordt overschreden dan dient eerst nader onderzoek plaats te vinden 

naar de mogelijkheden voor het toepassen van geluidsbeperkende maatregelen.

Voor de 30 km/uur-wegen, waarbij de geluidsbelasting niet wordt getoetst aan wettelijke 

normen, wordt onderzocht en beoordeeld of de te verwachten geluidsbelasting voldoet aan 

de voorwaarden voor een goede ruimtelijke ordening. Bij de beoordeling daarvan is in dit 

onderzoek aangesloten op de geluidsclassificatie volgens de methode Miedema.

Bij het uitvoeren van de geluidsberekeningen is aan alle zijden van het bouwvlak uitgegaan 

van de toetshoogtes van 1,5 en 4,5 meter boven het maaiveld. Deze hoogtes zijn 

representatief voor respectievelijk de begane grond en eerste verdieping van het nieuwe 

gebouw.

Afbeelding situering toetspunten op de woningen van het plan
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A15

Uit de berekeningsresultaten volgt dat de te verwachten geluidsbelasting bij de toetspunten 

01, 02, 03 en 07 hoger is dan de voorkeursgrenswaarde. De hoogst berekende 

geluidsbelasting is 53 dB bij toetspunt 01. Daarmee wordt de maximale ontheffingswaarde 

niet overschreden maar wel geëvenaard.

Tabel geluidsbelasting t.g.v. de rijksweg A15, inclusief correctie artikel 110g Wgh

Lagendijk

De geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de Lagendijk bedraagt maximaal 46 dB. 

Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschreden. Nader onderzoek 

naar de toepassing van geluidsbeperkende maatregelen is voor deze situatie niet nodig.

Burgemeester de Zeeuwstraat

De geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de Burgemeester de Zeeuwstraat is in 

geen geval hoger dan 30 dB. Aan de voorkeursgrenswaarde wordt ruim voldaan. Nader 

onderzoek naar de toepassing van geluidsbeperkende maatregelen is voor deze situatie 

niet nodig. 

30 km/uur-wegen

De (ongecorrigeerde en totale) geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de 

aanwezige 30 km/uur-wegen bedraagt maximaal 51 dB. De geluidsbelasting van deze 

wegen valt daarmee in de MKM-milieuklasse 'goed' en voor één punt in de klasse 'redelijk'. 

In alle gevallen wordt voldaan aan de grenswaarde van 55 dB. Daarmee kan gesteld worden 

dat de geluidsbelasting van de 30 km/uur-wegen rondom het plangebied voldoet aan de 

randvoorwaarden voor een goede ruimtelijke ordening. De geluidsbelasting is acceptabel en 

vanuit het aspect geluid is er sprake van een goed woon- en leefklimaat. Voor de realisatie 

van het plan is het onderzoeken c.q. treffen van geluidsbeperkende maatregelen voor deze 

situatie dan ook niet nodig.

Conclusie

Uit het onderzoek volgt dat alleen de geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de 
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rijksweg A15 de geldende geluidsnorm overschrijdt. De geluidsbelasting ten gevolge van de 

overige wegen voldoet wel aan de norm.

De maximale grenswaarde (ontheffingswaarde) van de rijksweg A15 wordt niet overschreden 

maar wel geëvenaard. De beschouwing van mogelijke geluidsbeperkende maatregelen (zie 

ook paragraaf 4.5 in Bijlage 3) wijst uit dat geluidsreducerend asfalt op de weg en 

geluidsafscherming langs de weg reeds aanwezig is. Het toevoegen van geluidsbeperkende 

maatregelen voor dit plan is niet doelmatig en/of realistisch. Ook het plaatsen van 

geluidsafscherming nabij de nieuwbouw is vanuit stedenbouwkundig oogpunt niet wenselijk 

en doelmatig.

Het toepassen van dove gevels in het plan biedt ook geen oplossing. Er wordt voor het plan 

ontheffing aangevraagd voor een hogere grenswaarde voor het geluid van de rijksweg A15 

tot een waarde van 53 dB. 

De ontheffing voor een hogere grenswaarde voor het geluid van de rijksweg A15 wordt 

verleend waardoor het plan vanuit het aspect wegverkeerslawaai kan worden gerealiseerd.

4.5  Bodem

Inventerra heeft een verkennend (asbest) bodemonderzoek uitgevoerd. Het rapport is als 

Bijlage 4 bijgesloten. 

Onderzoek

De tijdens het vooronderzoek verzamelde informatie geeft aanwijzingen voor de 

aanwezigheid van (voormalige) bodembedreigende activiteiten op de onderzoekslocatie, 

namelijk een slootdemping. Omdat niet bekend waarmee de sloot in de jaren ’60 is 

gedempt, is de demping verdacht voor een bodemverontreiniging. Voor het overige is de 

locatie niet verdacht voor een bodemverontreiniging.

Op basis van bovenstaande hypothese is de locatie onderzocht conform de 

onderzoeksstrategie voor een ‘onverdachte, niet-lijnvormige locatie’ (ONV-NL, NEN 5740). 

Op basis van het uitgevoerde vooronderzoek is een hypothese opgesteld met betrekking tot 

een mogelijke verontreinigingssituatie in de bodem, namelijk verdacht voor een 

verontreiniging met onder andere zware metalen en PAK in het tracé van een slootdemping. 

Als gevolg van een bijmenging met ondefinieerbaar puin in de bodem (aangetroffen tijdens 

de uitvoering van het verkennend bodemonderzoek) is de locatie tevens verdacht voor een 

verontreiniging met asbest.

Conclusie

Op grond van de resultaten van de uitgevoerde onderzoeken wordt het volgende 

geconcludeerd:

Verkennend bodemonderzoek NEN 5740

De puinhoudende, kleiige bovengrond op het westelijke deel van de onderzoekslocatie 

(0 – 0,5 m-mv, MM1) is licht verontreinigd met lood, zink en PAK. De puinhoudende, 

kleiige bovengrond op het oostelijke deel van de onderzoekslocatie (0 – 0,5 m-mv, 

MM2) is niet verontreinigd met de onderzochte stoffen.

De zintuiglijk onverdachte, kleiige ondergrond op de locatie (0,5 – 1,5 m-mv, MM3) is 
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niet verontreinigd met de onderzochte stoffen.

Het (vermoedelijke) dempingsmateriaal (zand) in het tracé van de slootdemping (0,5 – 

1,0 m-mv, MM4) is licht verontreinigd met lood.

Het grondwater op de onderzoekslocatie (peilbuis 101) is matig verontreinigd met 

barium.

Op basis van het uitgevoerde bodemonderzoek is de hypothese ‘onverdacht voor 

verontreiniging’ niet bevestigd, vanwege de aangetoonde licht verhoogde gehalten aan zware 

metalen en PAK in de grond. De tijdens het onderzoek aangetoonde verhoogde gehalten in 

de grond zijn zodanig licht verhoogd dat aanvullend onderzoek (eventueel op basis van een 

aangepaste onderzoeksstrategie) of nadere maatregelen niet noodzakelijk worden geacht. 

De verhoogde concentratie barium in het grondwater wordt beschouwd als een natuurlijk 

verhoogde achtergrondconcentratie, waarvoor eveneens geen aanvullend onderzoek 

noodzakelijk is. Vanuit milieuhygiënisch oogpunt wordt het terrein geschikt geacht voor de 

huidige en de toekomstige bestemming.

Verkennend asbestonderzoek NEN 5707

In de opgeboorde en opgegraven puinhoudende grond is visueel en analytisch geen asbest 

aangetoond. De verdenking op een verontreiniging met asbest is daarmee opgeheven.

Conclusie vanuit milieuhygiënisch oogpunt wordt het terrein geschikt geacht voor de 

huidige en de toekomstige bestemming. Het aspect bodem levert geen belemmering 

op voor het bestemmingsplan.

4.6  Verkeer en parkeren

Voor het planvoornemen is de verkeersgeneratie en parkeerbehoefte bepaald op basis van 

de kencijfers van de CROW-publicatie 317 'Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie'. 

Verkeer

Voor de bepaling van de verkeersgeneratie is uitgegaan van de kencijfers voor een 

serviceflat/aanleunwoning. Hiervoor geldt een kencijfer van minimaal 2,1 

verkeersbewegingen en maximaal 2,8 verkeersbewegingen (rest bebouwde kom) per 

woning. Gemiddeld 2,45 verkeersbewegingen.

Dit betekent dat het plan 2,45 *21 studio's= 52 verkeersbewegingen genereert.

De ontsluiting van de buurt vindt plaats via de Burgemeester de Zeeuwstraat en de 

Lagendijk. Deze wegen zijn berekend op een beperkte toename aan verkeer. Met 

betrekking tot verkeersintensiteiten zijn er daarom geen problemen te verwachten door deze 

nieuwe ontwikkeling.

Parkeren

Voor de bepaling van de parkeerbehoefte is uitgegaan van de kencijfers voor een 

verzorgingstehuis. Hiervoor geldt dat er minimaal 0,5 parkeerplaatsen en maximaal 0,7 

parkeerplaatsen aangelegd moeten worden. Voor het plan wordt uitgegaan van de minimale 

norm. Dit betekent dat er minimaal 0,5*21 studio's=11 parkeerplaatsen benodigd zijn. In de 
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regels is de aanleg van minimaal 11 parkeerplaatsen geborgd. 

De realisatie van minder parkeerplaatsen is toegestaan mits uit parkeeronderzoek blijkt dat 

ook met minder parkeerplaatsen wordt voorzien in de behoefte. Dit is ook geborgd in de 

regels. 

4.7  Flora en fauna

Soortenbescherming

Elzerman ecologisch advies heeft een flora en fauna quickscan uitgevoerd. Het rapport is 

als Bijlage 5 bijgevoegd.

Onderzoek / conclusie

Vogels

In het plangebied zijn geen gebouwen aanwezig. De twee wijkgebouwen, die voorheen in 

het zuidelijke deel van het park stonden, zijn in 2016 gesloopt. Vooraf zijn die gecontroleerd 

op beschermde soorten (Elzerman, 2016). Hierdoor kunnen jaarrond beschermde vogels die 

in of op gebouwen broeden in de huidige situatie worden uitgesloten. Een aantal roofvogels 

en uilen, die jaarrond beschermd zijn, broedt in bomen. Bij het veldbezoek zijn geen nesten 

van deze soorten aangetroffen. Het plangebied wordt ook niet geschikt geacht, omdat het 

te weinig dekking biedt en te veel verstoring optreedt door het dagelijkse recreatieve 

gebruik.

De struiken en bomen bieden wel nestgelegenheid voor diverse andere vogelsoorten. Het 

gaat hierbij om algemeen voorkomende stadsvogels. Bij de werkzaamheden moet dan ook 

rekening gehouden worden met broedvogels. De nesten van alle inheemse vogelsoorten in 

Nederland zijn gedurende de broedtijd beschermd. Ze mogen niet opzettelijk aangetast, 

verplaatst of verstoord worden. De broedtijd is geen wettelijk vastgestelde periode, maar 

wordt bepaald door de broedactiviteit van de vogel.

Zoogdieren

Van de strikt beschermde soorten (van de Europese Habitatrichtlijn) moest op voorhand 

voornamelijk rekening worden gehouden met vleermuizen. Uit de Natuurwaardenkaart van 

de BAR-gemeenten bleken enkele soorten in de omgeving van het plangebied 

waargenomen te zijn (Elzerman, 2015). 

Vleermuizen kunnen verblijven in bomen of gebouwen. Gebouwen ontbreken in de huidige 

situatie. De bomen, die getroffen worden door de nieuwbouw, werden ongeschikt geacht 

voor een verblijfplaats. Geschikte holtes ontbreken en/of de takkenstructuur blokkeert vrije 

aanvliegmogelijkheden voor vleermuizen. De bomen in het noordelijke deel van het park zijn 

niet stuk voor stuk onderzocht, omdat deze behouden blijven. Het is niet uitgesloten dat de 

grote bomen langs het westelijke wandelpad potentiële verblijfplaatsen bevatten. Deze 

bomenlaan langs het wandelpad kan ook gebruikt worden als vaste vliegroute, maar vooral 

als foerageergebied. Onder de dekking van de boomkronen en het naastgelegen water 

zullen waarschijnlijk insecten concentreren. Hier is ook geen straatverlichting, waardoor het 

een aantrekkelijk jachtgebied is. 

De bouw van het woonzorgcomplex ontneemt een klein deel van het park als 

foerageergebied, maar er zijn voldoende groenstructuren aanwezig die als alternatief 

kunnen dienen. Bovendien was voorheen op de plek van de geplande nieuwbouw ook 
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bebouwing aanwezig. Een vaste vliegroute wordt niet doorkruist. Als bij het gebouw 

vleermuisvriendelijke verlichting wordt toegepast dan wordt het negatieve effect nog verder 

beperkt.

Buiten vleermuizen kunnen zoogdieren van de ‘nationaal beschermde soorten’ (Art. 3.10 uit 

Wnb) in het park leven. Het gaat om zoogdieren waarvoor in Zuid-Holland een vrijstelling van 

een ontheffing geldt, zoals Egel en algemene muizensoorten. Voor deze soorten geldt de 

Zorgplicht.

Vaatplanten

Het park is grotendeels ingericht met gecultiveerde planten. Alleen op het braakliggende 

terrein, waar de nieuwbouw gepland is, hebben zich wilde soorten gevestigd. Dit zijn allen 

kenmerkende soorten van voedselrijke gronden, verstoorde grond en algemeen 

voorkomende ‘onkruiden’. Beschermde planten zijn niet aangetroffen en kunnen 

redelijkerwijs worden uitgesloten.

Overige soorten

In het plangebied zelf is geen water aanwezig, maar het grenst aan een watergang. Het is 

niet uitgesloten dat vanuit dit water een amfibie van de ‘nationaal beschermde soorten’ het 

terrein op kan komen. Hiervoor geldt de Zorgplicht.

Het braakliggende perceel trok een diversiteit aan vlinders, libellen en sprinkhanen. Deze 

diversiteit was groter dan in de rest van het plangebied. Het laat de (tijdelijke) natuurwaarde 

zien van braakliggende gronden. Hier zaten geen beschermde soorten tussen. Strikt 

beschermde insecten kunnen ook worden uitgesloten op basis van hun habitateisen en/of 

beperkte verspreiding in Nederland. Hetzelfde geldt voor de beschermde vissen, weekdieren 

en geleedpotigen waar een ontheffing voor nodig is.

Houtopstanden

De bomen op het terrein staan binnen de bebouwde kom waardoor ze buiten de regelgeving 

omtrent beschermde houtopstanden vallen.

Conclusie

Voor de bouw van een woonzorgcomplex zijn geen bezwaren vanuit de Wet 

natuurbescherming. Met het oog op het gebiedsgebruik door vleermuizen wordt wel 

aanbevolen om het nieuwe gebouw te voorzien van vleermuisvriendelijke verlichting of op 

een andere wijze uitstraling van nachtelijke verlichting naar de omgeving te beperken. In de 

huidige situatie is het park ’s nachts geheel donker te midden van een verlichte woonwijk. 

Hierdoor vormt het een aantrekkelijk foerageergebied voor vleermuizen. Dit kan het in de 

nieuwe situatie ook nog zijn, maar dan heeft het meerwaarde om de verlichting van het 

gebouw naar het park zoveel mogelijk te beperken. Dit betreft geen verplichting maar een 

advies om effecten van de nieuwbouw nog verder te beperken. Het plan ook kan zonder 

toepassing van deze verlichting worden gerealiseerd.

Gebiedsbescherming

Om te bepalen of sprake is van invloed op Natura 2000-gebieden en/of op gebieden die 
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onderdeel zijn van het Natuur Netwerk Nederland is de afstand bepaald van het plangebied 

tot de dichtstbijzijnde gebieden. 

Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied Boezems Kinderdijk ligt op een afstand van 2,8 km 

van het plangebied. Natura 2000-gebied Oude Maas ligt op een afstand van 4,8 km van het 

plangebied. Het dichtstbijzijnde NatuurNetwerkNederland ligt op een afstand van 1,6 km. 

Gezien de ruime afstanden tussen het plangebied en de dichtstbijzijnde Natura 

2000-gebieden en Natuur Netwerk Nederland gebied wordt gesteld dat er vanuit het aspect 

gebiedsbescherming geen belemmeringen zijn voor de realisatie van het planvoornemen. 

4.8  Archeologie

SOB Research heeft een archeologisch bureau onderzoek en inventariserend 

veldonderzoek uitgevoerd. Het rapport is als Bijlage 6 bijgevoegd.

Op basis van archeologisch bureau onderzoek is het archeologisch verwachtingsmodel 

opgesteld. Dit model is getoetst door middel van het inventariserend veldonderzoek. 

Conclusie

De oude bebouwing was voorafgaand aan het onderzoek al afgebroken. De belangrijkste te 

voorziene bodemverstoringen betreffen de graafwerkzaamheden tot op een diepte van 

maximaal 1.0 meter beneden het maaiveld ten behoeve van de aanleg van de funderingen 

van de nieuwe bebouwing en - in zeer beperkte mate - het aanbrengen van heipalen. De 

nieuwe bebouwing wordt niet onderkelderd. Voor de toelichting van de conclusie van de 

onderzoeksresultaten wordt verwezen naar Bijlage 6.

Op basis van het uitgevoerde Archeologisch Bureauonderzoek en booronderzoek 

(IVO-Overig) kan worden geconcludeerd dat de binnen het noordelijke deel van het 

bestemmingsplangebied aanwezige archeologische dubbelbestemming in ieder geval moet 

worden gehandhaafd (Archeologisch Waardevol Gebied).

Voor wat betreft het onderzoeksgebied van het IVO-Overig (het zuidelijke deel van het 

bestemmingsplangebied) wordt de uitvoering van nader archeologisch onderzoek in het 

kader van de planrealisatie niet noodzakelijk geacht. Ter plaatse van het daadwerkelijk te 

bebouwen oppervlak ligt de top van het hoogst liggende potentiële archeologisch niveau (het 

Hollandveen) op een diepte van meer dan circa 1.5 meter beneden het maaiveld. In het 

kader van de bouwwerkzaamheden worden graafwerkzaamheden uitgevoerd tot een 

maximale diepte van 1.0 meter beneden het maaiveld zodat dit niveau daarbij niet zal 

worden aangetast.

Hoewel het heipalenplan nog niet bekend is wordt er van uitgegaan dat de heipalen een 

relatief beperkte oppervlakte zullen beslaan en dat de afstand tussen de heipalen ook 

voldoende zal zijn om hier ook in de toekomst nog archeologisch onderzoek uit te kunnen 

voeren. Het aanbrengen van de heipalen wordt daarom niet beschouwd als een significante 

bodemverstoring.

Wel wordt geadviseerd om ook voor het zuidelijke deel van het bestemmingsplangebied 

(inclusief het plangebied) de archeologische dubbelbestemming te handhaven.
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Ter plaatse van het gehele plangebied wordt de vigerende dubbelbestemming Waarde - 

Archeologie gehandhaafd. Daarmee wordt gesteld dat het aspect archeologie geen 

belemmeringen oplevert voor het bestemmingsplan. 

4.9  Water

Waterschapsbeleid

In het Waterbeheerprogramma (WBP, 2016-2021) staan de doelen beschreven van het 

waterschap Hollandse Delta voor de taken waterveiligheid (dijken en duinen), voldoende 

water, schoon water en de waterketen (transport en zuivering van afvalwater). Ook wordt 

aangegeven welk beleid gevoerd wordt en wat het waterschap in de planperiode wil doen 

om die doelen te bereiken. 

Uit het oogpunt van waterkwaliteit moet schoon hemelwater bij voorkeur worden 

afgekoppeld en direct worden geloosd op oppervlaktewater.

Bij een toename van aaneengesloten verhard oppervlak van 500 m2 of meer in stedelijk 

gebied of 1.500 m2 of meer in landelijk gebied dient een vergunning aangevraagd te worden 

in het kader van de Keur. De versnelde afvoer als gevolg van de toename aan verharding 

moet volledig worden gecompenseerd door het aanbrengen van een gelijkwaardige 

vervangende voorziening (compensatieplicht), met een oppervlakte van 10% van de toename 

van verharding. Het waterschap geeft in volgorde de voorkeur aan de volgende 

gelijkwaardige voorzieningen:

Nieuw te graven oppervlaktewater in de directe nabijheid van de verhardingstoename;

Nieuw te graven oppervlaktewater binnen hetzelfde peilgebied;

Nieuw te graven oppervlaktewater in het benedenstrooms gelegen peilgebied of een 

eventueel alternatief.

Beoordeling

Waterkwantiteit

Ter voorkoming van diffuse verontreinigingen van water en bodem is het van belang om 

duurzame, niet-uitloogbare materialen te gebruiken, zowel gedurende de bouw- als de 

gebruiksfase.

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;

afstromend hemelwater afvoeren naar oppervlaktewater;

afstromend hemelwater afvoeren naar RWZI.

Het hemelwater zal direct ter plaatse in de ondergrond infiltreren.

Ter plaatse van het nieuwe complex wordt riolering aangelegd welk wordt aangesloten op 

het bestaande gescheiden rioolstelsel. Dit is nader uitgewerkt in het civieltechnische 
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ontwerp van het gebouw. Dit maakt geen deel uit van voorliggend bestemmingsplan.

Waterbeheer

In de Keur is geregeld dat een beschermingszone voor watergangen en waterkeringen in 

acht dient te worden genomen. Het plangebied ligt niet binnen de beschermingszone van 

een waterkering. De watergang aan de oostzijde van het plangebied is aangewezen als 

overige watergang, hiervoor geldt een beschermingszone van 1 meter. De watergang aan de 

noordzijde van het plangebied is aangewezen als hoofdwatergang, hiervoor geldt een 

beschermingszone van 3,5 meter.

Het planvoornemen voor het woonzorgcomplex voorziet niet in werkzaamheden in of nabij 

de watergangen of binnen de beschermingszones. Bij werkzaamheden in het park dient 

rekening te worden gehouden met de beschermingszones.

Afbeelding uitsnede Legger Wateren en kunstwerken (bron: Waterschap Hollandse Delta)

Toename verhard oppervlak

Door de realisatie van het woonzorgcomplex neemt de verharding toe. Voor de bestaande 

situatie is uitgegaan van het verhard oppervlak van de gebouwen en bijbehorende 

terreinverharding die in het plangebied aanwezig waren. In de onderstaande tabel zijn de 

oppervlaktes van de verharding weergegeven. In Bijlage 2 Waterberekening zijn de kaarten 

waarin de bestaande en nieuwe verharding is gevisualiseerd opgenomen. 

De toename van het verhard oppervlak bedraagt minder dan 500m2, derhalve is geen 

watercompensatie benodigd.

Soort Aantal m2 bestaand Aantal m2 nieuw Toe-/ afname aantal m2

Verhard 2363 2541 178

Onverhard 9405 9227 -178
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Tabel berekening toename verhard oppervlak en compensatie

Conclusie 

Ten gevolge van het planvoornemen neemt de verharding toe in het plangebied. Deze hoeft 

niet te worden gecompenseerd omdat de toename minder dan 500m2 bedraagt. De 

bebouwing van het woonzorgcomplex is buiten de beschermingszones van watergangen 

dan wel van regionale waterkeringen gesitueerd.

De ontwikkeling heeft geen negatieve gevolgen voor het waterhuishoudkundige systeem.

4.10  M.e.r. beoordeling

Plannen en activiteiten kunnen nadelige gevolgen hebben voor het milieu. In hoofdstuk 7 van 

de Wet milieubeheer en in het Besluit milieueffectrapportage is geregeld dat in zulke 

gevallen een milieueffectrapport moet worden opgesteld. Er is een m.e.r.-plicht voor plannen 

(planMER) en een m.e.r.-plicht voor besluiten. Een plan is m.e.r.-plichtig als het plan 

kaders stelt voor m.e.r.-plichtige activiteiten. Een bestemmingplan (of wijzigingsplan) kan 

plan m.e.r.-plichtig zijn. Daarnaast kan een plan ook m.e.r.-plichtig zijn als er een concreet 

(bouw)plan ter uitvoering ligt.

Het Besluit m.e.r. bestaat uit een hoofddeel en vier bijlagen. De vier bijlagen staan 

aangeduid als de onderdelen A, B, C en D:

Onderdeel A bevat de omschrijving van diverse begrippen die in het Besluit m.e.r. 

genoemd worden.

Onderdeel B is reeds vervallen.

Onderdeel C bevat activiteiten, plannen en besluiten waarvoor het doorlopen van een 

m.e.r. verplicht is.

Onderdeel D bevat activiteiten, plannen en besluiten waarvoor het maken van een 

m.e.r.-beoordeling verplicht is.

Onderdeel C van het Besluit m.e.r. wijst de activiteiten en gevallen aan waarvoor een directe 

m.e.r.-plicht geldt. In dit onderdeel staan de activiteiten benoemd die belangrijke nadelige 

gevolgen kunnen hebben voor het milieu. Onderdeel D van het Besluit m.e.r. bevat 

grotendeels dezelfde activiteiten als onderdeel C. Een belangrijk verschil zit in de gevallen 

(kolom 2) waarop de activiteit betrekking heeft. De drempelwaarden die in 'kolom 2' gevallen' 

aangegeven staan, zijn in onderdeel D lager dan in onderdeel C.

De artikelen 7.16 tot en met 7.20a van de Wet milieubeheer zijn voor alle in het Besluit 

m.e.r. genoemde activiteiten van de D-lijst van toepassing. Het maakt daarvoor niet uit of 

het een activiteit onder of boven de D-drempel betreft. Voorafgaand aan de 

vergunningaanvraag of de ruimtelijke procedure dient een aparte beslissing te worden 

genomen dat geen MER nodig is. Voor de initiatiefnemer geldt dat hij moet melden dat er 

sprake is van een vormvrije m.e.r.-beoordeling en er geldt dat hij hiervoor informatie moet 

aanleveren. Het bevoegd gezag moet vervolgens een formeel besluit nemen dat de 

initiatiefnemer bij zijn vergunningaanvraag moet voegen.

De nieuwe procedure is uitsluitend van toepassing op projecten die voorkomen in het 

Besluit m.e.r.. Indien kan worden aangetoond dat het project geen onderdeel uitmaakt van 

onderdeel C of D van het Besluit m.e.r., dan is de nieuwe procedure niet van toepassing. 
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Beoordeling

In de bijlage van het Besluit m.e.r. is aangegeven welke activiteiten in het kader van het de 

ruimtelijke onderbouwing plan-m.e.r.-plichtig (onderdelen C en D), project-m.e.r.-plichtig 

(onderdeel C) of m.e.r.-beoordelingsplichtig (onderdeel D) zijn. Voor deze activiteiten zijn in 

het Besluit m.e.r. drempelwaarden opgenomen. In de bijlage van het Besluit m.e.r. is in 

categorie D (11.2), de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject 

opgenomen. De drempelwaarde voor een formele m.e.r.-beoordeling in het Besluit m.e.r. ligt 

op:

een oppervlakte van 100 hectare of meer;

een aaneengesloten gebied met 2000 of meer woningen;

een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer.

Het planvoornemen ligt ruimschoots onder de drempelwaarden uit het Besluit m.e.r. en is 

daarmee niet rechtstreeks plan-m.e.r.-, project-m.e.r. of m.e.r.-beoordelingsplichtig. Omdat 

het planvoornemen wel een activiteit betreft zoals genoemd in lijst D is een vormvrije m.e.r. 

beoordeling nodig. 

Kenmerken van het project

Het planvoornemen betreft de realisatie van een woonzorgcomplex met daarin 21 studio's 

(zorgeenheden). In het plangebied stonden 2 gebouwen. Het totale plangebied heeft een 

oppervlak van 11.768m2. Het totale verhard oppervlak in de toekomstige situatie bedraagt 

2541m2, een toename van 178m2. De omvang van het project in relatie tot de 

drempelwaarden in lijst D is relatief klein.

Plaats van het project

Het plangebied ligt op de hoek van de Anjerstraat en Bloemenstraat binnen de bebouwde 

kom van Ridderkerk. Het plangebied ligt niet in of nabij een Natura 2000-gebied of Natuur 

Netwerk Nederland gebied. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied Boezems Kinderdijk ligt 

op een afstand van 2,8km van het plangebied. Natura 2000-gebied Oude Maas ligt op een 

afstand van 4,8 km van het plangebied. Het dichtstbijzijnde Natuur Netwerk Nederland 

gebied ligt op een afstand van 1,6 km. 

Ook ligt het plangebied niet binnen de beschermingszone van een waterkering. 

Kenmerken potentiële effecten

Uit de beoordelingen en onderzoeken van de omgevingsaspecten blijkt dat er geen 

belemmeringen zijn voor de realisatie van het planvoornemen. 

Conclusie

Op basis van de voorgaande vormvrije m.e.r.-beoordeling wordt geconcludeerd, gelet op de 

aard en relatieve omvang van het project, de plaats hiervan en de kenmerken van de 

potentiële effecten, dat er geen negatieve milieugevolgen aan de orde zijn. Daarmee hoeft er 

geen m.e.r.-procedure te worden doorlopen. 
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Hoofdstuk 5  Uitvoerbaarheid

5.1  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Voorafgaand aan de ter visie legging is een informatieavond gehouden waarbij het plan is 

toegelicht. Het ontwerpbestemmingsplan wordt ter visie gelegd en naar de betrokken 

overlegpartners gestuurd. Gedurende de ter visie termijn is het voor een ieder mogelijk een 

reactie in te dienen. De resultaten hiervan worden samengevat en beantwoord in een nota 

zienswijzen en vooroverleg.

Nota zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan 'Anjerstraat / Bloemenstraat', met de daarop betrekking 

hebbende stukken, lag met ingang van 7 december 2018 tot en met 17 januari 2019 ter 

inzage. Ook was het plan elektronisch te raadplegen op de gemeentelijke website en op 

www.ruimtelijkeplannen.nl. Gedurende de zienswijzentermijn is iedereen in de mogelijkheid 

gesteld schriftelijk en/of mondeling te reageren op het ontwerpbestemmingsplan.

Gedurende de termijn van terinzagelegging zijn in totaal vijf zienswijzen op het 

ontwerpbestemmingsplan naar voren gebracht. In de nota van beantwoording zijn de 

zienswijzen samengevat en beantwoord. Ook is per zienswijze aangegeven of deze 

aanleiding geeft tot wijziging van het ontwerpbestemmingsplan. Tot slot is in de nota een 

overzicht van de wijzigingen in het bestemmingsplan opgenomen. De nota zienswijzen is 

als Bijlage 7 bijgesloten. 

Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen is het bestemmingsplan als volgt gewijzigd;

Toelichting

De tekst met betrekking tot de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 4' wordt uit 

de toelichting geschrapt. Die dubbelbestemming gaat over in de dubbelbestemming 

'Waarde - Archeologie 3'. 

Paragraaf 4.8 Archeologie en Bijlage 6 Archeologie onderzoek, SOB research worden 

aangepast.

Regels

De dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 4' komt te vervallen. Deze gaat over in de 

dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 3'.

Verbeelding

De dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 4' komt te vervallen. Deze gaat over in de 

dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 3'. Hiermee is nog maar sprake van één 

dubbelbestemming.

5.2  Economische uitvoerbaarheid

De realisatie van het planvoornemen voor het woonzorgcomplex komt voor rekening van de 

initiatiefnemer. Dit is geborgd door middel van een anterieure overeenkomst. 
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Hoofdstuk 6  Juridische planbeschrijving

6.1  Inleiding

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. Ook moeten ze digitaal 

uitwisselbaar worden gemaakt. Er is een aantal standaarden en richtlijnen door het 

toenmalige Ministerie van VROM ontwikkeld, waaronder de Standaard Vergelijkbare 

Bestemmingsplannen (SVBP2012), de Praktijkrichtlijn Bestemmingsplannen (PRBP2012) 

en de Standaard Toegankelijkheid Ruimtelijke Instrumenten (STRI2012). In dit 

bestemmingsplan wordt 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 op 1 oktober 2010 in werking getreden 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

6.2  Opbouw regels

De regels bestaan uit vier hoofdstukken:

Hoofdstuk 1 Inleidende regels;

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels;

Hoofdstuk 3 Algemene regels;

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

De inleidende regels bevatten:

Artikel 1 Begrippen. In dit artikel zijn definities  van de in de regels gebruikte begrippen 

opgenomen. Hiermee is een eenduidige interpretatie van deze begrippen vastgelegd;

Artikel 2 Wijze van meten. Dit artikel geeft onder meer bepalingen waar mag worden 

gebouwd en hoe voorkomende eisen betreffende de maatvoering begrepen moeten 

worden.

De bestemmingsregels bevatten de juridische vertaling van de bestemmingen die in het 

plangebied voorkomen. Deze worden toegelicht in paragraaf 6.3. 

De algemene regels bestaan uit:

Artikel 6 Anti-dubbeltelregel. De anti-dubbeltelregel is opgenomen om er voor te zorgen 

dat grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan 

waaraan uitvoering is of alsnog kan worden gegeven, bij de beoordeling van latere 

bouwplannen buiten beschouwing wordt gelaten;

Artikel 7 Algemene bouwregels. Deze regels gelden algemeen en naast de specifieke 

bouwregels die in de bestemmingen zijn opgenomen;

Artikel 8 Algemene gebruiksregels. In dit artikel is de voorwaardelijke verplichting voor 

het parkeren opgenomen. 

Artikel 9 Algemene afwijkingsregels. Ten aanzien van ondergeschikte punten wat 

betreft de maatvoering kan bij omgevingsvergunning worden afgeweken van de regels;
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Artikel 10 Algemene wijzigingsregels. 

Artikel 11 Overige regels. Algemene nadere eisen en de werking van wettelijke 

regelingen staan in dit artikel beschreven.

In Hoofdstuk 4 van de regels staan de overgangs- en slotregels (Artikel 12 Overgangsrecht 

en Artikel 13 Slotregel).

6.3  Bestemmingen

In het bestemmingsplan zijn vier bestemmingen gegeven aan het plangebied. 

Artikel 3 Groen

De bestemming Groen is opgenomen voor het park en de daarbij behorende voorzieningen. 

Ter plaatse van de aanduiding 'speelvoorziening' is een speelvoorziening toegestaan. Ter 

plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein' kan de parkeervoorziening worden ingevuld. 

Binnen de bestemming zijn uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde toegestaan. 

Artikel 4 Maatschappelijk

De gronden met de bestemming Maatschappelijk zijn bestemd voor maatschappelijke 

voorzieningen en ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - 

woonzorgcomplex' is tevens een woonzorgcomplex toegestaan voor bewoners die vanwege 

leeftijd, lichamelijke of geestelijke beperkingen aangewezen zijn op verblijf, zorg en 

ondersteuning.

Binnen de bestemming zijn gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde,  toegestaan. 

De gebouwen dienen te worden gebouwd binnen het bouwvlak. Bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde mogen buiten het bouwvlak worden gebouwd. Daarnaast zijn er regels 

opgenomen met betrekking tot activiteiten die strijdig zijn met de bestemming. 

Waarde - Archeologie 3

Ter plaatse van het plangebied geldt 1 archeologische dubbelbestemming. Deze gronden 

zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor het 

behoud en de bescherming van de in de grond aanwezige of te verwachten archeologische 

waarden. Op de gronden met de dubbelbestemming Waarde - Archeologie 3 is het 

verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en 

wethouders werken of werkzaamheden uit te voeren of te doen c.q. te laten uitvoeren die 

dieper reiken dan 50 cm beneden maaiveld, dan wel de onderwaterbodem, en die tevens 

een terreinoppervlakte groter dan 200 m² beslaan. Vergunning wordt verleend nadat de 

aanvrager een rapport aan burgemeester en wethouders heeft overlegd van een 

archeologisch deskundige. 
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Context

VISIE HET GROEN-BLAUWE NETWERK
PARK

NATUURGEBIED

GROENE ADERS 

LANDBOUW

BEGRAAFPLAATS

FAMILIEPARK

SPORTPARK

NATUURPARK

GETIJDENNATUUR

WAALBOS

VERBINDEN GROEN/BLAUWSTRUCTUUR

UITPLAATSEN & CONCENTREREN GLAS-
TUINBOUW

HALTE WATERBUS & TREKPONT

ZONNEPANELENWEIDE

DONCKSE LANDGOED

Topkaart plangebied Omgevingsvisie Ridderkerk

Aanleiding
Dagelijks Leven zoekt een locatie in de omgeving van Ridderkerk 
voor de ontwikkeling van een kleinschalige woonzorgvoorziening 
voor dementerende ouderen. Deze studie onderzoekt de ruimtelijke 
mogelijkheden voor een dergelijk gebouw op de hoek van de Bloe-
menstraat met de Anjerstraat.

Locatie
Op deze zogenaamde restkavel staat momenteel nog één gebouw 
(voorheen twee) dat onderdeel is van het maatschappelijk vastgoed 
van de gemeente. Vanaf oktober 2017 is dit gebouw niet meer in 
gebruik.
Het studiegebied voor de genoemde ontwikkeling is groter geno-
men omdat de huidige bebouwing in de groenzone ligt die langs de 
Anjerstraat doorloopt tot aan de Bethelkerk.

Omgevingsvisie Ridderkerk
In de omgevingsvisie Ridderkerk wordt over het plangebied an sich 
geen uitspraken gedaan. Wel wordt er groot belang gehecht aan het 
behouden en versterken van de historische lintstructuur, de Lagen-
dijk, die de noordkant van het studiegebied begrensd.
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Structuren

Plangebied - Ligging achter lagendijk

Plangebied - Onderdeel groenstructuur woonbuurt

Burg. de Zeeuwstraat

Burg. de Zeeuwstraat

Vondellaan

Centrum

Lagendijk

A16

A16

Bushalte

Lagendijk

Ligging achter de Lagendijk
De Lagendijk Is een historische lintstructuur die loopt vanuit het 
buitengebied tot aan het centrum van Ridderkerk.  Het is een lange 
cultuurhistorisch waarde volle structuurlijn die duidelijk herkenbaar 
is aan de kleinschalige korrel van individuele pandjes. Daarnaast is 
ook het gebied achter de dijk nog duidelijk herkenbaar in het stede-
lijk weefsel van Ridderkerk. Zowel aan de noord- als zuidzijde van de  
dijk bevindt zich achter de lintbebouwing ruimte en groen. De latere 
wijken/ bebouwing hebben hier afstand gehouden. Dit versterkt de 
cultuurhistorische waarde van de Lagendijk.
Het plangebied aan de Bloemenstraat - Anjerstraat ligt ook in deze 
zone achter de lintbebouwing. Het is dus van belang dat met de 
nieuwe ontwikkeling het groene en ruimtelijke karakter van deze 
locatie behouden blijft.

Onderdeel groenstructuur woonbuurt
Het plangebied is tevens het belangrijkste groen voor de aangren-
zende woonbuurt. Het is onderdeel van de groen/ blauwe rand die 
rond de buurt loopt. In dit deel van Oost bevindt zich relatief weinig 
groen en bevinden zich ook relatief weinig bomen. Daarbij komt 
dat, door de nabijheid van de A16, de luchtkwaliteit in deze buurt 
minder is. De aanwezigheid van groen en bomen is hiervoor dus 
extra van belang.
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Stedenbouw-
kundig

Bushalte

Barrière

Zichtlijnen

Zichtlijnen

Rij-woningen georiënteerd op plangebied en speeltuintje

Anonieme uitstraling garageboxen

Achtertuinen

Zijtuinen aan Bloemstraat

Kansen en knelpunten
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Groenstructuur

bomen met heesterbeplanting

Kamerstructuur bestaand groen

trapveld verborgen

Groenstructuur
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Bomen
Esdoorn deels aangeplant als heester

Es

Prunus

Els

Berk

Bomen divers minder van kwaliteit

Heesters

1 2 3

4 5 6

Bestaande bomen Solitaire bomen

1

2

3
4

5

6
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Groen en 
spelen
Bomen
Het bestaande groen en de bestaande volwassen bomen bepalen 
voor een groot deel de huidige kwaliteiten van de locatie maar zijn 
tevens bepalend voor de ontwikkelingsmogelijkheden. Om de waar-
de van de bomen en het groen te bepalen is met de boombeheer-
der en de groenbeheerder op de locatie gekeken. Conclussies:

• De solitaire bomen, met name essen, zijn kwalitatief goed en 
beeldbepalend . Ze dienen bij de nieuwe ontwikkelingen zo veel 
mogelijk te worden gehandhaafd.

• Er moet bij de planvorming en werkzaamheden rekening wor-
den gehouden met de bescherming van deze bomen.

• De bomensingels bestaan voor het grootste deel uit esdoorns 
die ooit zijn aangeplant als heester. Daarnnaast bevinden zich 
hier twee prunussen en een berk. Deze bomen zijn door hun 
kwaliteit en waarde niet bepalend voor de opzet van de nieuwe 
ontwikkelingen.

• Bomen dienen één op één te worden gecompenseerd (plant-
maat 20-25)

• De bomen en de onderbegroeiing aan de noord-oostzijde van 
het plangebied zijn van mindere kwaliteit. Hier zouden ingrepen 
plaats mogen vinden.

• Elke 5 m2 groen die verdwijnt moet worden gecompenseerd 
met één boom.

• Bomen (van de eerste grote) dienen zoveel mogelijk op open-
baar gebied te staan.

• Watercompensatie is (waarschijnlijk) niet nodig omdat het op-
pervlak van de twee oorspronkelijke gebouwen ongeveer over-
een komt met de voetprint van het nieuwe gebouw. Toevoegen/ 
of verruimen van bestaand water is niet wenselijk in verband 
met de bestaande bomen.

• De speeltuin op de hoek Bloemenstraat - Anjerstraat moet 
worden behouden maar mag worden ingepast in de nieuwe te 
ontwikkelen situatie. Uitgangspunt hierbij is het zicht van de 
bestaande woningen op de speeltuin en de afsluitbaarheid.
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Verkeer
Verkeer
In overleg met de verkeerskundige is bekeken wat de invloed van de 
nieuwe ontwikkeling op de verkeersintensiteit is, maar met name 
wat de gevolgen voor het aantal benodigde parkeerplaatsen zijn. 
Aan de hand van een parkeertelling in de avonduren is gebleken dat 
de beschikbare parkeercapaciteit nodig is voor de bestaande par-
keerbehoefte. Voor de ontwikkeling van de woonzorgvoorziening 
moet rekening worden gehouden met 13 extra parkeerplaatsen. 

Ontsluiting
De ontsluiting van de buurt vindt plaats via de Burg. de Zeeuwstraat 
en de Lagendijk. Met betrekking tot verkeersintensiteiten zijn er 
geen problemen te verwachten door deze nieuwe ontwikkeling. 
Wel moet rekening worden gehouden dat tijdens uitvaarten (bij het 
uitvaartcentrum aan de Lagendijk) verkeer vanaf de Lagendijk via de 
Bloemenstraat richting de Burg. de Zeeuwstraat rijdt.

Parkeren
Op dit moment vindt het parkeren voor een groot deel plaats door 
langsparkeerplaatsen en parkeerplaatsen op de rijbaan. Op deze 
plekken is het moeilijk om nieuwe parkeerplaatsen toe te voegen. 
De nieuwe parkeerplaatsen zouden kunnen worden gerealiseerd 
op eigen terrein maar dit gaat ten kosten van relatief veel groen. 
De voorkeur heeft de parkeerplaatsen te positioneren tegenover de 
garageboxen aan de Anjerstraat.

Parkeren op de rijbaan

Voorkeurslocatie extra parkeerplaatsen

Langsparkeerplaatsen

Ontsluiting en parkeren
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Programma
Studio 3 - 4
(slaapkamer)
Opp.: 18,6 m²

Grootkeuken - 27
Opp.: 33,5 m²

Woonkamer 1 -24
Opp.: 79,3 m²

Dagbesteding -26
Opp.: 52,5 m²

Wasruimte - 32
Opp.: 12,6 m²

Berging 1 - 33
Opp.: 13,0 m²

Studio 4 - 5
Opp.: 18,9 m²

Studio 5 -6
Opp.: 18,9 m²

Studio 7 - 8
Opp.: 18,9 m²

Studio 6 -7
Opp.: 18,9 m²

Studio 8 -9
Opp.: 20,9 m²

Studio 2 - 2
Opp.: 18,9 m²

Studio 1 -1
Opp.: 18,9 m²

Studio 3 - 3
Opp.: 19,4 m²

Studio 9 - 10
Opp.: 20,9 m²

Verkeersruimte - 42
Opp.: 50,4 m²

Verkeersruimte - 44
Opp.: 42,5 m²

Toiletten - 31
Opp.: 8,4 m²

Miva toilet 1 - 28
Opp.: 4,2 m²

Noodtrappenhuis - 40
Opp.: 5,0 m² Brandcardlift - 37

Opp.: 4,1 m²

badkamer
Opp.: 4,7 m²

badkamer
Opp.: 4,7 m²

badkamer
Opp.: 4,7 m²

badkamer
Opp.: 4,7 m²

badkamer
Opp.: 4,7 m²

badkamer
Opp.: 4,7 m²

badkamer
Opp.: 4,7 m²

badkamer
Opp.: 4,7 m²

badkamer
Opp.: 4,7 m²

Dagelijks Leven werkt voor dit woonconcept met standaard gebou-
wen. Het gaat hier om een gebouw met 22 studio’s/ woonunits 
verdeeld over twee bouwlagen met een kap. Voor het gebouw kan 
nog wel uit twee verschillende opties worden gekozen met verschil-
lende detailuitwerkingen en verschillende materialen (baksteen, 
kleur kozijnen, e.d..). 

Mogelijke keuzes voor detailuitwerkingen en materialisering

Optie 2

Optie 1

Voorbeeld gerealiseerd woonzorgcomplex

Plattegrond begane grond
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Visie

Visie ontwikkelingsmogelijkheden woonzorgcomplex 

Gebouw staat vrij in het park
Parkgebied en wandelpanden lopen rond het 
terrein van de woonzorgvoorziening.

Oriëntatie zorgcomplex op bestaande wonin-
gen. Hoofdentree positioneren in belangrijke 
zichtlijnen.

Parkeren aan de Anjerstraat ingepast in het 
groen.

Groene overgang/ afscherming van het privé 
terrein van het woonzorgcomplex. Aan de 
parkzijde geen hekken zichtbaar.

Zo veel mogelijk handhaven bestaande soli-
taire bomen. Beschermen tijdens de bouw-
werkzaamheden!

Compenseren verwijderde bomen met nieu-
we bomen. Plantmaat 20-25.

Inpassen speelplek 0 tot 6 jaar in groene 
setting. Zicht vanuit woningen en afsluitbaar-
heid zijn maatgevend.

Doorzichten creëren door verwijderen 
onderbeplanting en selectief verwijderen 
minder waardevolle bomen.



GEMEENTE RIDDERKERKStudie ontwikkelingsmogelijkheden locatie Bloemenstraat - Anjerstraat
Dagelijks Leven | Kleinschalig wonen voor dementerende ouderen

23 mei 2018

Variant 1

Variant: verkavelingsrichting oorspronkelijke gebouwen schaal 1:500
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Variant 2

Variant: verkavelingsrichting omringende bebouwing schaal 1:500
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Schetsontwerp 
voorkeursvariant

Kavel eigen terrein Dagelijks Leven 
ca. 1.780 m2

Schetsontwerp schaal 1:500
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Bijlage 2  Waterberekening

 bestemmingsplan "Anjerstraat / Bloemenstraat" (vastgesteld)
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1 Inleiding 
 

Wissing BV uit Barendrecht werkt aan het plan voor de realisatie van een nieuw woonzorgcomplex 

(WoZoCo) aan de Anjerstraat 4 in Ridderkerk. Het plan omvat de bouw van het complex met 21 

kleinschalige woningen die onderdak zal gaan bieden aan dementerende ouderen. Het gebouw In figuur 

1.1 is de ligging van het plangebied op een luchtfoto weergegeven. 

 

Figuur 1.1: Situering planlocatie aan de Anjerstraat 4 in Ridderkerk 

 

 

Op het perceel waren in het verleden twee gebouwen aanwezig. Deze zijn inmiddels gesloopt. Het plan 

omvat de realisatie van het nieuwe zorggebouw op het thans braakliggende terrein. In figuur 1.2 is het 

schetsontwerp van het plan weergegeven. 

 

De planlocatie ligt binnen de invloedssfeer van een aantal wegen, waaronder de rijksweg A15, de 

Lagendijk en de Burgemeester de Zeeuwstraat. Daarnaast zijn er een aantal 30 km/uur-wegen in de 

buurt van de planlocatie aanwezig. 

 

Voor het plan wordt een bestemmingsplan opgesteld en ten behoeve van de bijbehorende ruimtelijke 

onderbouwing is inzicht nodig in de te verwachten geluidssituatie bij het nieuwe woongebouw. Wissing 

BV heeft aan BuroDB opdracht verleend voor het uitvoeren van het benodigde akoestisch onderzoek 

wegverkeer. In dit rapport zijn de uitgangspunten en bevindingen van het onderzoek beschreven.    
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Figuur 1.2: Schetsontwerp plan nieuw WoZoCo aan de Anjerstraat in Ridderkerk 

 

 

Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 van dit rapport is een beschrijving gegeven van het plan en de geldende geluidscriteria. 

Hoofdstuk 3 beschrijft de bij het onderzoek gehanteerde uitgangspunten. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan 

op de resultaten van het onderzoek en worden mogelijke geluidsbeperkende maatregelen beschreven. 

In hoofdstuk 5 zijn de bevindingen van het onderzoek samengevat en zijn de conclusies en 

aanbevelingen verwoord.  
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2 Het plan en het wettelijk kader 

2.1 Het plan 

Het plan omvat de realisatie van een gebouw met 21 kleinschalige wooneenheden voor ouderen. In 

figuur 2.1 zijn tekeningen met een impressie van het nieuwe gebouw weergegeven. 

 

 

 Figuur 2.1: Weergave aanzichten van de nieuwbouw van het WoZoCo in  Ridderkerk (bron: Geesink Weusten architecten) 

 

 

Volgens plan zal het gebouw bestaan uit twee bouwlagen en een kap. De geluidsgevoelige ruimten 

worden gerealiseerd op de begane grond en eerste verdieping (zie ook figuur 2.2).  

 

  Figuur 2.2: Langsdoorsnede WoZoCo Ridderkerk 
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De planlocatie is gelegen aan de Anjerstraat in Ridderkerk. Deze weg maakt onderdeel uit van het 30 

km/uur-gebied. Ten zuiden van de planlocatie, op een afstand van circa 190 meter ligt de rijksweg A15. 

Ter plaatse van het plan heeft deze weg een 100 km/uur-regime. Ten westen van de planlocatie ligt de 

Lagendijk die deels binnen en deels buiten de bebouwde kom ligt. Op de weg geldt daarmee deels een 

60 km/uur- en deels een 30 km/uur-regime. Ten noordoosten van de planlocatie ligt de Burgemeester de 

Zeeuwstraat. De wettelijke maximum snelheid op deze weg is 50 km/uur. 

 

 

2.2 Het wettelijk kader 

Zonering 

De wet- en regelgeving omtrent het geluid in Nederland is vastgelegd in de Wet geluidhinder (Wgh). In 

artikel 74 van de Wgh is bepaald dat zich langs alle wegen een geluidszone bevindt. Uitzonderingen 

hierop zijn wegen waarvoor een wettelijke maximum snelheid geldt van 30 km/uur en woonerven.  

 

De breedte van de geluidszone hangt af van het aantal rijstroken waaruit de weg bestaat en van de 

ligging van de weg in stedelijk dan wel buitenstedelijk gebied. Doel van de geluidszone is het vaststellen 

van de geluidsgevoelige bestemmingen die deel (moeten) uitmaken van het akoestisch onderzoek. In 

tabel 2.1 is een overzicht gegeven van de geldende breedtes van de geluidszone per type weg. 

 

Aantal rijstroken Wegligging binnen stedelijk gebied Wegligging buiten stedelijk gebied 

2 200 m 250 m 

3 of 4 350 m 400 m 

5 of meer n.v.t. 600 m 

Tabel 2.1: Overzicht breedte wettelijke geluidszones per wegtype 

 

 

Op basis van tabel 2.1 zijn de wettelijke geluidszones voor het onderzoek relevante wegen bepaald. Voor 

de rijksweg A15 is een geluidszone van 600 meter van toepassing. Het deel van de Lagendijk dat buiten 

de bebouwde kom ligt heeft een geluidszone van 250 meter. Langs de Burgemeester de Zeeuwstraat is 

een geluidszone van 200 meter van toepassing. De planlocatie ligt in zijn geheel binnen de geluidszones 

van de rijksweg en de Lagendijk en raakt de geluidszone van de Burgemeester de Zeeuwstraat. Om die 

reden is de geluidsbelasting van deze wegen in het onderzoek bepaald en getoetst.  

 

Op de overige wegen in de omgeving geldt een wettelijke maximum snelheid van 30 km/uur. Deze 

wegen zijn daarmee wettelijk niet gezoneerd en de geluidsbelasting van het wegverkeer op deze wegen 

hoeft niet te worden getoetst. In dit onderzoek is de geluidsbelasting van het verkeer op deze wegen 

onderzocht en beoordeeld op de geldende randvoorwaarden voor een goede ruimtelijke ordening. 
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2.3 Geluidscriteria wegverkeer 

De Wgh hanteert verschillende grens- en ontheffingswaarden. Binnen het onderhavige plan gaat het 

formeel om de situatie: ‘nieuwe woning in de geluidszone van een bestaande (of geprojecteerde) weg’. 

 

Normering 

De rijksweg A15 is een bestaande weg die ligt buiten het stedelijke gebied. Bij de toetsing van het geluid 

van deze weg moet worden uitgegaan van een buitenstedelijke situatie. Bij de toetsing van het geluid 

van alle overige wegen moet worden uitgegaan van een binnenstedelijke situatie. 

 

In alle gevallen geldt 48 dB als de voorkeursgrenswaarde voor de nieuw te realiseren woningen (artikel 

82 lid 1 Wgh). Wanneer deze norm wordt overschreden dan dient eerst nader onderzoek plaats te 

vinden naar de mogelijkheden voor het toepassen van geluidsbeperkende maatregelen. Als het treffen 

van maatregelen aan de bron en/of in de overdracht niet goed mogelijk is of niet (volledig) leidt tot het 

kunnen voldoen aan de norm, dan is ontheffing voor een hogere grenswaarde en het stellen van (extra) 

randvoorwaarden aan de geluidwering van de gevels van de woningen nodig.  

 

De maximale ontheffingswaarde ten gevolge van de rijksweg A15 (buitenstedelijke situatie) is 53 dB 

(artikel 83 lid 1 Wgh). De maximale ontheffingswaarde ten gevolge van de Lagendijk en de Burgemeester 

de Zeeuwstraat (binnenstedelijke situatie) is 63 dB (artikel 83 lid 2 Wgh). 

 

Weg Wettelijke maximum 

snelheid 

Voorkeursgrenswaarde 

in dB 

Maximale 

ontheffingswaarde in dB 

Rijksweg A15 100 km/uur 48 53 

Lagendijk 60 km/uur 48 63 

Burgemeester de Zeeuwstraat 50 km/uur 48 63 

Tabel 2.2: Overzicht geluidscriteria wegverkeer 

 

 

Het verlenen van ontheffing voor een hogere grenswaarde, zoals dat aan de orde kan zijn bij situaties 

langs gezoneerde wegen, is langs 30 km/uur-wegen niet mogelijk. Omdat 30 km/uur-wegen volgens de 

Wgh niet gezoneerd zijn, is hiervoor formeel (juridisch) gezien geen aanleiding/mogelijkheid. De 

geluidsbelasting van deze wegen kan worden beoordeeld aan de hand van randvoorwaarden voor een 

'goede ruimtelijke ordening'. 

 

Goede ruimtelijke ordening 

Voor de 30 km/uur-wegen, waarbij de geluidsbelasting niet wordt getoetst aan wettelijke normen, wordt 

onderzocht en beoordeeld of de te verwachten geluidsbelasting zal voldoen aan de voorwaarden voor 

een goede ruimtelijke ordening. Bij de beoordeling daarvan is in dit onderzoek aangesloten op de 

geluidsclassificatie volgens de methode Miedema. Hierin is een beoordeling van het leefklimaat 

opgenomen waarbij wordt gewerkt met een Milieu Kwaliteits Maat (MKM). Deze MKM is gebaseerd op de 

classificatie van de berekende gecumuleerde geluidsbelasting, zonder toepassing van correctie(s).  

 

De beoordeling van het verkregen gecumuleerde geluidsniveau gaat volgens de in tabel 2.3 opgenomen 

classificatie. 
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Gecumuleerde geluidsbelasting (Lden) Classificering milieukwaliteit 

< 51 dB Goed 

51 - 55 dB Redelijk 

56 - 60 dB  Matig 

61 - 65 dB Tamelijk slecht 

66 - 70 dB Slecht 

> 70 dB Zeer slecht 

Tabel 2.3: Kwaliteitsniveau geluidsclassificatie (methode Miedema) 

 

 

De beoordeling vindt plaats op basis van de gecumuleerde geluidsbelasting, zonder toepassing van 

correctie(s) op de berekende waarde. Bij een geluidsbelasting tot en met 55 dB is er sprake van een 

redelijke tot goede milieukwaliteit. Gesteld kan worden dat bij het realiseren van nieuwe 

geluidsgevoelige bestemmingen (woningen, scholen, etc.) binnen deze geluidsklasse er sprake is van een 

goede ruimtelijke ordening. 

 

Geluidsbeperkende maatregelen 

Bij geconstateerde overschrijding van de geluidsnormen (of de streefwaarden) dient het akoestisch 

onderzoek tevens in te gaan op de mogelijkheden en effecten van geluidsbeperkende maatregelen. 

Hierbij geldt de volgende prioriteitsvolgorde:  

� Bronmaatregelen, zoals verkeers- en/of wegdekmaatregelen; 

� overdrachtsmaatregelen, zoals het vergroten van de afstand tussen de woning en de weg en/of 

het plaatsen van geluidsschermen en/of -wallen; 

� ontvangermaatregelen, zoals bijvoorbeeld het toepassen van ‘dove gevels’. Dit zijn gevels zonder 

te openen delen die grenzen aan een geluidsgevoelige ruimte; 

� het aanvragen van ontheffing (in combinatie met geluidwering gevels). 

 

Zoals al eerder beschreven is de laatste optie niet aan de orde langs 30 km/uur-wegen. Omdat 30 

km/uur-wegen niet gezoneerd zijn is er geen juridische basis voor het verlenen van ontheffing. 

  

Maximale geluidsbelasting binnen de bestemming 

In het Bouwbesluit zijn eisen gesteld ten aanzien van de maximaal toegestane geluidsniveaus binnen 

woningen. De (geluidsbelaste) gevels van woningen moeten voldoende geluidsisolerend werken om 

hieraan te kunnen voldoen. In het Bouwbesluit is gesteld dat de karakteristieke gevelwering van nieuwe 

woningen minimaal 20 dB moet bedragen. Voor de maximale binnenwaarde van verblijfsgebieden in 

woningen geldt de norm van 33 dB. De gevelbelasting (geluidsbelasting buiten op de gevel) en de 

karakteristieke gevelwering (geluidsisolatie van de gevel) bepalen samen de binnenwaarde.  

 

Om de binnenwaarde te kunnen bepalen moet de geluidsbelasting op de gevel(s) dus altijd bekend zijn. 

Bij wegverkeerslawaai dient daarbij te worden uitgegaan van de totale geluidsbelasting (de belasting ten 

gevolge van alle aanwezige wegen samen), zonder toepassing van de correctie volgens artikel 110g van 

de Wgh; de zogenaamde gecumuleerde geluidsbelasting. 
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3 Uitgangspunten 

3.1 Rekenmethodiek 

Het akoestisch onderzoek voor het nieuwe WoCoZo aan de Anjerstraat in Ridderkerk  is uitgevoerd op 

basis van Standaardrekenmethode II uit het Reken- en Meetvoorschrift Geluidhinder (RMG2012). De 

berekeningen zijn uitgevoerd met het programma GeoMilieu V4.41. Een overzicht van de relevante 

onderdelen in het opgestelde geluidsmodel zijn opgenomen in bijlage 1 van dit rapport. 

 

Artikel 3.4 van het RMG2012 

In artikel 110g van de Wgh en artikel 3.4 van het RMG2012 is bepaald dat bij toetsing van de berekende 

geluidsbelasting aan de normen van de Wet, er een correctie mag worden toegepast
1
. In tabel 3.1 is 

aangegeven welke correctie van toepassing is bij welke situatie. 

 

Situatie Correctie [dB] 

Weg met representatieve snelheid 70 km/uur of meer -2 dB 

Weg met representatieve snelheid lager dan 70 km/uur -5 dB 

Beoordeling karakteristieke geluidwering gevel(s) 0 dB 

Tabel 3.1: Overzicht toepassing correctie artikel 110g Wgh 

 

 

Bij de beoordeling van de geluidsbelasting van 30 km/uur-wegen wordt uitgegaan van de gecumuleerde 

(totale) geluidsbelasting. Hierop wordt geen correctie volgens artikel 110g van de Wgh toegepast.  

 

De geluidsbelasting van 30 km/uur-wegen wordt niet getoetst aan normen, maar in dit onderzoek 

beoordeeld op basis van de MKM geluidsclassificatie. Deze classificatie gaat uit van de ongecorrigeerde 

(gecumuleerde) geluidsbelasting. In dit onderzoek is de correctie op de geluidsbelasting van de 30 

km/uur-wegen dan ook niet van toepassing. 

 

Op 20 mei 2014 is het RMG2012 gewijzigd (Staatscourant jaargang 2014, nr. 10330). De belangrijkste 

wijziging betreft de aanpassing van artikel 3.4 waarbij er een tijdelijke verruiming van de aftrek bij 

geluidberekeningen voor wegen met een maximum snelheid van 70 km/u of meer is ingevoerd. Voor 

deze wegen wijzigt de aftrek op basis van artikel 110g Wgh in: 

• 4 dB voor situaties dat de geluidsbelasting zonder aftrek 110g Wgh 57 dB is. 

• 3 dB voor situaties dat de geluidsbelasting zonder aftrek 110g Wgh 56 dB is. 

• 2 dB voor andere waarden van de geluidsbelasting. 

De tijdelijke verruiming geldt tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet.   

 

Binnen het onderzoeksgebied geldt op de rijksweg A15 een maximum snelheid die hoger is dan 70 

km/uur. De verruimde aftrek is daarom van toepassing op de resultaten van deze weg.  

 

   

 

                                                                 
1 Deze correctie geldt met het vooruitzicht van een in de toekomst stiller wordend wagenpark 
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Artikel 3.5 van het RMG2012 

Conform artikel 3.5 van het RMG2012 is op de berekende geluidsbelasting mogelijk een correctie van  

-1 dB of -2 dB van toepassing. Het betreft de zogenaamde 'stille bandenaftrek', waarbij rekening wordt 

gehouden met de toename van het gebruik van stillere banden in de toekomst. Deze correctie is alleen 

van toepassing bij wegen met een representatieve rijsnelheid van 70 km/uur of meer. In dit onderzoek is 

dat alleen de rijksweg A15. In de berekeningen voor de rijksweg A15 is rekening gehouden met deze 

correctie.   

 

 

3.2 Verkeersgegevens 

Bij het akoestisch onderzoek voor het onderhavige plan in Ridderkerk is voor het verkeer op de rijksweg 

A15 uitgegaan van de gegevens uit het Geluidregister Weg van Rijkswaterstaat. Voor de gemeentelijke 

wegen is uitgegaan van informatie uit het bestemmingsplan Ridderkerk-West en van door de gemeente 

aangeleverde verkeersgegevens.  

 

Voor de berekeningen wordt uitgegaan van de verkeerscijfers die de situatie van planjaar 2028 

beschrijven. Voor de beschrijving van planjaar 2028. dat wordt toegepast in dit onderzoek, zijn de 

betreffende verkeersintensiteiten opgehoogd met een factor van 1,5% autonome verkeersgroei per jaar.  

 

Voor alle 30 km/uur-wegen is uitgegaan van een vaste intensiteit van 1.000 motorvoertuigen per etmaal. 

 

Etmaalintensiteit 

In tabel 3.2 zijn de bij het akoestisch onderzoek gehanteerde etmaalintensiteiten weergegeven. Het 

betreft de verkeersintensiteiten voor het planjaar 2028. 

 

Weg Etmaalintensiteit (2028) in mvt/etm 

Rijksweg A15 187.659 

Lagendijk (buiten de bebouwde kom) 5.000 

Lagendijk (buiten de bebouwde kom) 4.000 

Burgemeester de Zeeuwstraat 11.150 

30 km/uur-wegen 1.000 

Tabel 3.2: Overzicht gehanteerde etmaalintensiteiten (gemiddelde weekdag) 

  

 

Verkeersverdeling en -samenstelling 

Naast de etmaalintensiteiten zijn bij het uitvoeren van de geluidsberekeningen de verdeling van het 

verkeer over het etmaal en de samenstelling van het verkeer van belang. Deze informatie is ontleend 

aan het bestemmingsplan Ridderkerk-West en de aangeleverde verkeersgegevens. Voor de rijksweg A15 

is uitgegaan van de gegevens uit het Geluidregister Weg. 

 

In de schema's van figuur 3.1 zijn de verkeersgegevens van de rijksweg A15 ter plaatse van de 

planlocatie weergegeven.  



 

Anjerstraat 4 in Ridderkerk, Bouwplan WoZoCo, Akoestisch onderzoek wegverkeer 9

 

  

  

Figuur 3.1: Overzicht verkeersverdeling rijksweg A15 (vier rijbanen) ter plaatse van de planlocatie 

 

 

De verdeling en samenstelling van het verkeer op de gemeentelijke wegen is opgenomen in de tabel van 

figuur 3.2. Bij het onderzoek zijn de Burgemeester de Zeeuwstraat en (gehele) Lagendijk beschouwd als 

stedelijke hoofdwegen. De overige wegen zijn beschouwd als wijkverzamelwegen. 

 

 

Figuur 3.2: Verkeersverdeling en -samenstelling op de gemeentelijke wegen (bron: Bestemmingsplan Ridderkerk-west) 

 

 

Maximumsnelheid 

Bij het uitvoeren van de geluidsberekeningen is voor het verkeer op alle wegen uitgegaan van de 

geldende wettelijke maximum snelheid. Op de rijksweg A15 is uitgegaan van 100 km/uur voor het lichte 

verkeer, van 90 km/uur voor het middelzware verkeer en van 85 km/uur voor het zware vrachtverkeer. 

Op de Lagendijk buiten de bebouwde kom is uitgegaan van 60 km/uur en op de Burgemeester de 

Zeeuwstraat is uitgegaan van 50 km/uur. Op alle overige wegen en wegdelen is 30 km/uur.  

 

 

3.3 Omgevingskenmerken 

Bouwplan 

Zoals in hoofdstuk 2 reeds beschreven omvat het plan de realisatie van een gebouw met 21 

wooneenheden voor ouderen. Bij het akoestisch onderzoek is uitgegaan van de aangeleverde 

verkaveling (stedenbouwkundige schets, zie ook figuur 1.2).  

 

Wegdekverharding 

Het type wegdek is mede bepalend voor de geluidsemissie van de weg. De rijksweg A15 is ter plaatse van 

de planlocatie uitgevoerd met een wegdekverharding van eenlaags ZOAB (type W1). Op de Lagendijk 

(buiten de bebouwde kom) en de Burgemeester de Zeeuwstraat is uitgegaan van een normale 
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asfaltverharding (DAB, type W0). Bij akoestisch onderzoek geldt dit wegdektype als het referentiewegdek. 

Op alle overige wegen en wegdelen is uitgegaan van een elementenverharding (klinkers) bestraat in 

keperverband (wegdektype W.  

 

Hoogteligging 

Het plangebied en de wegen hebben allemaal een nagenoeg gelijke hoogteligging (maaiveldniveau). De 

Lagendijk kruist de rijksweg A15 middels een viaduct. De hoogte daarvan is circa 6 meter boven 

maaiveldniveau.  

 

Ten aanzien van de hoogte van de nieuwbouw is uitgegaan van een (maximale) bouwhoogte van negen 

meter. Voor de in het pand opgenomen wooneenheden is uitgegaan van twee bouwlagen met 

geluidsgevoelige ruimten (begane grond en eerste verdieping).  

 

Afscherming, reflectie en overdrachtsdemping 

Aan weerszijden van de rijksweg A15 zijn geluidsschermen aanwezig. De informatie hiervan is ontleend 

aan het Geluidregister Weg en bij de geluidsberekeningen is hiermee rekening gehouden. Voor de 

planlocatie is het scherm aan de oostzijde van de weg het meest relevant. Dit geluidsscherm heeft een 

hoogte van circa acht meter ten opzichte van de weg. 

 

De gevels van de binnen het onderzoeksgebied aanwezige bebouwing en andere  

‘objecten’ hebben een geluidsreflecterende werking. Reflecties, lucht- en bodemdemping zijn volgens de 

in het Reken- en Meetvoorschrift aangegeven wijze doorgerekend. 

 

Kruispunten en rotondes 

Binnen het onderzoeksgebied zijn er geen met VRI geregelde kruispunten en/of rotondes aanwezig. Een 

correctie (toeslag) voor het optrekken en/of remmen van het verkeer is in dit onderzoek daarom niet aan 

de orde. 

 

Toetspunten 

Op de gevels van de twee woningen zijn in totaal zeven toetspunten geplaatst. Voor deze toetspunten is 

de te verwachten geluidsbelasting van het wegverkeer bepaald. De situering van de toetspunten is 

weergegeven in figuur 3.3. 

 

Bij het uitvoeren van de geluidsberekeningen is aan alle zijden van het bouwvlak uitgegaan van de 

toetshoogtes van 1,5 en 4,5 meter boven het maaiveld. Deze hoogtes zijn representatief voor 

respectievelijk de begane grond en eerste verdieping van het nieuwe WoZoCo gebouw.    
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Figuur 3.3: Situering toetspunten op de woningen van het plan 
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4 Resultaten 

In dit hoofdstuk zijn de resultaten van geluidsberekeningen beschreven. Een overzicht van de alle 

berekeningsresultaten gegenereerd met het rekenmodel zijn opgenomen in bijlage 2. 

 

 

4.1 Rijksweg A15 

Met het geluidsmodel is voor de zeven toetspunten op de gevels van de nieuwe woningen de te 

verwachten geluidsbelasting van de in het onderzoek betrokken wegen berekend. De 

berekeningsresultaten van de rijksweg A15 zijn weergegeven in de eerste tabel van bijlage 2. In tabel 4.1 

zijn de resultaten ook weergegeven. Op de gepresenteerde waarden is 2 dB aftrek volgens artikel 110g 

van de Wgh toegepast. Een eventueel geconstateerde normoverschrijding is per toetspunt in de tabel 

oranje gearceerd. 

 

Toetspunt Gevel Bouwlaag Geluidsbelasting [dB] 

01_A Zuidwest 1 49 

01_B Zuidwest 2 53 

02_A Zuidoost 1 48 

02_B Zuidoost 2 51 

03_A Zuidoost 1 47 

03_B Zuidoost 2 51 

04_A Noordoost 1 42 

04_B Noordoost 2 44 

05_A Noordoost 1 41 

05_B Noordoost 2 45 

06_A Noordwest 1 43 

06_B Noordwest 2 47 

07_A Zuidwest 1 48 

07_B Zuidwest 2 51 

Tabel 4.1: Geluidsbelasting t.g.v. de rijksweg A15, inclusief correctie artikel 110g Wgh 

 

 

Uit de berekeningsresultaten van tabel 4.1 volgt dat de te verwachten geluidsbelasting bij de 

toetspunten 01, 02, 03 en 07 hoger is dan de voorkeursgrenswaarde. De hoogst berekende 

geluidsbelasting is 53 dB bij toetspunt 01. Daarmee wordt de maximale ontheffingswaarde niet 

overschreden maar wel geëvenaard. Een nadere beschouwing van de toepassing van geluidsbeperkende 

maatregelen is voor deze situatie daarom nodig. Dit is beschreven in paragraaf 4.5. 

 

4.2 Lagendijk 

In de tweede tabel van bijlage 2 zijn de berekeningsresultaten van de Lagendijk voor het deel buiten de 

bebouwde kom (bubeko) opgenomen. In tabel 4.2 zijn deze resultaten ook weergegeven. De waarden 

zijn ook hier na toepassing van de correctie volgens artikel 110g Wgh. 
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Toetspunt Gevel Bouwlaag Geluidsbelasting [dB] 

01_A Zuidwest 1 45 

01_B Zuidwest 2 46 

02_A Zuidoost 1 36 

02_B Zuidoost 2 41 

03_A Zuidoost 1 31 

03_B Zuidoost 2 33 

04_A Noordoost 1 <30 

04_B Noordoost 2 <30 

05_A Noordoost 1 <30 

05_B Noordoost 2 <30 

06_A Noordwest 1 33 

06_B Noordwest 2 35 

07_A Zuidwest 1 43 

07_B Zuidwest 2 45 

Tabel 4.2: Geluidsbelasting t.g.v. de Lagendijk (bubeko), inclusief correctie artikel 110g Wgh 

 

 

Uit tabel 4.2 volgt dat de geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op het wettelijk gezoneerde deel 

van de Lagendijk maximaal 46 dB bedraagt. Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet 

overschreden. Nader onderzoek naar de toepassing van geluidsbeperkende maatregelen is voor deze 

situatie niet nodig. 

 

 

4.3 Burgemeester de Zeeuwstraat 

In de derde tabel van bijlage 2 zijn de berekeningsresultaten van de Burgemeester de Zeeuwstraat 

opgenomen. In tabel 4.3 zijn deze resultaten ook weergegeven. Op de gepresenteerde waarden is geen 

correctie volgens artikel 110g Wgh toegepast. 

 

Toetspunt Gevel Bouwlaag Geluidsbelasting [dB] 

01_A Zuidwest 1 <30 

01_B Zuidwest 2 <30 

02_A Zuidoost 1 <30 

02_B Zuidoost 2 <30 

03_A Zuidoost 1 <30 

03_B Zuidoost 2 <30 

04_A Noordoost 1 <30 

04_B Noordoost 2 <30 

05_A Noordoost 1 <30 

05_B Noordoost 2 <30 

06_A Noordwest 1 <30 

06_B Noordwest 2 <30 

07_A Zuidwest 1 <30 

07_B Zuidwest 2 <30 

Tabel 4.3: Geluidsbelasting t.g.v. de Burgemeester de Zeeuwstraat, ongecorrigeerd 
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Uit tabel 4.3 volgt dat de geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de Burgemeester de 

Zeeuwstraat in geen geval hoger is dan 30 dB. Aan de voorkeursgrenswaarde wordt ruim voldaan. Nader 

onderzoek naar de toepassing van geluidsbeperkende maatregelen is voor deze situatie niet nodig. 

 

 

4.4 30 km/uur-wegen 

In de vierde tabel van bijlage 2 zijn de berekeningsresultaten van de Lagendijk voor het deel buiten de 

bebouwde kom (bubeko) opgenomen. In tabel 4.4 zijn deze resultaten ook weergegeven. De 

gepresenteerde waarden zijn in dit geval zonder toepassing van de correctie volgens artikel 110g Wgh. 

 

Toetspunt Gevel Bouwlaag Geluidsbelasting [dB] 

01_A Zuidwest 1 48 

01_B Zuidwest 2 50 

02_A Zuidoost 1 50 

02_B Zuidoost 2 51 

03_A Zuidoost 1 48 

03_B Zuidoost 2 50 

04_A Noordoost 1 48 

04_B Noordoost 2 50 

05_A Noordoost 1 47 

05_B Noordoost 2 49 

06_A Noordwest 1 41 

06_B Noordwest 2 43 

07_A Zuidwest 1 44 

07_B Zuidwest 2 46 

Tabel 4.4: Geluidsbelasting t.g.v. de 30 km/uur-wegen, exclusief correctie artikel 110g Wgh 

 

 

Uit tabel 4.4 volgt dat de (ongecorrigeerde en totale) geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de 

aanwezige 30 km/uur-wegen maximaal 51 dB bedraagt. De geluidsbelasting van deze wegen valt 

daarmee in de MKM-milieuklasse 'goed' en voor één punt in de klasse 'redelijk'.  

 

In alle gevallen wordt voldaan aan de grenswaarde van 55 dB. Daarmee kan gesteld worden dat de 

geluidsbelasting van de 30 km/uur-wegen rondom de planlocatie voldoet aan de randvoorwaarden voor 

een goede ruimtelijke ordening. De geluidsbelasting is acceptabel en vanuit het aspect geluid is er 

sprake van een goed woon- en leefklimaat. Voor de realisatie van het plan is het onderzoeken c.q. 

treffen van geluidsbeperkende maatregelen voor deze situatie dan ook niet nodig.  
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4.5 Geluidsbeperkende maatregelen rijksweg A15 

Uit het onderzoek volgt dat de geluidsbelasting op het beoogde gebouw van het nieuwe WoZoCo aan de 

Anjerstraat in Ridderkerk de norm overschrijdt ten gevolge van het verkeer op de rijkdweg A15. De 

geluidsbelasting van alle overige wegen voldoet wel aan de norm.  

 

In de volgende paragrafen wordt nader ingegaan op mogelijke geluidsbeperkende voorzieningen en de 

toepasbaarheid en effecten daarvan. Daarbij is alleen ingegaan op het mogelijk beperken van de 

geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de Bergweg.  

 

4.5.1 Bronmaatregelen 

In verband met de geconstateerde normoverschrijding ten gevolge van de rijksweg A15 zijn, als 

mogelijke oplossing, eerst beschikbare bronmaatregelen beschouwd. Daarbij kan gedacht worden aan 

het toepassen van een geluidsreducerend asfalt op de weg.  

 

De rijksweg is ter plaatse van de planlocatie reeds voorzien van een geluidsreducerende ZOAB-

verharding. Het aanpassen van dit wegdek naar een meer geluidsreducerend wegdek, bijvoorbeeld 

Tweelaags ZOAB, is geen realistische mogelijkheid. Deze maatregel is niet doelmatig. Daarnaast kan 

hiermee niet de benodigde 5 dB geluidsreductie worden gerealiseerd. Bronmaatregelen zijn om die 

reden verder niet beschouwd. 

 

4.5.2 Overdrachtsmaatregelen 

Bij de toepassing van overdrachtsmaatregelen kan in gedacht worden aan het plaatsen van 

afschermende voorzieningen langs de weg of nabij de nieuwe woonbestemming. Langs de rijksweg A15 

zijn reeds grote geluidsschermen aanwezig. Het is niet reëel om voor onderhavig plan deze schermen 

(plaatselijk) te verhogen.  

 

Vanuit stedenbouwkundig oogpunt is het plaatsen van een geluidsscherm op het terrein van de 

planlocatie ook geen realistische mogelijkheid. Daarnaast is deze optie duur en niet doelmatig. 

 

Het realiseren van (extra_ afscherming tussen de geluidbron en de nieuwe woonbestemming is geen 

reële mogelijkheid en daarom verder in dit onderzoek niet beschouwd. 

 

4.5.3 Maatregelen bij de woning 

Nu is gebleken dat bron- en overdrachtsmaatregelen onvoldoende effect opleveren en/of als niet 

doelmatig kunnen worden aangemerkt, resteren er nog een beperkt aantal mogelijkheden. Gedacht kan 

nog worden aan: 

� het toepassen dove gevel(s). 

 

Dove gevel 

Het is (technisch) mogelijk om één of meerdere gevels van het nieuwe WoZoCo doof uit te voeren. Dove 

gevels zijn gevels zonder te openen delen en de geluidsbelasting op dergelijke gevels hoeft volgens de 

Wet geluidhinder niet te worden getoetst. 

 

Dove gevels kunnen beperkingen geven op de mogelijkheden voor de ventilatie van de nieuwbouw. 

Daarnaast heeft het invloed op het woongenot voor de bewoners. Het toepassen van dove gevels is dan 
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ook vaak een laatste 'redmiddel' in situaties waarbij de maximale ontheffingswaarde wordt 

overschreden. 

 

Omdat bij dit plan de maximale ontheffingswaarde niet wordt overschreden en omdat toepassing van 

dove gevels de leefbaarheid en het woongenot van de woningen niet vergroot, wordt aanbevolen om in 

onderhavig plan geen dove gevels toe te passen en het plan te realiseren met de aanvraag van 

ontheffing voor hogere grenswaarden ten gevolge van de rijksweg A15.  

 

4.5.4 Ontheffing hogere grenswaarde 

Omdat het toepassen van de hiervoor beschreven maatregelen niet goed mogelijk is of onvoldoende 

effect sorteert, is voor de realisatie van het plan ontheffing voor hogere grenswaarden nodig. De aan te 

vragen ontheffing is 53 dB ten gevolge van de rijksweg A15.  

 

Het verlenen van ontheffing is mogelijk omdat het woongebouw beschikt over een geluidsluwe 

achterzijde (noordoost- en noordwestzijde van het gebouw). De ontheffing moet worden verleend door 

het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ridderkerk. De conceptbeschikking kan 

tegelijk met de aanvraag omgevingsvergunning in procedure (ter inzage legging, etc.) worden gebracht. 

 

In de afbeeldingen van bijlage 3 is een overzicht van het bouwplan (plattegronden) opgenomen. Daarin 

zijn de voor de woningen benodigde ontheffingen hogere grenswaarden weergegeven.  

 

4.5.5 Maximale binnenwaarde en gecumuleerde geluidsbelasting 

In verband met de normoverschrijding en de benodigde ontheffing hogere grenswaarde, moet voor de 

nieuwbouw van het plan, bij de aanvraag omgevingsvergunning, de geluidwering van de gevels van de 

woningen nader worden onderzocht en getoetst. Vastgesteld moet worden of en zo ja welke (extra) 

maatregelen aan de gevels van de woning nodig zijn om te kunnen voldoen aan het Bouwbesluit. De 

geluidwering van de gevels moet voldoende zijn om aan een maximaal binnenniveau van 33 dB in de 

verblijfsgebieden van de woningen te kunnen voldoen (maximale binnenwaarde bij nieuwbouw 

woningen).  

 

Het onderzoek naar de benodigde geluidwering van de gevels moet worden gebaseerd op de totale 

(maatgevende of gecumuleerde) geluidsbelasting. In dit geval is dat de gecumuleerde geluidsbelasting 

van het wegverkeer zonder toepassing van correctie volgens artikel 110g Wgh. Voor alle in het 

onderzoek gehanteerde toetspunten is de gecumuleerde geluidsbelasting van het wegverkeer 

weergegeven in tabel 4.5 en tevens in de vijfde tabel van bijlage 2 van dit rapport. De aandachtspunten 

zijn de gevels met een gecumuleerde geluidsbelasting hoger dan 53 dB. 
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Toetspunt Gevel Bouwlaag Geluidsbelasting [dB] 

01_A Zuidwest 1 55 

01_B Zuidwest 2 57 

02_A Zuidoost 1 53 

02_B Zuidoost 2 56 

03_A Zuidoost 1 52 

03_B Zuidoost 2 55 

04_A Noordoost 1 49 

04_B Noordoost 2 51 

05_A Noordoost 1 49 

05_B Noordoost 2 51 

06_A Noordwest 1 47 

06_B Noordwest 2 51 

07_A Zuidwest 1 53 

07_B Zuidwest 2 55 

Tabel 4.5: Gecumuleerde geluidsbelasting van het wegverkeer, zonder correctie artikel 110g Wgh 
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5 Conclusies 
 

Voor het plan voor de realisatie van een nieuw woonzorgcomplex (WoZoCo) aan de Anjerstraat 4 in 

Ridderkerk is akoestisch onderzoek wegverkeer uitgevoerd. Het plan omvat de bouw van het complex 

met 21 kleinschalige woningen die onderdak zal gaan bieden aan dementerende ouderen. Het nieuwe 

woongebouw ondervindt een geluidsbelasting van de omliggende wegen: 

� rijksweg A15; 

� Lagendijk; 

� Burgemeester de Zeeuwstraat; 

� 30 km/uur-wegen. 

 

Uit het onderzoek volgt dat alleen de geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de rijksweg A15 de 

geldende geluidsnorm overschrijdt. De geluidsbelasting ten gevolge van de overige wegen voldoet wel 

aan de norm. 

 

De maximale grenswaarde (ontheffingswaarde) van de rijksweg A15 wordt niet overschreden maar wel 

geëvenaard. Een beschouwing van mogelijke geluidsbeperkende maatregelen wijst uit dat 

geluidsreducerend asfalt op de weg en geluidsafscherming langs de weg reeds aanwezig is. Het 

toevoegen van geluidsbeperkende maatregelen voor dit plan is niet doelmatig en/of realistisch. Ook het 

plaatsen van geluidsafscherming nabij de nieuwbouw is vanuit stedenbouwkundig oogpunt niet 

wenselijk en doelmatig. 

 

Het toepassen van dove gevels in het plan is biedt ook geen adequate oplossing en is tevens niet strikt 

noodzakelijk. Geadviseerd wordt om voor het plan ontheffing voor een hogere grenswaarde aan te 

vragen voor het geluid van de rijksweg A15 tot een waarde van maximaal 53 dB. De ontheffing moet 

worden verleend door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ridderkerk. De 

conceptbeschikking kan tegelijk met de aanvraag omgevingsvergunning in procedure (ter inzage legging, 

etc.) worden gebracht. 

 

In verband met de normoverschrijding en de benodigde ontheffing, moet voor realisatie van het plan de 

benodigde geluidwering van de gevels van de woningen nader worden onderzocht. Aangetoond moet 

worden dat kan worden voldaan aan de eisen ten aanzien van het maximale binnenniveau van de 

woningen. Bij het uitvoeren van dat onderzoek moet worden uitgegaan van de gecumuleerde 

geluidsbelasting van het wegverkeer zoals vermeld in tabel 4.5 van dit rapport. 

 

Met ontheffing voor een hogere grenswaarde voor het geluid van de rijksweg A15 en de toets 

geluidwering gevels kan het plan vanuit het aspect wegverkeerslawaai worden gerealiseerd. 

 

 

 

 



��������	
��
�

��� ��������� �����
�









Geluidsbelasting WegverkeerAkoestisch onderzoek

Model: Plansituatie Items
Anjerstraat e.o. - Ridderkerk

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Type Cpl Cpl_W Helling Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LV(P4)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MV(P4))

4369  16 /  26,006 /  26,014 --      0,00 Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 -- -- -- -- 100 100 100 --  90  90  90 --
7149  15 /  64,879 /  65,166 --      0,00 Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 -- -- -- -- 100 100 100 --  90  90  90 --
37169  16 /  26,191 /  26,241 --      0,00 Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 -- -- -- -- 100 100 100 --  90  90  90 --
39197  16 /  26,014 /  26,015 --      0,00 Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 -- -- -- -- 100 100 100 --  90  90  90 --
31678  16 /  25,749 /  25,750 --      0,00 Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 -- -- -- -- 100 100 100 --  90  90  90 --

7754  15 /  65,184 /  65,332 --      0,00 Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 -- -- -- -- 100 100 100 --  90  90  90 --
37336  16 /  26,956 /  26,961 --      0,00 Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 -- -- -- -- 100 100 100 --  90  90  90 --
37410  16 /  26,013 /  26,016 --      0,00 Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 -- -- -- -- 100 100 100 --  90  90  90 --
35293  15 /  65,332 /  66,338 --      0,00 Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 -- -- -- -- 100 100 100 --  90  90  90 --
6858  16 /  26,583 /  26,630 --      0,00 Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 -- -- -- -- 100 100 100 --  90  90  90 --

10999  16 /  26,007 /  26,013 --      0,00 Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 -- -- -- -- 100 100 100 --  90  90  90 --
35334  16 /  26,630 /  26,956 --      0,00 Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 -- -- -- -- 100 100 100 --  90  90  90 --
36517  15 /  64,811 /  64,819 --      0,00 Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 -- -- -- -- 100 100 100 --  90  90  90 --
15731  15 /  65,166 /  65,176 --      0,00 Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 -- -- -- -- 100 100 100 --  90  90  90 --
11992  16 /  26,016 /  26,583 --      0,00 Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 -- -- -- -- 100 100 100 --  90  90  90 --

29140  15 /  64,725 /  64,728 --      0,00 Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 -- -- -- -- 100 100 100 --  90  90  90 --
37852  16 /  25,750 /  26,006 --      0,00 Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 -- -- -- -- 100 100 100 --  90  90  90 --
22402  16 /  26,340 /  27,313 --      0,00 Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 -- -- -- -- 100 100 100 --  90  90  90 --
10386  15 /  65,173 /  65,184 --      0,00 Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 -- -- -- -- 100 100 100 --  90  90  90 --
30917  15 /  65,176 /  65,853 --      0,00 Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 -- -- -- -- 100 100 100 --  90  90  90 --

12600  16 /  25,879 /  25,962 --      0,00 Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 -- -- -- -- 100 100 100 --  90  90  90 --
9578  15 /  64,728 /  64,811 --      0,00 Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 -- -- -- -- 100 100 100 --  90  90  90 --
24024  16 /  26,241 /  26,340 --      0,00 Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 -- -- -- -- 100 100 100 --  90  90  90 --
13831  16 /  26,015 /  26,191 --      0,00 Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 -- -- -- -- 100 100 100 --  90  90  90 --
32431  15 /  64,819 /  64,879 --      0,00 Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 -- -- -- -- 100 100 100 --  90  90  90 --

37133  15 /  64,723 /  64,725 --      0,00 Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1 -- -- -- -- 100 100 100 --  90  90  90 --
Lagendijk      0,00      0,00 Relatief Intensiteit False  1,5   0 W0  60  60  60 --  60  60  60 --  60  60  60 --
Lagendijk      0,00      0,00 Relatief Intensiteit False  1,5   0 W0  60  60  60 --  60  60  60 --  60  60  60 --
Lagendijk --      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  60  60  60 --  60  60  60 --  60  60  60 --
Lagendijk      0,00      0,00 Relatief Intensiteit False  1,5   0 W0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Lagendijk      6,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  60  60  60 --  60  60  60 --  60  60  60 --
Lagendijk --      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  60  60  60 --  60  60  60 --  60  60  60 --
FIETSPAD A15 A16      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --
FIETSPAD A15 A16      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --
Hogeweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --

Dahliastraat      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --
Bloemenstraat      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --
Oudelandseweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --
Oudelandseweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --
Lagendijk      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --

Lagendijk      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --
Lagendijk      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --
Kamperfoeliestraat      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --
Kamperfoeliestraat      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --
Irisstraat      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --

Geomilieu V4.41



Geluidsbelasting WegverkeerAkoestisch onderzoek

Model: Plansituatie Items
Anjerstraat e.o. - Ridderkerk

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %Int(P4) %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D)

4369  85  85  85 --  36981,84   6,26   3,41   1,41 -- -- -- -- --  77,98  86,00  72,66 --   9,19   4,15  10,02 --  12,83
7149  85  85  85 --  46856,72   6,39   3,26   1,28 -- -- -- -- --  87,43  91,77  86,85 --   5,62   2,60   4,96 --   6,95
37169  85  85  85 --  36981,84   6,26   3,41   1,41 -- -- -- -- --  77,98  86,00  72,66 --   9,19   4,15  10,02 --  12,83
39197  85  85  85 --  36981,84   6,26   3,41   1,41 -- -- -- -- --  77,98  86,00  72,66 --   9,19   4,15  10,02 --  12,83
31678  85  85  85 --  41708,00   6,16   3,66   1,43 -- -- -- -- --  87,08  92,71  80,92 --   6,19   2,66   7,53 --   6,73

7754  85  85  85 --  43319,76   6,20   3,08   1,65 -- -- -- -- --  81,80  89,44  81,53 --   6,62   3,58   8,05 --  11,57
37336  85  85  85 --  60500,76   6,05   3,45   1,69 -- -- -- -- --  89,32  93,39  84,91 --   5,22   2,46   6,91 --   5,46
37410  85  85  85 --  60500,76   6,05   3,45   1,69 -- -- -- -- --  89,32  93,39  84,91 --   5,22   2,46   6,91 --   5,46
35293  85  85  85 --  43319,76   6,20   3,08   1,65 -- -- -- -- --  81,80  89,44  81,53 --   6,62   3,58   8,05 --  11,57
6858  85  85  85 --  60500,76   6,05   3,45   1,69 -- -- -- -- --  89,32  93,39  84,91 --   5,22   2,46   6,91 --   5,46

10999  85  85  85 --  60500,76   6,05   3,45   1,69 -- -- -- -- --  89,32  93,39  84,91 --   5,22   2,46   6,91 --   5,46
35334  85  85  85 --  60500,76   6,05   3,45   1,69 -- -- -- -- --  89,32  93,39  84,91 --   5,22   2,46   6,91 --   5,46
36517  85  85  85 --  46856,72   6,39   3,26   1,28 -- -- -- -- --  87,43  91,77  86,85 --   5,62   2,60   4,96 --   6,95
15731  85  85  85 --  46856,72   6,39   3,26   1,28 -- -- -- -- --  87,43  91,77  86,85 --   5,62   2,60   4,96 --   6,95
11992  85  85  85 --  60500,76   6,05   3,45   1,69 -- -- -- -- --  89,32  93,39  84,91 --   5,22   2,46   6,91 --   5,46

29140  85  85  85 --  46856,72   6,39   3,26   1,28 -- -- -- -- --  87,43  91,77  86,85 --   5,62   2,60   4,96 --   6,95
37852  85  85  85 --  36981,84   6,26   3,41   1,41 -- -- -- -- --  77,98  86,00  72,66 --   9,19   4,15  10,02 --  12,83
22402  85  85  85 --  36981,84   6,26   3,41   1,41 -- -- -- -- --  77,98  86,00  72,66 --   9,19   4,15  10,02 --  12,83
10386  85  85  85 --  43319,76   6,20   3,08   1,65 -- -- -- -- --  81,80  89,44  81,53 --   6,62   3,58   8,05 --  11,57
30917  85  85  85 --  46856,72   6,39   3,26   1,28 -- -- -- -- --  87,43  91,77  86,85 --   5,62   2,60   4,96 --   6,95

12600  85  85  85 --  23042,24   6,42   3,40   1,17 -- -- -- -- --  90,00  95,28  87,43 --   5,36   1,93   5,09 --   4,63
9578  85  85  85 --  46856,72   6,39   3,26   1,28 -- -- -- -- --  87,43  91,77  86,85 --   5,62   2,60   4,96 --   6,95
24024  85  85  85 --  36981,84   6,26   3,41   1,41 -- -- -- -- --  77,98  86,00  72,66 --   9,19   4,15  10,02 --  12,83
13831  85  85  85 --  36981,84   6,26   3,41   1,41 -- -- -- -- --  77,98  86,00  72,66 --   9,19   4,15  10,02 --  12,83
32431  85  85  85 --  46856,72   6,39   3,26   1,28 -- -- -- -- --  87,43  91,77  86,85 --   5,62   2,60   4,96 --   6,95

37133  85  85  85 --  25385,80   6,50   3,06   1,22 -- -- -- -- --  86,34  89,97  86,63 --   5,72   2,94   4,90 --   7,93
 60  60  60 --      0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
 60  60  60 --      0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
 60  60  60 --   6000,00   6,70   2,70   1,10 -- -- -- -- --  92,00  92,00  92,00 --   6,00   6,00   6,00 --   2,00

-- -- -- --      0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

 60  60  60 --   6000,00   6,70   2,70   1,10 -- -- -- -- --  92,00  92,00  92,00 --   6,00   6,00   6,00 --   2,00
 60  60  60 --   6000,00   6,70   2,70   1,10 -- -- -- -- --  92,00  92,00  92,00 --   6,00   6,00   6,00 --   2,00
 30  30  30 --   1000,00   7,00   2,60   0,70 -- -- -- -- --  94,00  94,00  96,00 --   5,10   5,10   3,40 --   0,90
 30  30  30 --   1000,00   7,00   2,60   0,70 -- -- -- -- --  94,00  94,00  96,00 --   5,10   5,10   3,40 --   0,90
 30  30  30 --   1000,00   7,00   2,60   0,70 -- -- -- -- --  94,00  94,00  96,00 --   5,10   5,10   3,40 --   0,90

 30  30  30 --   1000,00   7,00   2,60   0,70 -- -- -- -- --  94,00  94,00  96,00 --   5,10   5,10   3,40 --   0,90
 30  30  30 --   1000,00   7,00   2,60   0,70 -- -- -- -- --  94,00  94,00  96,00 --   5,10   5,10   3,40 --   0,90
 30  30  30 --   1000,00   7,00   2,60   0,70 -- -- -- -- --  94,00  94,00  96,00 --   5,10   5,10   3,40 --   0,90
 30  30  30 --   1000,00   7,00   2,60   0,70 -- -- -- -- --  94,00  94,00  96,00 --   5,10   5,10   3,40 --   0,90
 30  30  30 --   5000,00   7,00   2,60   0,70 -- -- -- -- --  94,00  94,00  96,00 --   5,10   5,10   3,40 --   0,90

 30  30  30 --   5000,00   7,00   2,60   0,70 -- -- -- -- --  94,00  94,00  96,00 --   5,10   5,10   3,40 --   0,90
 30  30  30 --   5000,00   7,00   2,60   0,70 -- -- -- -- --  94,00  94,00  96,00 --   5,10   5,10   3,40 --   0,90
 30  30  30 --   1000,00   7,00   2,60   0,70 -- -- -- -- --  94,00  94,00  96,00 --   5,10   5,10   3,40 --   0,90
 30  30  30 --   1000,00   7,00   2,60   0,70 -- -- -- -- --  94,00  94,00  96,00 --   5,10   5,10   3,40 --   0,90
 30  30  30 --   1000,00   7,00   2,60   0,70 -- -- -- -- --  94,00  94,00  96,00 --   5,10   5,10   3,40 --   0,90
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Geluidsbelasting WegverkeerAkoestisch onderzoek

Model: Plansituatie Items
Anjerstraat e.o. - Ridderkerk

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A) LV(N) LV(P4) MV(D) MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250

4369   9,86  17,32 -- -- -- -- --   1805,22   1083,45    378,21 --    212,69     52,23     52,15 --    296,96    124,17     90,14 --   93,47  104,21  109,34
7149   5,64   8,19 -- -- -- -- --   2619,10   1403,32    520,23 --    168,24     39,74     29,69 --    208,31     86,19     49,07 --   92,76  104,22  109,17
37169   9,86  17,32 -- -- -- -- --   1805,22   1083,45    378,21 --    212,69     52,23     52,15 --    296,96    124,17     90,14 --   93,47  104,21  109,34
39197   9,86  17,32 -- -- -- -- --   1805,22   1083,45    378,21 --    212,69     52,23     52,15 --    296,96    124,17     90,14 --   93,47  104,21  109,34
31678   4,63  11,55 -- -- -- -- --   2238,76   1414,48    480,96 --    159,10     40,60     44,78 --    172,97     70,67     68,64 --   92,07  103,61  108,54

7754   6,98  10,41 -- -- -- -- --   2198,62   1194,25    583,58 --    178,02     47,74     57,64 --    311,09     93,26     74,53 --   93,67  104,43  109,54
37336   4,15   8,19 -- -- -- -- --   3270,67   1951,86    870,28 --    190,98     51,48     70,79 --    200,09     86,65     83,92 --   93,06  104,84  109,71
37410   4,15   8,19 -- -- -- -- --   3270,67   1951,86    870,28 --    190,98     51,48     70,79 --    200,09     86,65     83,92 --   93,06  104,84  109,71
35293   6,98  10,41 -- -- -- -- --   2198,62   1194,25    583,58 --    178,02     47,74     57,64 --    311,09     93,26     74,53 --   93,67  104,43  109,54
6858   4,15   8,19 -- -- -- -- --   3270,67   1951,86    870,28 --    190,98     51,48     70,79 --    200,09     86,65     83,92 --   93,06  104,84  109,71

10999   4,15   8,19 -- -- -- -- --   3270,67   1951,86    870,28 --    190,98     51,48     70,79 --    200,09     86,65     83,92 --   93,06  104,84  109,71
35334   4,15   8,19 -- -- -- -- --   3270,67   1951,86    870,28 --    190,98     51,48     70,79 --    200,09     86,65     83,92 --   93,06  104,84  109,71
36517   5,64   8,19 -- -- -- -- --   2619,10   1403,32    520,23 --    168,24     39,74     29,69 --    208,31     86,19     49,07 --   92,76  104,22  109,17
15731   5,64   8,19 -- -- -- -- --   2619,10   1403,32    520,23 --    168,24     39,74     29,69 --    208,31     86,19     49,07 --   92,76  104,22  109,17
11992   4,15   8,19 -- -- -- -- --   3270,67   1951,86    870,28 --    190,98     51,48     70,79 --    200,09     86,65     83,92 --   93,06  104,84  109,71

29140   5,64   8,19 -- -- -- -- --   2619,10   1403,32    520,23 --    168,24     39,74     29,69 --    208,31     86,19     49,07 --   92,76  104,22  109,17
37852   9,86  17,32 -- -- -- -- --   1805,22   1083,45    378,21 --    212,69     52,23     52,15 --    296,96    124,17     90,14 --   93,47  104,21  109,34
22402   9,86  17,32 -- -- -- -- --   1805,22   1083,45    378,21 --    212,69     52,23     52,15 --    296,96    124,17     90,14 --   93,47  104,21  109,34
10386   6,98  10,41 -- -- -- -- --   2198,62   1194,25    583,58 --    178,02     47,74     57,64 --    311,09     93,26     74,53 --   93,67  104,43  109,54
30917   5,64   8,19 -- -- -- -- --   2619,10   1403,32    520,23 --    168,24     39,74     29,69 --    208,31     86,19     49,07 --   92,76  104,22  109,17

12600   2,79   7,48 -- -- -- -- --   1330,54    747,54    236,51 --     79,28     15,16     13,76 --     68,51     21,87     20,23 --   88,81  100,81  105,64
9578   5,64   8,19 -- -- -- -- --   2619,10   1403,32    520,23 --    168,24     39,74     29,69 --    208,31     86,19     49,07 --   92,76  104,22  109,17
24024   9,86  17,32 -- -- -- -- --   1805,22   1083,45    378,21 --    212,69     52,23     52,15 --    296,96    124,17     90,14 --   93,47  104,21  109,34
13831   9,86  17,32 -- -- -- -- --   1805,22   1083,45    378,21 --    212,69     52,23     52,15 --    296,96    124,17     90,14 --   93,47  104,21  109,34
32431   5,64   8,19 -- -- -- -- --   2619,10   1403,32    520,23 --    168,24     39,74     29,69 --    208,31     86,19     49,07 --   92,76  104,22  109,17

37133   7,09   8,47 -- -- -- -- --   1424,15    699,76    268,75 --     94,40     22,85     15,21 --    130,86     55,13     26,28 --   90,49  101,77  106,75
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

  2,00   2,00 -- -- -- -- --    369,84    149,04     60,72 --     24,12      9,72      3,96 --      8,04      3,24      1,32 --   81,58   89,97   96,10
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

  2,00   2,00 -- -- -- -- --    369,84    149,04     60,72 --     24,12      9,72      3,96 --      8,04      3,24      1,32 --   81,58   89,97   96,10
  2,00   2,00 -- -- -- -- --    369,84    149,04     60,72 --     24,12      9,72      3,96 --      8,04      3,24      1,32 --   81,58   89,97   96,10
  9,00   0,60 -- -- -- -- --     65,80     24,44      6,72 --      3,57      1,33      0,24 --      0,63      2,34      0,04 --   81,71   86,49   95,08
  9,00   0,60 -- -- -- -- --     65,80     24,44      6,72 --      3,57      1,33      0,24 --      0,63      2,34      0,04 --   81,71   86,49   95,08
  9,00   0,60 -- -- -- -- --     65,80     24,44      6,72 --      3,57      1,33      0,24 --      0,63      2,34      0,04 --   81,71   86,49   95,08

  9,00   0,60 -- -- -- -- --     65,80     24,44      6,72 --      3,57      1,33      0,24 --      0,63      2,34      0,04 --   81,71   86,49   95,08
  9,00   0,60 -- -- -- -- --     65,80     24,44      6,72 --      3,57      1,33      0,24 --      0,63      2,34      0,04 --   81,71   86,49   95,08
  9,00   0,60 -- -- -- -- --     65,80     24,44      6,72 --      3,57      1,33      0,24 --      0,63      2,34      0,04 --   81,71   86,49   95,08
  9,00   0,60 -- -- -- -- --     65,80     24,44      6,72 --      3,57      1,33      0,24 --      0,63      2,34      0,04 --   81,71   86,49   95,08
  9,00   0,60 -- -- -- -- --    329,00    122,20     33,60 --     17,85      6,63      1,19 --      3,15     11,70      0,21 --   88,70   93,48  102,07

  9,00   0,60 -- -- -- -- --    329,00    122,20     33,60 --     17,85      6,63      1,19 --      3,15     11,70      0,21 --   88,70   93,48  102,07
  9,00   0,60 -- -- -- -- --    329,00    122,20     33,60 --     17,85      6,63      1,19 --      3,15     11,70      0,21 --   88,70   93,48  102,07
  9,00   0,60 -- -- -- -- --     65,80     24,44      6,72 --      3,57      1,33      0,24 --      0,63      2,34      0,04 --   81,71   86,49   95,08
  9,00   0,60 -- -- -- -- --     65,80     24,44      6,72 --      3,57      1,33      0,24 --      0,63      2,34      0,04 --   81,71   86,49   95,08
  9,00   0,60 -- -- -- -- --     65,80     24,44      6,72 --      3,57      1,33      0,24 --      0,63      2,34      0,04 --   81,71   86,49   95,08

Geomilieu V4.41



Geluidsbelasting WegverkeerAkoestisch onderzoek

Model: Plansituatie Items
Anjerstraat e.o. - Ridderkerk

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k

4369  116,03  117,97  112,39  106,58   98,08   89,76  100,63  105,69  112,80  115,45  109,68  103,78   95,28   87,91   98,23  103,48  110,08  111,45  106,01  100,24
7149  116,22  119,18  113,38  107,47   98,96   89,06  100,67  105,54  112,95  116,34  110,42  104,47   95,96   86,11   97,30  102,29  109,38  112,21  106,41  100,51
37169  116,03  117,97  112,39  106,58   98,08   89,76  100,63  105,69  112,80  115,45  109,68  103,78   95,28   87,91   98,23  103,48  110,08  111,45  106,01  100,24
39197  116,03  117,97  112,39  106,58   98,08   89,76  100,63  105,69  112,80  115,45  109,68  103,78   95,28   87,91   98,23  103,48  110,08  111,45  106,01  100,24
31678  115,55  118,51  112,71  106,81   98,29   88,64  100,52  105,34  112,78  116,33  110,39  104,43   95,91   87,17   97,98  103,09  109,90  112,10  106,46  100,61

7754  116,42  118,68  113,01  107,16   98,66   89,07  100,42  105,37  112,62  115,72  109,87  103,94   95,43   87,73   98,73  103,80  110,59  112,90  107,24  101,39
37336  116,85  120,07  114,22  108,29   99,77   89,76  101,78  106,56  114,05  117,70  111,75  105,78   97,26   88,59   99,89  104,88  111,80  114,49  108,75  102,87
37410  116,85  120,07  114,22  108,29   99,77   89,76  101,78  106,56  114,05  117,70  111,75  105,78   97,26   88,59   99,89  104,88  111,80  114,49  108,75  102,87
35293  116,42  118,68  113,01  107,16   98,66   89,07  100,42  105,37  112,62  115,72  109,87  103,94   95,43   87,73   98,73  103,80  110,59  112,90  107,24  101,39
6858  116,85  120,07  114,22  108,29   99,77   89,76  101,78  106,56  114,05  117,70  111,75  105,78   97,26   88,59   99,89  104,88  111,80  114,49  108,75  102,87

10999  116,85  120,07  114,22  108,29   99,77   89,76  101,78  106,56  114,05  117,70  111,75  105,78   97,26   88,59   99,89  104,88  111,80  114,49  108,75  102,87
35334  116,85  120,07  114,22  108,29   99,77   89,76  101,78  106,56  114,05  117,70  111,75  105,78   97,26   88,59   99,89  104,88  111,80  114,49  108,75  102,87
36517  116,22  119,18  113,38  107,47   98,96   89,06  100,67  105,54  112,95  116,34  110,42  104,47   95,96   86,11   97,30  102,29  109,38  112,21  106,41  100,51
15731  116,22  119,18  113,38  107,47   98,96   89,06  100,67  105,54  112,95  116,34  110,42  104,47   95,96   86,11   97,30  102,29  109,38  112,21  106,41  100,51
11992  116,85  120,07  114,22  108,29   99,77   89,76  101,78  106,56  114,05  117,70  111,75  105,78   97,26   88,59   99,89  104,88  111,80  114,49  108,75  102,87

29140  116,22  119,18  113,38  107,47   98,96   89,06  100,67  105,54  112,95  116,34  110,42  104,47   95,96   86,11   97,30  102,29  109,38  112,21  106,41  100,51
37852  116,03  117,97  112,39  106,58   98,08   89,76  100,63  105,69  112,80  115,45  109,68  103,78   95,28   87,91   98,23  103,48  110,08  111,45  106,01  100,24
22402  116,03  117,97  112,39  106,58   98,08   89,76  100,63  105,69  112,80  115,45  109,68  103,78   95,28   87,91   98,23  103,48  110,08  111,45  106,01  100,24
10386  116,42  118,68  113,01  107,16   98,66   89,07  100,42  105,37  112,62  115,72  109,87  103,94   95,43   87,73   98,73  103,80  110,59  112,90  107,24  101,39
30917  116,22  119,18  113,38  107,47   98,96   89,06  100,67  105,54  112,95  116,34  110,42  104,47   95,96   86,11   97,30  102,29  109,38  112,21  106,41  100,51

12600  112,78  116,13  110,26  104,33   95,81   84,75   97,21  101,90  109,53  113,46  107,46  101,47   92,95   82,44   93,77   98,74  105,83  108,75  102,95   97,04
9578  116,22  119,18  113,38  107,47   98,96   89,06  100,67  105,54  112,95  116,34  110,42  104,47   95,96   86,11   97,30  102,29  109,38  112,21  106,41  100,51
24024  116,03  117,97  112,39  106,58   98,08   89,76  100,63  105,69  112,80  115,45  109,68  103,78   95,28   87,91   98,23  103,48  110,08  111,45  106,01  100,24
13831  116,03  117,97  112,39  106,58   98,08   89,76  100,63  105,69  112,80  115,45  109,68  103,78   95,28   87,91   98,23  103,48  110,08  111,45  106,01  100,24
32431  116,22  119,18  113,38  107,47   98,96   89,06  100,67  105,54  112,95  116,34  110,42  104,47   95,96   86,11   97,30  102,29  109,38  112,21  106,41  100,51

37133  113,78  116,59  110,81  104,91   96,40   86,70   98,00  102,94  110,26  113,39  107,52  101,59   93,08   83,33   94,47   99,48  106,56  109,35  103,56   97,66
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

 101,60  107,85  104,33   97,54   87,56   77,64   86,03   92,15   97,65  103,91  100,38   93,59   83,62   73,74   82,13   88,25   93,75  100,01   96,48   89,69
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

 101,60  107,85  104,33   97,54   87,56   77,64   86,03   92,15   97,65  103,91  100,38   93,59   83,62   73,74   82,13   88,25   93,75  100,01   96,48   89,69
 101,60  107,85  104,33   97,54   87,56   77,64   86,03   92,15   97,65  103,91  100,38   93,59   83,62   73,74   82,13   88,25   93,75  100,01   96,48   89,69
  93,00   96,21   89,78   84,71   80,08   79,91   85,87   94,49   91,76   93,84   87,70   82,94   79,72   70,93   75,46   83,54   82,63   85,97   79,38   74,27
  93,00   96,21   89,78   84,71   80,08   79,91   85,87   94,49   91,76   93,84   87,70   82,94   79,72   70,93   75,46   83,54   82,63   85,97   79,38   74,27
  93,00   96,21   89,78   84,71   80,08   79,91   85,87   94,49   91,76   93,84   87,70   82,94   79,72   70,93   75,46   83,54   82,63   85,97   79,38   74,27

  93,00   96,21   89,78   84,71   80,08   79,91   85,87   94,49   91,76   93,84   87,70   82,94   79,72   70,93   75,46   83,54   82,63   85,97   79,38   74,27
  93,00   96,21   89,78   84,71   80,08   79,91   85,87   94,49   91,76   93,84   87,70   82,94   79,72   70,93   75,46   83,54   82,63   85,97   79,38   74,27
  93,00   96,21   89,78   84,71   80,08   79,91   85,87   94,49   91,76   93,84   87,70   82,94   79,72   70,93   75,46   83,54   82,63   85,97   79,38   74,27
  93,00   96,21   89,78   84,71   80,08   79,91   85,87   94,49   91,76   93,84   87,70   82,94   79,72   70,93   75,46   83,54   82,63   85,97   79,38   74,27
  99,99  103,20   96,77   91,70   87,07   86,90   92,86  101,48   98,75  100,83   94,69   89,93   86,71   77,92   82,45   90,53   89,62   92,96   86,37   81,26

  99,99  103,20   96,77   91,70   87,07   86,90   92,86  101,48   98,75  100,83   94,69   89,93   86,71   77,92   82,45   90,53   89,62   92,96   86,37   81,26
  99,99  103,20   96,77   91,70   87,07   86,90   92,86  101,48   98,75  100,83   94,69   89,93   86,71   77,92   82,45   90,53   89,62   92,96   86,37   81,26
  93,00   96,21   89,78   84,71   80,08   79,91   85,87   94,49   91,76   93,84   87,70   82,94   79,72   70,93   75,46   83,54   82,63   85,97   79,38   74,27
  93,00   96,21   89,78   84,71   80,08   79,91   85,87   94,49   91,76   93,84   87,70   82,94   79,72   70,93   75,46   83,54   82,63   85,97   79,38   74,27
  93,00   96,21   89,78   84,71   80,08   79,91   85,87   94,49   91,76   93,84   87,70   82,94   79,72   70,93   75,46   83,54   82,63   85,97   79,38   74,27
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Geluidsbelasting WegverkeerAkoestisch onderzoek

Model: Plansituatie Items
Anjerstraat e.o. - Ridderkerk

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (N) 8k LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500 LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k

4369   91,75 -- -- -- -- -- -- -- --
7149   92,00 -- -- -- -- -- -- -- --
37169   91,75 -- -- -- -- -- -- -- --
39197   91,75 -- -- -- -- -- -- -- --
31678   92,11 -- -- -- -- -- -- -- --

7754   92,89 -- -- -- -- -- -- -- --
37336   94,36 -- -- -- -- -- -- -- --
37410   94,36 -- -- -- -- -- -- -- --
35293   92,89 -- -- -- -- -- -- -- --
6858   94,36 -- -- -- -- -- -- -- --

10999   94,36 -- -- -- -- -- -- -- --
35334   94,36 -- -- -- -- -- -- -- --
36517   92,00 -- -- -- -- -- -- -- --
15731   92,00 -- -- -- -- -- -- -- --
11992   94,36 -- -- -- -- -- -- -- --

29140   92,00 -- -- -- -- -- -- -- --
37852   91,75 -- -- -- -- -- -- -- --
22402   91,75 -- -- -- -- -- -- -- --
10386   92,89 -- -- -- -- -- -- -- --
30917   92,00 -- -- -- -- -- -- -- --

12600   88,53 -- -- -- -- -- -- -- --
9578   92,00 -- -- -- -- -- -- -- --
24024   91,75 -- -- -- -- -- -- -- --
13831   91,75 -- -- -- -- -- -- -- --
32431   92,00 -- -- -- -- -- -- -- --

37133   89,15 -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- --

  79,72 -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- --

  79,72 -- -- -- -- -- -- -- --
  79,72 -- -- -- -- -- -- -- --
  68,80 -- -- -- -- -- -- -- --
  68,80 -- -- -- -- -- -- -- --
  68,80 -- -- -- -- -- -- -- --

  68,80 -- -- -- -- -- -- -- --
  68,80 -- -- -- -- -- -- -- --
  68,80 -- -- -- -- -- -- -- --
  68,80 -- -- -- -- -- -- -- --
  75,79 -- -- -- -- -- -- -- --

  75,79 -- -- -- -- -- -- -- --
  75,79 -- -- -- -- -- -- -- --
  68,80 -- -- -- -- -- -- -- --
  68,80 -- -- -- -- -- -- -- --
  68,80 -- -- -- -- -- -- -- --

Geomilieu V4.41



Geluidsbelasting WegverkeerAkoestisch onderzoek

Model: Plansituatie Items
Anjerstraat e.o. - Ridderkerk

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Type Cpl Cpl_W Helling Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LV(P4)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MV(P4))

Irisstraat      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --
Dahliastraat      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --
Bloemenstraat      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --
Bloemenstraat      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --
Bloemenstraat      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --

Begoniastraat      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --
Begoniastraat      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --
Azaleastraat      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --
Anjerstraat      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --
Kamperfoeliestraat      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --

Begoniastraat      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --
Begoniastraat      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --
Begoniastraat      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --
Burg de Zeeuwstraat      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --
Burg de Zeeuwstraat      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --

Burg de Zeeuwstraat      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --

Geomilieu V4.41



Geluidsbelasting WegverkeerAkoestisch onderzoek

Model: Plansituatie Items
Anjerstraat e.o. - Ridderkerk

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %Int(P4) %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D)

 30  30  30 --   1000,00   7,00   2,60   0,70 -- -- -- -- --  94,00  94,00  96,00 --   5,10   5,10   3,40 --   0,90
 30  30  30 --   1000,00   7,00   2,60   0,70 -- -- -- -- --  94,00  94,00  96,00 --   5,10   5,10   3,40 --   0,90
 30  30  30 --   1000,00   7,00   2,60   0,70 -- -- -- -- --  94,00  94,00  96,00 --   5,10   5,10   3,40 --   0,90
 30  30  30 --   1000,00   7,00   2,60   0,70 -- -- -- -- --  94,00  94,00  96,00 --   5,10   5,10   3,40 --   0,90
 30  30  30 --   1000,00   7,00   2,60   0,70 -- -- -- -- --  94,00  94,00  96,00 --   5,10   5,10   3,40 --   0,90

 30  30  30 --   1000,00   7,00   2,60   0,70 -- -- -- -- --  94,00  94,00  96,00 --   5,10   5,10   3,40 --   0,90
 30  30  30 --   1000,00   7,00   2,60   0,70 -- -- -- -- --  94,00  94,00  96,00 --   5,10   5,10   3,40 --   0,90
 30  30  30 --   1000,00   7,00   2,60   0,70 -- -- -- -- --  94,00  94,00  96,00 --   5,10   5,10   3,40 --   0,90
 30  30  30 --   1000,00   7,00   2,60   0,70 -- -- -- -- --  94,00  94,00  96,00 --   5,10   5,10   3,40 --   0,90
 30  30  30 --   1000,00   7,00   2,60   0,70 -- -- -- -- --  94,00  94,00  96,00 --   5,10   5,10   3,40 --   0,90

 30  30  30 --   1000,00   7,00   2,60   0,70 -- -- -- -- --  94,00  94,00  96,00 --   5,10   5,10   3,40 --   0,90
 30  30  30 --   1000,00   7,00   2,60   0,70 -- -- -- -- --  94,00  94,00  96,00 --   5,10   5,10   3,40 --   0,90
 30  30  30 --   1000,00   7,00   2,60   0,70 -- -- -- -- --  94,00  94,00  96,00 --   5,10   5,10   3,40 --   0,90
 50  50  50 --  11150,00   6,70   2,70   1,10 -- -- -- -- --  92,00  92,00  92,00 --   6,00   6,00   6,00 --   2,00
 50  50  50 --  11150,00   6,70   2,70   1,10 -- -- -- -- --  92,00  92,00  92,00 --   6,00   6,00   6,00 --   2,00

 50  50  50 --  11150,00   6,70   2,70   1,10 -- -- -- -- --  92,00  92,00  92,00 --   6,00   6,00   6,00 --   2,00
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Geluidsbelasting WegverkeerAkoestisch onderzoek

Model: Plansituatie Items
Anjerstraat e.o. - Ridderkerk

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A) LV(N) LV(P4) MV(D) MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250

  9,00   0,60 -- -- -- -- --     65,80     24,44      6,72 --      3,57      1,33      0,24 --      0,63      2,34      0,04 --   81,71   86,49   95,08
  9,00   0,60 -- -- -- -- --     65,80     24,44      6,72 --      3,57      1,33      0,24 --      0,63      2,34      0,04 --   81,71   86,49   95,08
  9,00   0,60 -- -- -- -- --     65,80     24,44      6,72 --      3,57      1,33      0,24 --      0,63      2,34      0,04 --   81,71   86,49   95,08
  9,00   0,60 -- -- -- -- --     65,80     24,44      6,72 --      3,57      1,33      0,24 --      0,63      2,34      0,04 --   81,71   86,49   95,08
  9,00   0,60 -- -- -- -- --     65,80     24,44      6,72 --      3,57      1,33      0,24 --      0,63      2,34      0,04 --   81,71   86,49   95,08

  9,00   0,60 -- -- -- -- --     65,80     24,44      6,72 --      3,57      1,33      0,24 --      0,63      2,34      0,04 --   81,71   86,49   95,08
  9,00   0,60 -- -- -- -- --     65,80     24,44      6,72 --      3,57      1,33      0,24 --      0,63      2,34      0,04 --   81,71   86,49   95,08
  9,00   0,60 -- -- -- -- --     65,80     24,44      6,72 --      3,57      1,33      0,24 --      0,63      2,34      0,04 --   81,71   86,49   95,08
  9,00   0,60 -- -- -- -- --     65,80     24,44      6,72 --      3,57      1,33      0,24 --      0,63      2,34      0,04 --   81,71   86,49   95,08
  9,00   0,60 -- -- -- -- --     65,80     24,44      6,72 --      3,57      1,33      0,24 --      0,63      2,34      0,04 --   81,71   86,49   95,08

  9,00   0,60 -- -- -- -- --     65,80     24,44      6,72 --      3,57      1,33      0,24 --      0,63      2,34      0,04 --   81,71   86,49   95,08
  9,00   0,60 -- -- -- -- --     65,80     24,44      6,72 --      3,57      1,33      0,24 --      0,63      2,34      0,04 --   81,71   86,49   95,08
  9,00   0,60 -- -- -- -- --     65,80     24,44      6,72 --      3,57      1,33      0,24 --      0,63      2,34      0,04 --   81,71   86,49   95,08
  2,00   2,00 -- -- -- -- --    687,29    276,97    112,84 --     44,82     18,06      7,36 --     14,94      6,02      2,45 --   84,51   91,92   98,82
  2,00   2,00 -- -- -- -- --    687,29    276,97    112,84 --     44,82     18,06      7,36 --     14,94      6,02      2,45 --   84,51   91,92   98,82

  2,00   2,00 -- -- -- -- --    687,29    276,97    112,84 --     44,82     18,06      7,36 --     14,94      6,02      2,45 --   84,51   91,92   98,82
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Geluidsbelasting WegverkeerAkoestisch onderzoek

Model: Plansituatie Items
Anjerstraat e.o. - Ridderkerk

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k

  93,00   96,21   89,78   84,71   80,08   79,91   85,87   94,49   91,76   93,84   87,70   82,94   79,72   70,93   75,46   83,54   82,63   85,97   79,38   74,27
  93,00   96,21   89,78   84,71   80,08   79,91   85,87   94,49   91,76   93,84   87,70   82,94   79,72   70,93   75,46   83,54   82,63   85,97   79,38   74,27
  93,00   96,21   89,78   84,71   80,08   79,91   85,87   94,49   91,76   93,84   87,70   82,94   79,72   70,93   75,46   83,54   82,63   85,97   79,38   74,27
  93,00   96,21   89,78   84,71   80,08   79,91   85,87   94,49   91,76   93,84   87,70   82,94   79,72   70,93   75,46   83,54   82,63   85,97   79,38   74,27
  93,00   96,21   89,78   84,71   80,08   79,91   85,87   94,49   91,76   93,84   87,70   82,94   79,72   70,93   75,46   83,54   82,63   85,97   79,38   74,27

  93,00   96,21   89,78   84,71   80,08   79,91   85,87   94,49   91,76   93,84   87,70   82,94   79,72   70,93   75,46   83,54   82,63   85,97   79,38   74,27
  93,00   96,21   89,78   84,71   80,08   79,91   85,87   94,49   91,76   93,84   87,70   82,94   79,72   70,93   75,46   83,54   82,63   85,97   79,38   74,27
  93,00   96,21   89,78   84,71   80,08   79,91   85,87   94,49   91,76   93,84   87,70   82,94   79,72   70,93   75,46   83,54   82,63   85,97   79,38   74,27
  93,00   96,21   89,78   84,71   80,08   79,91   85,87   94,49   91,76   93,84   87,70   82,94   79,72   70,93   75,46   83,54   82,63   85,97   79,38   74,27
  93,00   96,21   89,78   84,71   80,08   79,91   85,87   94,49   91,76   93,84   87,70   82,94   79,72   70,93   75,46   83,54   82,63   85,97   79,38   74,27

  93,00   96,21   89,78   84,71   80,08   79,91   85,87   94,49   91,76   93,84   87,70   82,94   79,72   70,93   75,46   83,54   82,63   85,97   79,38   74,27
  93,00   96,21   89,78   84,71   80,08   79,91   85,87   94,49   91,76   93,84   87,70   82,94   79,72   70,93   75,46   83,54   82,63   85,97   79,38   74,27
  93,00   96,21   89,78   84,71   80,08   79,91   85,87   94,49   91,76   93,84   87,70   82,94   79,72   70,93   75,46   83,54   82,63   85,97   79,38   74,27

 103,14  109,02  105,69   98,97   89,96   80,57   87,97   94,88   99,19  105,08  101,74   95,02   86,01   76,67   84,07   90,98   95,29  101,18   97,84   91,12
 103,14  109,02  105,69   98,97   89,96   80,57   87,97   94,88   99,19  105,08  101,74   95,02   86,01   76,67   84,07   90,98   95,29  101,18   97,84   91,12

 103,14  109,02  105,69   98,97   89,96   80,57   87,97   94,88   99,19  105,08  101,74   95,02   86,01   76,67   84,07   90,98   95,29  101,18   97,84   91,12
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Geluidsbelasting WegverkeerAkoestisch onderzoek

Model: Plansituatie Items
Anjerstraat e.o. - Ridderkerk

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (N) 8k LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500 LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k

  68,80 -- -- -- -- -- -- -- --
  68,80 -- -- -- -- -- -- -- --
  68,80 -- -- -- -- -- -- -- --
  68,80 -- -- -- -- -- -- -- --
  68,80 -- -- -- -- -- -- -- --

  68,80 -- -- -- -- -- -- -- --
  68,80 -- -- -- -- -- -- -- --
  68,80 -- -- -- -- -- -- -- --
  68,80 -- -- -- -- -- -- -- --
  68,80 -- -- -- -- -- -- -- --

  68,80 -- -- -- -- -- -- -- --
  68,80 -- -- -- -- -- -- -- --
  68,80 -- -- -- -- -- -- -- --
  82,11 -- -- -- -- -- -- -- --
  82,11 -- -- -- -- -- -- -- --

  82,11 -- -- -- -- -- -- -- --
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Geluidsbelasting WegverkeerAkoestisch onderzoek

Model: Plansituatie Items
Anjerstraat e.o. - Ridderkerk

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

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

01 toetspunt      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
02 toetspunt      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
03 toetspunt      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
04 toetspunt      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
05 toetspunt      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

06 toetspunt      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
07 toetspunt      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
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Geluidsbelasting WegverkeerAkoestisch onderzoek

Model: Plansituatie Items
Anjerstraat e.o. - Ridderkerk

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

waterloop 0,00
waterloop 0,00
waterloop 0,00
waterloop 0,00
waterloop 0,00

meer, plas, ven, vijver 0,00
waterloop 0,00

verbinding overig 0,00
verbinding overig 0,00
verbinding autosnelweg 0,50

verbinding overig 0,00
kruising straat 0,00
kruising overig 0,00
verbinding overig 0,00
verbinding lokale weg 0,50

verbinding autosnelweg 0,00
verbinding overig 0,00
verbinding autosnelweg 0,50
verbinding overig 0,00
verbinding overig 0,00

verbinding autosnelweg 0,50
kruising overig 0,00
verbinding overig 0,00
kruising overig 0,00
verbinding lokale weg 0,00

verbinding autosnelweg 0,00
kruising lokale weg|overig 0,00
verbinding autosnelweg 0,50
verbinding overig 0,00
verbinding overig 0,00

verbinding overig 0,50
kruising overig 0,00
verbinding overig 0,00
verbinding overig 0,00
verbinding autosnelweg 0,00

verbinding overig 0,00
verbinding lokale weg 0,00
verbinding overig 0,00
verbinding overig 0,00
verbinding lokale weg 0,00

kruising overig 0,00
verbinding overig 0,00
verbinding overig 0,00
verbinding overig 0,00
verbinding overig 0,00
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Geluidsbelasting WegverkeerAkoestisch onderzoek

Model: Plansituatie Items
Anjerstraat e.o. - Ridderkerk

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

verbinding overig 0,00
kruising overig 0,00
verbinding autosnelweg 0,00
kruising overig 0,00
verbinding lokale weg 0,00

verbinding straat 0,00
kruising overig 0,00
verbinding straat 0,00
verbinding straat 0,00
verbinding straat 0,00

verbinding overig 0,00
verbinding straat 0,00
verbinding lokale weg 0,00
kruising straat 0,00
verbinding straat 0,00

kruising regionale weg|lokale weg|straat 0,00
verbinding straat 0,00
kruising straat 0,00
kruising straat 0,00
kruising overig 0,00

kruising straat|overig 0,00
kruising straat 0,00
kruising straat 0,00
verbinding straat 0,00
verbinding overig 0,00

verbinding overig 0,00
kruising overig 0,00
verbinding straat 0,00
kruising straat 0,00
verbinding straat 0,00

kruising regionale weg|straat 0,00
verbinding straat 0,00
verbinding overig 0,00
kruising lokale weg|overig 0,00
verbinding overig 0,00

verbinding straat 0,00
verbinding straat 0,00
verbinding straat 0,00
verbinding straat 0,00
verbinding straat 0,00

verbinding lokale weg 0,00
verbinding straat 0,00
verbinding straat 0,00
verbinding straat 0,00
verbinding straat 0,00
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Geluidsbelasting WegverkeerAkoestisch onderzoek

Model: Plansituatie Items
Anjerstraat e.o. - Ridderkerk

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

kruising overig 0,00
verbinding lokale weg 0,00
verbinding lokale weg 0,00
kruising straat 0,00
verbinding straat 0,00

verbinding overig 0,00
kruising lokale weg|straat 0,00
kruising lokale weg|overig 0,00
verbinding overig 0,00
kruising lokale weg|overig 0,00

kruising straat 0,00
verbinding straat 0,00
verbinding lokale weg 0,00
kruising overig 0,00
kruising lokale weg 0,00

verbinding straat 0,00
kruising straat|overig 0,00
verbinding lokale weg 0,00
verbinding regionale weg 0,00
kruising straat 0,00

verbinding straat 0,00
verbinding overig 0,00
verbinding straat 0,00
kruising lokale weg|straat 0,00
kruising straat 0,00

kruising straat 0,00
verbinding regionale weg 0,00
verbinding straat 0,00
verbinding overig 0,00
verbinding straat 0,00

verbinding straat 0,00
kruising straat 0,00
kruising lokale weg|overig 0,00
verbinding overig 0,00
kruising lokale weg|overig 0,00

kruising overig 0,00
verbinding straat 0,00
kruising straat 0,00
verbinding straat 0,00
verbinding straat 0,00

kruising straat 0,00
kruising straat|overig 0,00
verbinding straat 0,00
verbinding straat 0,00
verbinding overig 0,00
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Geluidsbelasting WegverkeerAkoestisch onderzoek

Model: Plansituatie Items
Anjerstraat e.o. - Ridderkerk

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

verbinding overig 0,00
verbinding lokale weg 0,00
verbinding autosnelweg 0,50
verbinding lokale weg 0,00
verbinding lokale weg 0,00

kruising lokale weg 0,00
verbinding autosnelweg 0,50
verbinding overig 0,00
verbinding lokale weg 0,00
verbinding lokale weg 0,00

verbinding autosnelweg 0,50
verbinding lokale weg 0,00
kruising lokale weg|straat 0,00
kruising overig 0,00
verbinding lokale weg 0,00

kruising lokale weg|overig 0,00
kruising lokale weg|straat 0,00
verbinding straat 0,00
verbinding lokale weg 0,00
verbinding lokale weg 0,00

verbinding lokale weg 0,00
kruising lokale weg|overig 0,00
verbinding autosnelweg 0,50
kruising straat 0,00
kruising straat 0,00

verbinding straat 0,00
verbinding autosnelweg 0,00
verbinding straat 0,00
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Geluidsbelasting WegverkeerAkoestisch onderzoek

Model: Plansituatie Items
Anjerstraat e.o. - Ridderkerk

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

    0,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
59 Oudelandseweg     6,69     -1,01 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,94     -2,53 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29 Anjerstraat     9,18     -2,22 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27 Anjerstraat     9,18     -2,22 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

25 Anjerstraat     9,18     -2,22 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
31 Anjerstraat     9,18     -2,22 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
35 Anjerstraat    17,95     -1,04 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
22 Begoniastraat     8,84     -1,36 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
65 Anjerstraat     0,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

24 Begoniastraat     8,84     -1,36 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
21 Begoniastraat     9,91     -1,04 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
31 Begoniastraat     9,91     -1,04 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29 Begoniastraat     9,91     -1,04 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    5,97     -2,40 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27 Begoniastraat     9,91     -1,04 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
25 Begoniastraat     9,91     -1,04 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    0,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    0,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    0,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    0,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18 Begoniastraat     8,84     -1,36 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
71 Oudelandseweg     7,45     -1,20 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    0,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
47 Anjerstraat    17,95     -1,04 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    0,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
205 Lagendijk     6,68     -0,86 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    7,94     -1,25 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
219 Lagendijk    10,00     -1,01 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
211 Lagendijk     7,34     -1,20 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

217 Lagendijk    10,23     -0,92 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
211 Lagendijk     7,94     -1,25 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
57 Oudelandseweg     6,60     -1,03 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    2,34      0,81 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    0,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    0,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    0,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

108 Oudelandseweg     7,98     -1,37 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
132 Lagendijk    12,82     -1,09 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
128 Lagendijk     6,19     -0,29 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

   10,35     -1,01 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
124 Lagendijk    11,45     -1,09 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

   10,35     -1,01 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    0,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

37 Anjerstraat    17,95     -1,04 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Geluidsbelasting WegverkeerAkoestisch onderzoek

Model: Plansituatie Items
Anjerstraat e.o. - Ridderkerk

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

41 Anjerstraat    17,95     -1,04 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,78     -1,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

205 Lagendijk     9,33      0,70 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
199 Lagendijk     7,79      0,70 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    0,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    0,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    0,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

60 Bloemenstraat     8,85     -1,21 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
56 Bloemenstraat     8,85     -1,21 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
58 Bloemenstraat     8,85     -1,21 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

51 Bloemenstraat     9,41     -1,01 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,78     -1,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

45 Bloemenstraat     8,78     -1,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
267 Lagendijk     9,70      0,05 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
221 Lagendijk    20,12     -0,57 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,30     -1,54 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
223 Lagendijk    21,83     -2,01 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
215 Lagendijk    10,23     -0,92 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
100 Oudelandseweg     0,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
59 Oudelandseweg     5,98     -1,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    0,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
53 Bloemenstraat     9,41     -1,01 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
96 Oudelandseweg     9,39     -0,47 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
94 Oudelandseweg     9,01     -0,66 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
59 Bloemenstraat     7,19     -0,74 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

61 Oudelandseweg     7,36     -0,98 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
63 Oudelandseweg     7,36     -0,98 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
273 Lagendijk     8,12      0,49 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
279 Lagendijk     8,91      0,53 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
65 Oudelandseweg     7,52     -1,42 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

67 Oudelandseweg     7,52     -1,42 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    0,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

69 Oudelandseweg     0,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
63 Anjerstraat     8,84     -1,36 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
150 Lagendijk     8,86     -1,26 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    0,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    0,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

47 Bloemenstraat     0,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    0,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

55 Bloemenstraat     8,85     -1,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

197 Lagendijk     9,26     -1,32 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
197 Lagendijk     9,26     -1,32 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
195 Lagendijk     9,26     -1,32 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
33 Anjerstraat     9,18     -2,22 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26 Begoniastraat     8,84     -1,36 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Geluidsbelasting WegverkeerAkoestisch onderzoek

Model: Plansituatie Items
Anjerstraat e.o. - Ridderkerk

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

23 Begoniastraat     9,91     -1,04 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    0,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    0,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    0,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

207 Lagendijk     9,98     -0,49 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

128 Lagendijk     8,14     -0,96 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
104 Oudelandseweg     6,46     -0,96 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
20 Hoogzandweg     2,04     -2,83 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
134 Lagendijk     4,01     -1,27 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    5,73     -1,01 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

53 Anjerstraat    17,95     -1,04 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    0,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

51 Anjerstraat    17,95     -1,04 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
64 Bloemenstraat     8,85     -1,21 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
92 Oudelandseweg     9,01     -0,66 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    0,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    0,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

59 Oudelandseweg     6,12     -0,91 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
277 Lagendijk     8,01      0,45 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    1,82     -1,10 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

59 Anjerstraat     8,84     -1,36 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
62 Bloemenstraat     8,85     -1,21 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    0,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
55 Anjerstraat     0,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    0,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    0,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    0,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    0,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    0,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

20 Begoniastraat     8,84     -1,36 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    0,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    0,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    0,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

209 Lagendijk     7,94     -1,25 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
203 Lagendijk     9,33      0,70 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

128 Lagendijk     5,93     -0,34 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
213 Lagendijk     8,83     -1,27 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
102 Oudelandseweg     9,08     -0,30 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
114 Lagendijk    10,01     -1,40 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    7,19     -0,74 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

57 Bloemenstraat     8,85     -1,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
106 Oudelandseweg     7,25     -0,77 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    0,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    0,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

130 Lagendijk     7,73     -1,58 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Model: Plansituatie Items
Anjerstraat e.o. - Ridderkerk

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

124 Lagendijk     5,94     -0,76 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
124 Lagendijk    10,35     -1,01 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
39 Anjerstraat    17,95     -1,04 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
45 Anjerstraat    17,95     -1,04 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
49 Anjerstraat    17,95     -1,04 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

43 Anjerstraat    17,95     -1,04 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
43 Bloemenstraat     8,78     -1,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    0,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    0,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

49 Bloemenstraat     8,81     -1,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    0,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
130 Lagendijk     3,79     -1,02 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
98 Oudelandseweg     9,39     -0,47 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
33 Begoniastraat     9,91     -1,04 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
267 Lagendijk     2,27     -0,24 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

57 Anjerstraat     8,84     -1,36 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    0,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

61 Anjerstraat     8,84     -1,36 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   17,41     -1,43 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

205 Lagendijk     0,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

205 Lagendijk     0,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
195 Lagendijk     9,26     -1,32 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
197 Lagendijk     9,26     -1,32 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    1,56     -1,30 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    0,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    3,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
WoZoCo Nieuwbouw plan     9,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Geluidsbelasting WegverkeerAkoestisch onderzoek

Model: Plansituatie Items
Anjerstraat e.o. - Ridderkerk

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep ItemID Grp.ID Datum 1e kid NrKids Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 X-n Y-n H-1 H-n M-1 M-n ISO_H Min.RH Max.RH Min.AH Max.AH

--       42670           0 10:33, 24 jul 2018      -85018           1 281 Polylijn      99996,34     430932,92     100362,47     430545,89     8,00     8,00     -0,42     -0,43 --      7,76      8,06      7,23      7,60
--       42843           0 10:33, 24 jul 2018      -85191           1 671 Polylijn      99669,03     431248,08      99807,46     431113,95     5,67     5,58     -0,44     -0,47 --      5,54      5,64      5,07      5,11
--       45246           0 10:33, 24 jul 2018      -87594           1 3025 Polylijn     100362,17     430546,32     100469,62     430426,67     8,00     7,97     -0,43     -0,39 --      7,97      8,01      7,58      7,58
--       45868           0 10:33, 24 jul 2018      -88216           1 3934 Polylijn     100109,72     430643,27      99900,74     430864,81     4,34     4,69     -0,53     -0,50 --      4,17      4,92      3,62      4,38
--       47320           0 10:33, 24 jul 2018      -89668           1 5270 Polylijn      99807,46     431113,95      99996,21     430932,95     5,58     8,00     -0,47     -0,42 --      7,74      8,22      7,33      7,81
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Geluidsbelasting WegverkeerAkoestisch onderzoek

Model: Plansituatie Items
Anjerstraat e.o. - Ridderkerk

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep ISO M. Hdef. Vormpunten Lengte Lengte3D Min.lengte Max.lengte Cp Zwevend Refl.L 63 Refl.L 125 Refl.L 250 Refl.L 500 Refl.L 1k Refl.L 2k Refl.L 4k Refl.L 8k Refl.R 63 Refl.R 125

-- -- Eigen waarde          15           533,01           533,01             5,06            58,72 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
-- -- Eigen waarde           5           192,75           192,75            37,53            59,23 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
-- -- Eigen waarde           5           160,82           160,82            17,07            50,76 0 dB Ja 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
-- -- Eigen waarde          19           310,17           310,19             0,52            40,46 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
-- -- Eigen waarde           7           262,02           263,79             0,75            69,14 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Model: Plansituatie Items
Anjerstraat e.o. - Ridderkerk

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Refl.R 250 Refl.R 500 Refl.R 1k Refl.R 2k Refl.R 4k Refl.R 8k

-- 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
-- 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
-- 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
-- 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
-- 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Geluidsbelasting WegverkeerAkoestisch onderzoek

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg A15
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A 1,50 47 44 41 49
01_B 4,50 51 48 45 53
02_A 1,50 46 43 40 48
02_B 4,50 49 46 43 51
03_A 1,50 45 42 39 47

03_B 4,50 49 46 43 51
04_A 1,50 40 37 34 42
04_B 4,50 42 39 36 44
05_A 1,50 39 36 33 41
05_B 4,50 43 40 37 45

06_A 1,50 41 38 35 43
06_B 4,50 45 42 39 47
07_A 1,50 45 42 39 48
07_B 4,50 49 46 43 51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Geluidsbelasting WegverkeerAkoestisch onderzoek

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lagendijk
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A 1,50 44 40 36 45
01_B 4,50 45 41 38 46
02_A 1,50 35 31 27 36
02_B 4,50 40 36 32 41
03_A 1,50 30 26 22 31

03_B 4,50 32 29 25 33
04_A 1,50 25 21 17 26
04_B 4,50 28 24 20 29
05_A 1,50 16 12 8 17
05_B 4,50 19 15 11 20

06_A 1,50 32 28 24 33
06_B 4,50 34 30 26 35
07_A 1,50 42 38 35 43
07_B 4,50 44 40 36 45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Geluidsbelasting WegverkeerAkoestisch onderzoek

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Burgemeester de Zeeuwstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A 1,50 21 17 13 22
01_B 4,50 24 20 16 25
02_A 1,50 25 21 17 26
02_B 4,50 28 24 20 29
03_A 1,50 25 21 17 26

03_B 4,50 28 24 20 29
04_A 1,50 25 21 17 26
04_B 4,50 27 24 20 28
05_A 1,50 27 23 19 28
05_B 4,50 28 24 20 29

06_A 1,50 26 22 18 27
06_B 4,50 28 24 20 29
07_A 1,50 24 20 16 25
07_B 4,50 25 21 17 26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Geluidsbelasting WegverkeerAkoestisch onderzoek

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur-wegen
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A 1,50 48 46 37 48
01_B 4,50 49 48 39 50
02_A 1,50 49 48 39 50
02_B 4,50 51 49 40 51
03_A 1,50 48 46 37 48

03_B 4,50 50 48 39 50
04_A 1,50 47 46 37 48
04_B 4,50 49 47 39 50
05_A 1,50 47 45 36 47
05_B 4,50 48 47 38 49

06_A 1,50 41 39 30 41
06_B 4,50 43 41 32 43
07_A 1,50 43 41 33 44
07_B 4,50 45 44 35 46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.41



Geluidsbelasting WegverkeerAkoestisch onderzoek

Rapport: Resultatentabel
Model: Plansituatie

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A 1,50 53 50 46 55
01_B 4,50 56 53 49 57
02_A 1,50 52 50 44 53
02_B 4,50 54 52 47 56
03_A 1,50 51 48 43 52

03_B 4,50 54 51 47 55
04_A 1,50 49 46 39 49
04_B 4,50 50 48 41 51
05_A 1,50 48 46 39 49
05_B 4,50 50 48 41 51

06_A 1,50 46 43 39 47
06_B 4,50 49 46 42 51
07_A 1,50 51 48 44 53
07_B 4,50 54 51 47 55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.41



Bijlage 3:  
 

Kaart benodigde ontheffing hogere waarden 
 



Benodigde ontheffing begane grond 

 

49 dB 



Benodigde ontheffing eerste verdieping 

 

53 dB 

51 dB 

53 dB 

51 dB 51 dB 
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 bestemmingsplan "Anjerstraat / Bloemenstraat" (vastgesteld)
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Bijlage 4  Verkennend (asbest)bodemonderzoek, 
Inventerra

 bestemmingsplan "Anjerstraat / Bloemenstraat" (vastgesteld)
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1. INLEIDING 

 

 

In opdracht van Wissing B.V. heeft Inventerra in augustus-september 2018 een verkennend 

bodemonderzoek conform de NEN 5740 en een verkennend asbestonderzoek conform de NEN 5707 verricht 

op de locatie aan de Anjerstraat 4 te Ridderkerk. 

 

De aanleiding voor het bodemonderzoek is de voorgenomen aanvraag van een Omgevingsvergunning in 

verband met de geplande herontwikkeling op de locatie. Het doel is het vaststellen van de huidige 

bodemkwaliteit en of deze bodemkwaliteit geen belemmering vormt voor de geplande herontwikkeling. 

 

Kwaliteit 

Inventerra is door Normec Certifications gecertificeerd voor de BRL SIKB 2000, protocol 2001, 2002 en 

2018 (certificaatnummer EC-SIK-20241) en de BRL SIKB 6000, protocol 6001 en 6002 (certificaatnummer 

EC-SIK-60009) en is tevens door TÜV Nederland gecertificeerd voor de algemene kwaliteitsnorm NEN-EN-

ISO 9001:2008. 

 

De genoemde beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 2000 is onderdeel van een certificatiesysteem voor het gehele 

proces van veldwerk bij milieuhygiënisch onderzoek, inclusief alle secundaire processen, dat begint bij de 

acceptatie van het veldwerk en dat eindigt bij de overdracht van veldgegevens en monsters, inclusief de 

daarbij horende veldwerkrapportage, aan de opdrachtgever. 

 

Op dit bodemonderzoek zijn de volgende protocollen, behorende bij de BRL SIKB 2000, van toepassing: 

☒ 2001 – Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van 

grondmonsters en waterpassen. 

☒ 2002 – Het nemen van watermonsters. 

☒ 2018 – Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem. 

 

De beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 2000 is niet van toepassing op: 

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

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

veldwerkresultaten en advies; 

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

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

• de monsterneming in het kader van het Besluit bodemkwaliteit. 

 

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

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

zoals gesteld in Kwalibo (Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer). 
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2. VOORONDERZOEK NEN 5725 

 

 

Conform de NEN 5707 en NEN 5740 zal eerst een hypothese worden opgesteld omtrent de aan- en 

afwezigheid, de aard en de ruimtelijke verspreiding van eventuele bodemverontreinigingen. Ten behoeve 

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

NEN 5725. 

 

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

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

richt zich in principe op alle percelen waarop het bodemonderzoek betrekking heeft én de direct hieraan 

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

hier weer aangrenzend meegenomen. Indien de aangrenzende percelen groter zijn, wordt alleen het 

gedeelte van deze percelen binnen 25 meter vanaf de grens van de onderzoekslocatie in beschouwing 

genomen, tenzij er aanleiding is om toch het gehele aangrenzende perceel te onderzoeken. 

 

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

van bodemverontreiniging de verspreiding rond de verontreinigingsbron meestal niet verder is dan 25 

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

gemeenteambtenaren en/of het raadplegen van een gemeentelijke bodemkwaliteitskaart. 

 

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

onderzoekslocatie: 

• (Financieel)juridische aspecten 

• Voormalig en huidig gebruik 

• Eerder uitgevoerde bodemonderzoeken en bodemsaneringen 

• Bodemopbouw en geohydrologie 

• Toekomstig gebruik 

 

Per onderdeel kunnen meerdere informatiebronnen worden geraadpleegd, zoals: 

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

• Archieven gemeente, milieudienst en/of provincie 

• Online bronnen zoals Bodemloket.nl en Topotijdreis.nl 

• Bodemkwaliteitskaarten 

• Topografische kaarten 

• Geohydrologische kaarten 

 

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

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

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

geconstateerde situatie. 

 

 

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

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

Gegevens onderzoekslocatie 

Adres Anjerstraat 4 te Ridderkerk 

Kadaster Ridderkerk H 3906 (ged.) en 4016 (ged.) 

XY-coördinaten X: 100.144     Y: 431.077 

Oppervlakte Ca. 1.780 m2 

Huidig gebruik De locatie is momenteel onbebouwd. 

Toekomstig gebruik Gepland is de nieuwbouw van een woonzorgcomplex met (openbaar) groen. 

Omgeving De locatie is gelegen in de bebouwde kom van Ridderkerk en wordt aan de oost- en 

zuidzijde begrensd door resp. de Oranjestraat en de Begoniastraat. Aan de overige 

zijden wordt de locatie begrensd door een geasfalteerd wandelpad. 

Overige informatie vooronderzoek 

Informatie eigenaar / 

opdrachtgever 

Geen informatie. 

Terreininspectie De locatie is onverhard, deels begroeid met gras en voor het overige braakliggend. Bij 

de terreininspectie is aandacht besteed aan het voorkomen van verdachte punten, 

zoals brandplaatsen, terreinophogingen of verzakkingen, aanwezigheid van puin op de 

bodem en de aanwezigheid van asbestverdachte bouw- en/of verhardingsmaterialen. 

Voornoemde aspecten zijn niet waargenomen. 

Bouwjaar opstal(len) 

(BAG-viewer) 

De locatie is onbebouwd. 

Kaartmateriaal 

 

Uit het beschikbare kaartmateriaal blijkt dat er binnen de onderzoekslocatie rond 1936 

een sloot aanwezig was, welke in de jaren ’60 gedempt is. De sloot was noord-zuid 

georiënteerd, ongeveer over het midden van de voormalige bebouwing van nr. 4. Voor 

zover bekend zijn er geen kassen of boomgaarden aanwezig geweest. 

DCMR / Gemeente 

Ridderkerk 

De locatie is niet geregistreerd als een verdachte of eerder onderzochte locatie. Direct 

ten westen van de locatie (Lagendijk 223) zijn een bodemonderzoek (2002) en een 

historisch onderzoek (2005) geregistreerd (beiden uitgevoerd door EMN). Tijdens het 

bodemonderzoek zijn op de locatie Lagendijk 223 ten hoogste lichte verontreinigingen 

aangetoond in de grond en in het grondwater. 

Bodemloket.nl Geen aanvullende informatie. 

Bodemkwaliteitskaart De locatie is gelegen in zone RW05 met bodemfunctieklasse Wonen. De verwachte 

bodemkwaliteit voor zowel de boven- als de ondergrond valt in klasse Wonen. 

Geohydrologie 

(DinoLoket en 

Grondwaterkaarten TNO) 

Holocene deklaag: tot ca. 13 m-mv 

Eerste watervoerend pakket, bestaande uit zandige afzettingen van de Formatie van 

Kreftenheye: dikte circa 10 meter 

Scheidende laag, bestaande uit de kleiige afzettingen van de Formatie van Stramproy 

en Waalre: dikte tenminste 10 meter 

Stromingsrichting van het freatisch grondwater: beïnvloed door lokale factoren. 

Stromingsrichting grondwater in eerste watervoerend pakket (noord)westelijk 
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3. VERKENNEND BODEMONDERZOEK NEN 5740 

 

 

3.1 Hypothese en onderzoeksstrategie 

 

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

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

niet bekend waarmee de sloot in de jaren ’60 is gedempt, is de demping verdacht voor een 

bodemverontreiniging. Voor het overige is de locatie niet verdacht voor een bodemverontreiniging. 

 

Op basis van bovenstaande hypothese wordt de locatie onderzocht conform de onderzoeksstrategie voor 

een ‘onverdachte, niet-lijnvormige locatie’ (ONV-NL, NEN 5740). Het onderzoek naar de slootdemping 

betreft maatwerk. In onderstaande tabel is aangegeven welke werkzaamheden en analyses volgens deze 

onderzoeksstrategie minimaal verricht worden. 

 
Tabel 2 Veldwerkzaamheden en analyses 

Locatie Strategie Veldwerk Analyses 

   boringen peilbuizen bg/vd og/vd gw 

Opp. ca. 1.780 m2 ONV-NL 8x 0,5 m-mv 

2x 2,0 m-mv 

1x 2x NENG 1x NENG 1x NENW 

Slootdemping Maatwerk 5x 2,0 m-mv - - 1x NENG - 

Verklaring tabel: 

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

 

NENG : standaard pakket grond (droge stofgehalte, organisch stof- en lutumgehalte, 9 zware metalen (barium, cadmium, 

kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 10 VROM), 

polychloorbifenylen (PCB), minerale olie) 

NENW : standaard pakket grondwater (9 zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en 

zink), vluchtige aromatische koolwaterstoffen (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, naftaleen en styreen), 

vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOCl, 11 stuks), minerale olie) 

 

3.2 Uitvoering veldwerk 

 

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

en 2002. De uitvoerend veldmedewerker, dhr. P. van Achterberg, is in dit kader geregistreerd bij 

Rijkswaterstaat Leefomgeving. 

 

Op 9 augustus 2018 zijn 16 boringen (101 t/m 112 en 101b t/m 101e) geplaatst, in diepte variërend van 

1,0 – 3,0 m-mv. De boringen 101 en 101b t/m 101e zijn in een raai haaks op het vermoedelijke tracé van 

de slootdemping geplaatst, om de demping te traceren. Boring 101 is afgewerkt met een peilbuis ten 

behoeve van het grondwateronderzoek. De situering van de boringen en de peilbuis en enkele 

overzichtsfoto’s zijn weergegeven in bijlage 1.2 en 1.3. 

 

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

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

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

iedere boring zijn monsters genomen van de te onderscheiden bodemlagen. 

 

De bodem op de locatie is divers van opbouw en bestaat uit elkaar afwisselende lagen klei, veen en zand. 

Doordat de bodemopbouw op de onderzoekslocatie niet eenduidig is, kon de slootdemping niet worden 

getraceerd aan de hand van een afwijkende bodembouw. Bij het merendeel van de boringen is in de 

bovengrond (vanaf maaiveld tot 0,5 à 0,8 m-mv) een overwegend zwakke bijmenging met ondefinieerbaar 

puin waargenomen. Het grondwater bevond zich tijdens het veldwerk op een diepte van 1,5 m-mv. 
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Het grondwater uit de geplaatste peilbuis 101 is op 16 augustus 2018 zorgvuldig afgepompt en bemonsterd. 

De resultaten van de veldmetingen en eventuele bijzonderheden zijn weergegeven in onderstaande tabel. 
 

Tabel 3 Resultaten veldmetingen en waarnemingen tijdens monstername grondwater 

Peilbuis 
Filterstelling 

(m-mv) 

Grondwaterstand 

(m-mv) 
pH 

EGV 

(µS/cm) 

Troebelheid 

(NTU) 
Bijzonderheden 

101 2,00 - 3,00 1,80 7,3 1209 14 - 

Verklaring tabel: pH: zuurgraad EGV: elektrisch geleidend vermogen 

 

Op basis van de troebelheidsmeting moet het grondwater als troebel worden beschouwd. 

 

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

opgetreden. 

 

3.3 Uitvoering chemisch-analytisch onderzoek 

 

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

en de uitgevoerde analyses. De analyseresultaten zijn getoetst aan het vigerende bodembeleid en zijn 

eveneens weergegeven in de tabel. Daarbij zijn alleen de parameters vermeld die verhoogd zijn ten 

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

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

analyseresultaten bijgevoegd. 

 
Tabel 4 Overzicht grond- en grondwatermonsters en analyseresultaten 

Grond 
Boring met traject 

(m-mv) 
Analyse Toelichting > AW > T > I 

MM1 

101 (0,00 - 0,50) 

102 (0,00 - 0,50) 

109 (0,00 - 0,50) 

111 (0,00 - 0,50) 

NENG 

Puinhoudende 

bovengrond westelijk 

terreindeel (klei) 

Zink (0,09) 

Lood (0,29) 

PAK (-) 

- - 

MM2 

105 (0,00 - 0,50) 

106 (0,00 - 0,50) 

107 (0,00 - 0,50) 

112 (0,00 - 0,50) 

NENG 

Puinhoudende 

bovengrond oostelijk 

terreindeel (klei) 

- - - 

MM3 

103 (1,00 - 1,50) 

104 (0,50 - 1,00) 

105 (0,50 - 1,00) 

106 (0,50 - 1,00) 

108 (0,50 - 1,00) 

112 (1,00 - 1,50) 

NENG 

Onverdachte 

ondergrond gehele 

locatie 

- - - 

MM4 
102 (0,50 - 1,00) 

109 (0,50 - 1,00) 
NENG 

Mogelijk 

dempingsmateriaal 

(zand) 

Lood (0,04) - - 

Grondwater Filterstelling (m-mv) Analyse Toelichting > S > T > I 

101-1-1 2,00 - 3,00 NENW - - Barium (0,61) - 

Verklaring tabel: 

NENG : standaard pakket grond 

NENW : standaard pakket grondwater 

> AW : overschrijding achtergrondwaarde(n) 

> S : overschrijding streefwaarde(n) 

> T : overschrijding voormalige tussenwaarde(n) 

> I : overschrijding interventiewaarde(n) 

-  : geen overschrijding 

(getal)  : verontreinigingsfactor t.o.v. de interventiewaarde (interventiewaarde is factor 1) 

(-)  : verontreinigingsfactor is kleiner dan 0,01 
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4. VERKENNEND ASBESTONDERZOEK NEN 5707 

 

 

4.1 Onderzoeksstrategie 

 

Door de bijmenging met puinig materiaal in de toplaag op een groot deel van het terrein is de locatie 

verdacht voor een verontreiniging met asbest. Uitgangspunt voor het verkennend asbestonderzoek is dat 

er sprake is van bodem (<50% bodemvreemd materiaal), waarvoor de NEN 5707 van toepassing is 

(Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond, strategie voor een verdachte locatie, 

diffuus belast, heterogeen verdeeld). In onderstaande tabel is aangegeven welke werkzaamheden er, na 

de maaiveldinspectie, worden uitgevoerd: 

 
Tabel 5 Veldwerkzaamheden en analyses 

Locatie, opp. Strategie Veldwerk Analyses 

   inspectiegaten 

30x30 cm 

waarvan 

doorgeboord 

vd 

Opp. ca. 1.780 m2 Diffuus heterogeen 10x max. 0,5 m-mv 2x max. 2,0 m-mv 2x asbest (<20 mm) 

Verklaring tabel: 

m-mv : meter-maaiveld 

vd : verdachte laag 

 

De opgegraven en opgeboorde grond wordt gezeefd en/of uitgeharkt en visueel geïnspecteerd op 

asbestverdachte materialen (AVM). Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat geen asbestverdachte 

materialen in de bodem worden aangetroffen (grove fractie >20 mm). Indien hier wel sprake van is, dienen 

die eveneens te worden geanalyseerd. 

 

4.2 Resultaten veldwerk en analyses 

 

Uitvoering en resultaten veldwerk 

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

en 2018. De uitvoerend veldmedewerker, dhr. P. van Achterberg, is in dit kader geregistreerd bij 

Rijkswaterstaat Leefomgeving. 

 

Voor het verkennend asbestonderzoek zijn op 24 augustus 2018 na een maaiveldinspectie de 

inspectiegaten G01 t/m G10 gegraven. De inspectiegaten hebben een oppervlakte van 0,3 m x 0,3 m en 

een diepte van 0,5 m-mv. De inspectiegaten G03 en G08 zijn met een Edelmanboor doorgeboord tot ruim 

onder de verdachte laag. De situering van de inspectiegaten is weergegeven op de tekening in bijlage 1.2. 

Van de gegraven inspectiegaten zijn profielbeschrijvingen gemaakt, welke in bijlage 2 zijn bijgevoegd. 

 

Met uitzondering van het bodemvreemde materiaal (ondefinieerbaar puin) is in en op de bodem geen 

asbestverdacht (plaat)materiaal waargenomen; onder asbestverdacht (plaat)materiaal wordt materiaal 

verstaan dat op basis van voorkennis en/of een visuele beoordeling een hoeveelheid asbest zou kunnen 

bevatten. 

 
Uitvoering en resultaten analytisch onderzoek 

Op basis van de zintuiglijke waarnemingen en de ruimtelijke verdeling zijn van de opgegraven grond twee 

mengmonsters samengesteld ter analyse op asbest (monsters AMM01 en AMM02). De samenstelling van 

de mengmonsters en de resultaten van de analyses zijn in de navolgende tabel weergegeven. De 

analysecertificaten zijn bijgevoegd in bijlage 3. 

 
Tabel 6 Overzicht grond- en puinmonsters en analyseresultaten 

Mengmonster Toelichting Resultaat asbestanalyse 

AMM01 Puinhoudende grond (0 – 0,5 m-mv) inspectiegaten G01 t/m G05 Geen asbest aangetoond 

AMM02 Puinhoudende grond (0 – 0,5 m-mv) inspectiegaten G06 t/m G10 Geen asbest aangetoond 
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5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 

 

In opdracht van Wissing B.V. heeft Inventerra in augustus-september 2018 een verkennend 

bodemonderzoek conform de NEN 5740 en een verkennend asbestonderzoek conform de NEN 5707 verricht 

op de locatie aan de Anjerstraat 4 te Ridderkerk. De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van ca. 1.780 

m2 en is geheel onverhard en onbebouwd. 

 

De aanleiding voor het bodemonderzoek is de voorgenomen aanvraag van een Omgevingsvergunning in 

verband met de geplande herontwikkeling op de locatie. Het doel is het vaststellen van de huidige 

bodemkwaliteit en of deze bodemkwaliteit geen belemmering vormt voor de geplande herontwikkeling. 

 

Op basis van het uitgevoerde vooronderzoek is een hypothese opgesteld met betrekking tot een mogelijke 

verontreinigingssituatie in de bodem, namelijk verdacht voor een verontreiniging met onder andere zware 

metalen en PAK in het tracé van een slootdemping. Als gevolg van een bijmenging met ondefinieerbaar 

puin in de bodem (aangetroffen tijdens de uitvoering van het verkennend bodemonderzoek) is de locatie 

tevens verdacht voor een verontreiniging met asbest. 

 

Op grond van de resultaten van de uitgevoerde onderzoeken wordt het volgende geconcludeerd: 

 

Verkennend bodemonderzoek NEN 5740 

• De puinhoudende, kleiige bovengrond op het westelijke deel van de onderzoekslocatie (0 – 0,5 m-mv, 

MM1) is licht verontreinigd met lood, zink en PAK. De puinhoudende, kleiige bovengrond op het 

oostelijke deel van de onderzoekslocatie (0 – 0,5 m-mv, MM2) is niet verontreinigd met de onderzochte 

stoffen. 

• De zintuiglijk onverdachte, kleiige ondergrond op de locatie (0,5 – 1,5 m-mv, MM3) is niet 

verontreinigd met de onderzochte stoffen. 

• Het (vermoedelijke) dempingsmateriaal (zand) in het tracé van de slootdemping (0,5 – 1,0 m-mv, 

MM4) is licht verontreinigd met lood. 

• Het grondwater op de onderzoekslocatie (peilbuis 101) is matig verontreinigd met barium. 

 

Op basis van het uitgevoerde bodemonderzoek is de hypothese ‘onverdacht voor verontreiniging’ niet 

bevestigd, vanwege de aangetoonde licht verhoogde gehalten aan zware metalen en PAK in de grond. 

 
Verkennend asbestonderzoek NEN 5707 

In de opgeboorde en opgegraven puinhoudende grond is visueel en analytisch geen asbest aangetoond. 

De verdenking op een verontreiniging met asbest is daarmee opgeheven. 

 
Resumé  

De tijdens het verkennend bodemonderzoek aangetoonde verhoogde gehalten in de grond zijn zodanig 

licht verhoogd dat aanvullend onderzoek (eventueel op basis van een aangepaste onderzoeksstrategie) of 

nadere maatregelen ons inziens niet noodzakelijk worden geacht. De verhoogde concentratie barium in het 

grondwater wordt beschouwd als een natuurlijk verhoogde achtergrondconcentratie, waarvoor ons inziens 

eveneens geen aanvullend onderzoek noodzakelijk is. Vanuit milieuhygiënisch oogpunt wordt het terrein 

geschikt geacht voor de huidige en de toekomstige bestemming. 

 

Dit onderzoek is onder Kwalibo (een onderdeel van het Besluit bodemkwaliteit) uitgevoerd. Het betreft 

echter géén partijkeuring. Bij afvoer van grond of verhardingsmaterialen van de locatie kan er sprake zijn 

van beperkingen in de hergebruiksmogelijkheden en/of van verwerkingskosten. Ook kan door derden, 

ongeacht de resultaten van dit bodemonderzoek, een keuring van de af te voeren partij verlangd worden. 

Bij graafwerkzaamheden in de grond dient rekening gehouden te worden met eventueel te treffen 

veiligheidsmaatregelen conform de CROW-publicatie 400. Voor verdere informatie hierover kunt u zich tot 

Inventerra wenden. 

 

Het bodemonderzoek heeft over het algemeen een geldigheid van 2 tot 5 jaar. 
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Voor de mate van bijmenging met bijzondere bestanddelen 

worden de volgende gradaties en percentages gehanteerd: 

• Sporen <1% 

• Zwak <5% 

• Matig 5 – 15% 

• Sterk 15 – 50% 

• Uiterst 50 – 80% 

• Volledig >80% 

 



Projectnummer: 18-2221

Projectnaam: Ridderkerk

Opdrachtgever: Wissing

Boring: 101

Datum plaatsing: 9-8-2018

GWS (cm-mv): 150

Boormeester: Peter Achterberg
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1
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braak0

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

50

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

100

Veen, sterk kleiïg, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

150

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
blauwgrijs, Edelmanboor

200

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
blauwgrijs, Zuigerboor

300

Boring: 101b

Datum plaatsing: 9-8-2018

GWS (cm-mv): 150

Boormeester: Peter Achterberg

0
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braak0

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

50

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

100

Veen, sterk kleiïg, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

150

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
blauwgrijs, Edelmanboor

200

Boring: 101c

Datum plaatsing: 9-8-2018

GWS (cm-mv): 150

Boormeester: Peter Achterberg

0
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braak0

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

50

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

100

Veen, sterk kleiïg, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

150

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
blauwgrijs, Edelmanboor

200

Boring: 101d

Datum plaatsing: 9-8-2018

GWS (cm-mv): 150

Boormeester: Peter Achterberg
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braak0

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

50

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

100

Veen, sterk kleiïg, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

150

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
blauwgrijs, Edelmanboor

200



Projectnummer: 18-2221

Projectnaam: Ridderkerk

Opdrachtgever: Wissing

Boring: 101e

Datum plaatsing: 9-8-2018

GWS (cm-mv): 150

Boormeester: Peter Achterberg

0
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braak0

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

80

Veen, sterk kleiïg, geen olie-water 
reactie, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

150

Klei, matig siltig, geen olie-water 
reactie, neutraal blauwgrijs, 
Edelmanboor180

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

200

Boring: 102

Datum plaatsing: 9-8-2018

GWS (cm-mv): 150

Boormeester: Peter Achterberg
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braak0

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

50

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

100

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor

150

Veen, mineraalarm, geen olie-water 
reactie, donker roodbruin, 
Edelmanboor
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Boring: 103

Datum plaatsing: 9-8-2018

GWS (cm-mv): 150

Boormeester: Peter Achterberg
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braak0

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

100

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor

150

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

200

Boring: 104

Datum plaatsing: 9-8-2018

Boormeester: Peter Achterberg
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Klei, matig zandig, matig humeus, 
geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

100



Projectnummer: 18-2221

Projectnaam: Ridderkerk

Opdrachtgever: Wissing

Boring: 105

Datum plaatsing: 9-8-2018

Boormeester: Peter Achterberg
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braak0

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

50

Klei, matig zandig, matig humeus, 
geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor
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Boring: 106

Datum plaatsing: 9-8-2018

Boormeester: Peter Achterberg
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braak0

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

50

Klei, matig zandig, matig humeus, 
geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor
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Boring: 107

Datum plaatsing: 9-8-2018

Boormeester: Peter Achterberg
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braak0

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

50

Klei, matig zandig, matig humeus, 
geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor
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Boring: 108

Datum plaatsing: 9-8-2018

Boormeester: Peter Achterberg

0

50

100

1

2

braak0

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

100



Projectnummer: 18-2221

Projectnaam: Ridderkerk

Opdrachtgever: Wissing

Boring: 109

Datum plaatsing: 9-8-2018

GWS (cm-mv): 150

Boormeester: Peter Achterberg
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braak0

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

50

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

100

Veen, sterk kleiïg, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

150

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
blauwgrijs, Edelmanboor
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Boring: 110

Datum plaatsing: 9-8-2018

Boormeester: Peter Achterberg
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Klei, matig zandig, matig humeus, 
zwak puinhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraalbruin, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht bruingrijs, 
Edelmanboor
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Boring: 111

Datum plaatsing: 9-8-2018

Boormeester: Peter Achterberg
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braak0

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

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, licht bruingrijs, 
Edelmanboor
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Boring: 112

Datum plaatsing: 9-8-2018

GWS (cm-mv): 150

Boormeester: Peter Achterberg
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braak0

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

50

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

100

Klei, sterk zandig, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

150

Klei, matig siltig, geen olie-water 
reactie, neutraal blauwgrijs, 
Edelmanboor

200



Projectnummer: 18-2221

Projectnaam: Ridderkerk

Opdrachtgever: Wissing

Boring: G01

Datum plaatsing: 24-9-2018

Boormeester: Peter Achterberg
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braak0

Klei, matig zandig, matig humeus, 
zwak puinhoudend, neutraalbruin, 
Schep

-50

Boring: G02

Datum plaatsing: 24-9-2018

Boormeester: Peter Achterberg
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braak0

Klei, matig zandig, matig humeus, 
zwak puinhoudend, neutraalbruin, 
Schep
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Datum plaatsing: 24-9-2018

GWS (cm-mv): 150

Boormeester: Peter Achterberg
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braak0

Klei, matig zandig, matig humeus, 
zwak puinhoudend, neutraalbruin, 
Schep

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraal grijsbruin, Edelmanboor

-100

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
neutraal grijsbruin, Edelmanboor

-150

Veen, mineraalarm, donker 
roodbruin, Edelmanboor

-200

Boring: G04

Datum plaatsing: 24-9-2018

Boormeester: Peter Achterberg
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braak0

Klei, matig zandig, matig humeus, 
zwak puinhoudend, neutraalbruin, 
Schep

-50



Projectnummer: 18-2221

Projectnaam: Ridderkerk

Opdrachtgever: Wissing

Boring: G05

Datum plaatsing: 24-9-2018

Boormeester: Peter Achterberg
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braak0

Klei, matig zandig, matig humeus, 
zwak puinhoudend, neutraalbruin, 
Schep
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Boring: G06

Datum plaatsing: 24-9-2018

Boormeester: Peter Achterberg

0
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braak0

Klei, matig zandig, matig humeus, 
zwak puinhoudend, neutraalbruin, 
Schep

-50

Boring: G07

Datum plaatsing: 24-9-2018

Boormeester: Peter Achterberg
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braak0

Klei, matig zandig, matig humeus, 
zwak puinhoudend, neutraalbruin, 
Schep
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Boring: G08

Datum plaatsing: 24-9-2018

GWS (cm-mv): 150

Boormeester: Peter Achterberg
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braak0

Klei, matig zandig, matig humeus, 
zwak puinhoudend, neutraalbruin, 
Schep

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
bruingrijs, Edelmanboor

-100

Veen, sterk kleiïg, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor

-150

Zand, zeer fijn, zwak siltig, neutraal 
blauwgrijs, Edelmanboor

-200



Projectnummer: 18-2221

Projectnaam: Ridderkerk

Opdrachtgever: Wissing

Boring: G09

Datum plaatsing: 24-9-2018

Boormeester: Peter Achterberg
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braak0

Klei, matig zandig, matig humeus, 
zwak puinhoudend, neutraalbruin, 
Schep

-50

Boring: G10

Datum plaatsing: 24-9-2018

Boormeester: Peter Achterberg

0

50

braak0

Klei, matig zandig, matig humeus, 
zwak puinhoudend, neutraalbruin, 
Schep

-50
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T.a.v. J.G. Voorhorst
Nijverheidsweg 34
3341 LJ  HENDRIK-IDO-AMBACHT

Datum: 14-Aug-2018

Inventerra Milieuadviesbureau

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 09-Aug-2018

Ridderkerk

18-2221
2018115758/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Ridderkerk

1 2 3 4

Peter Achterberg 1/2

18-2221

Analysecertificaat

14-Aug-2018/08:24

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

09-Aug-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018115758/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 88.3% (m/m) 87.3 78.5 88.8Droge stof

S 4.9% (m/m) ds 5.3 4.7 3.5Organische stof

94.2% (m/m) ds 93.4 94.1 95.6Gloeirest

S 12.1% (m/m) ds 19.4 17.6 13.3Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 180mg/kg ds 88 86 77Barium (Ba)

S 0.41mg/kg ds 0.36 0.23 <0.20Cadmium (Cd)

S 6.5mg/kg ds 8.1 7.7 6.5Kobalt (Co)

S 24mg/kg ds 19 14 21Koper (Cu)

S 0.12mg/kg ds 0.11 0.052 0.067Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 19mg/kg ds 22 23 21Nikkel (Ni)

S 150mg/kg ds 41 24 56Lood (Pb)

S 130mg/kg ds 77 59 65Zink (Zn)

Minerale olie

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

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

19mg/kg ds <11 <11 <11Minerale olie (C21-C30)

17mg/kg ds 8.0 5.5 6.5Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S 39mg/kg ds <35 <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

1

2

3

4

MM1 (0-50)

MM2 (0-50)

MM3 (50-150)

MM4 (50-100) 10249511

10249510

10249509

10249508
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Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl
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BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

09-Aug-2018

09-Aug-2018

09-Aug-2018

09-Aug-2018

M: MCERTS erkend



Ridderkerk

1 2 3 4

Peter Achterberg 2/2

18-2221

Analysecertificaat

14-Aug-2018/08:24

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

09-Aug-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018115758/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S
2)2)

0.0016mg/kg ds 0.0011 <0.0010 <0.0010PCB 138

S 0.0022mg/kg ds 0.0011 <0.0010 <0.0010PCB 153

S 0.0011mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)

0.0077mg/kg ds 0.0057 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S 0.15mg/kg ds 0.058 <0.050 <0.050Fenanthreen

S 0.060mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Anthraceen

S 0.33mg/kg ds 0.13 <0.050 0.099Fluorantheen

S 0.20mg/kg ds 0.073 <0.050 0.058Benzo(a)anthraceen

S 0.23mg/kg ds 0.093 <0.050 0.068Chryseen

S 0.12mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.19mg/kg ds 0.069 <0.050 0.053Benzo(a)pyreen

S 0.15mg/kg ds 0.060 <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.13mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

1.6mg/kg ds 0.63 0.35 0.49PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

MM1 (0-50)

MM2 (0-50)

MM3 (50-150)

MM4 (50-100) 10249511

10249510

10249509

10249508

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

09-Aug-2018

09-Aug-2018

09-Aug-2018

09-Aug-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018115758/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10249508 101  0  50 05355547601 81912498

 10249508 102  0  50 05355547591 81912498

 10249508 109  0  50 05355547521 81912498

 10249508 111  0  50 05355547541 81912498

 10249509 105  0  50 05355547551 81912499

 10249509 106  0  50 05355547531 81912499

 10249509 107  0  50 05355547581 81912499

 10249509 112  0  50 05355547621 81912499

 10249510 104  50  100 05356669502 81912500

 10249510 105  50  100 05355547492 81912500

 10249510 106  50  100 05356667532 81912500

 10249510 108  50  100 05355547612 81912500

 10249510 112  100  150 05356666753 81912500

 10249510 103  100  150 05356669493 81912500

 10249511 101  50  100 05356669512 81912501

 10249511 109  50  100 05356669462 81912501
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en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
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en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018115758/1
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Opmerking 1)

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

Opmerking 2)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018115758/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

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

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

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10249508
Certificate no.: 2018115758
Sample description.: MM1 (0-50)
 V
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T.a.v. J.G. Voorhorst
Nijverheidsweg 34
3341 LJ  HENDRIK-IDO-AMBACHT

Datum: 21-Aug-2018

Inventerra Milieuadviesbureau

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 16-Aug-2018

Ridderkerk

18-2221
2018118304/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Ridderkerk

1

Peter Achterberg 1/2

18-2221

Analysecertificaat

21-Aug-2018/14:36

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

16-Aug-2018

Monstermatrix Water (AS3000)

2018118304/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 400µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S <2.0µg/LKobalt (Co)

S <2.0µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)

S <3.0µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S <10µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 101-1-1 10257304

Eurofins Analytico B.V.
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Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

16-Aug-2018

M: MCERTS erkend



Ridderkerk

1

Peter Achterberg 2/2

18-2221

Analysecertificaat

21-Aug-2018/14:36

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

16-Aug-2018

Monstermatrix Water (AS3000)

2018118304/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

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

1 101-1-1 10257304

Eurofins Analytico B.V.
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Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

16-Aug-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018118304/1
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Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10257304 101  200  300 06950813801 81912524

 10257304 101  200  300 08050714312 81912524
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Opmerking 1)

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

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

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

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

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

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

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

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

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

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

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

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

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

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

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

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

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

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

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

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

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

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

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

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.
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T.a.v. J.G. Voorhorst
Nijverheidsweg 34
3341 LJ  HENDRIK-IDO-AMBACHT

Datum: 02-Oct-2018

Inventerra Milieuadviesbureau

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 24-Sep-2018

Ridderkerk

18-2221
2018138700/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen
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Ridderkerk

1 2

Peter Achterberg 1/1

18-2221

Analysecertificaat

01-Oct-2018/21:42

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

24-Sep-2018

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2018138700/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)1)

77.9% (m/m) 79.3Droge stof (uitbesteed)

Uitbesteed / Overig onderzoek
2)2)

13.3kg 13.3In behandeling genomen hoeveelheid
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie 0,5-1mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie 1-2mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie 2-4mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie 4-8mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie 8-20mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie >20mm
2)2)

<1.0mg <13.7Asbest (som)
2)2)

<0.1mg/kg ds <1.4Asbest in grond
2)2)

<0.1mg/kg ds <1.4Gemeten Asbestconcentratie
2)2)

<0.1mg/kg ds <1.4Gemeten concentratie Chrysotiel
2)2)

0.0mg/kg ds 0.0Gemeten concentratie Amfibool
2)2)

0.0mg/kg ds 0.0Totaal asbest hechtgebonden
2)2)

0.0mg/kg ds 0.0Totaal asbest niet hechtgebonden

1

2

AMM01 (0-50)

AMM02 (0-50) 10319708

10319707
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Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.
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S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

24-Sep-2018

24-Sep-2018

M: MCERTS erkend PB



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018138700/1
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Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10319707 AMM01  0  50 0100053mg1 AMM01 (0-50)

 10319708 AMM02  0  50 0100054mg1 AMM02 (0-50)
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Opmerking 1)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018138700/1
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

UitbestedingUitbesteedW0004Droge stof (uitbesteed)

Cf NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.
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Monstercode : 5776249
Uw referentie : AMM01 (0-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 24/09/2018

Asbestonderzoek
Initialen analist : A.M.
Datum geanalyseerd : 01-10-2018

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13330 g
Droge massa aangeleverde monster : 10384 g
Percentage droogrest : 77,9 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 9242,9 90,6 7,2 0,08 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 290,6 2,8 87,7 30,18 0 0,0
1-2 mm 142,7 1,4 133,9 93,83 0 0,0
2-4 mm 84,4 0,8 84,4 100,00 0 0,0
4-8 mm 83,6 0,8 83,6 100,00 0 0,0
8-20 mm 117,6 1,2 117,6 100,00 0 0,0
>20 mm 235,3 2,3 235,3 100,00 0 0,0
Totaal 10197,1 100,0 749,7 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,1 0,0 0,1 <0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,1 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 812318
Project omschrijving : 2018138700-18-2221
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: DZCZ-HABO-MVUH-PDQL Ref.: 812318_certificaat_v1



Monstercode : 5776250
Uw referentie : AMM02 (0-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 24/09/2018

Asbestonderzoek
Initialen analist : N.A.
Datum geanalyseerd : 01-10-2018

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13320 g
Droge massa aangeleverde monster : 10563 g
Percentage droogrest : 79,3 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 8998,1 86,9 5,6 0,06 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 323,1 3,1 16,2 5,01 0 0,0
1-2 mm 144,6 1,4 32,2 22,27 0 0,0
2-4 mm 89,3 0,9 89,3 100,00 0 0,0
4-8 mm 180,3 1,7 180,3 100,00 0 0,0
8-20 mm 349,8 3,4 349,8 100,00 0 0,0
>20 mm 271,4 2,6 271,4 100,00 0 0,0
Totaal 10356,6 100,0 944,8 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <1,4 0,0 1,3 <1,4 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <1,4 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 812318
Project omschrijving : 2018138700-18-2221
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: DZCZ-HABO-MVUH-PDQL Ref.: 812318_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 812318
Project omschrijving : 2018138700-18-2221
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: DZCZ-HABO-MVUH-PDQL Ref.: 812318_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5776249 AMM01 (0-50) AMM01 0-.5 0100053MG

5776250 AMM02 (0-50) AMM02 0-.5 0100054MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 812318
Project omschrijving : 2018138700-18-2221
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: DZCZ-HABO-MVUH-PDQL Ref.: 812318_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 812318
Project omschrijving : 2018138700-18-2221
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: DZCZ-HABO-MVUH-PDQL Ref.: 812318_certificaat_v1



 

Bijlage 4 Toetsingskader en toetsingswaarden 

 
Wettelijk toetsingskader 

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

en interventiewaarden voor grond en de streef- en interventiewaarden voor grondwater. De achtergrondwaarden voor grond (AW2000) 

zijn vastgelegd in de Regeling bodemkwaliteit. De interventiewaarden voor grond en de streef- en interventiewaarden voor grondwater 

zijn vastgelegd in de Circulaire bodemsanering. 

 

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

streefwaarde overschrijdt. Indien echter de afzonderlijke parameters de detectielimiet niet overschrijden kan, op basis van artikel S.5 

van de Wijziging Regeling Bodemkwaliteit, worden gesteld dat de somparameter aan de betreffende achtergrond- c.q. streefwaarde 

voldoet. 

 

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

uit het hele land van nature in dermate verhoogde gehalten voorkomen, dat de huidige interventiewaarde wordt overschreden. De norm 

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

 

Achtergrondwaarde grond (AW2000), Streefwaarde grondwater 

Deze waarden geven het na te streven kwaliteitsniveau voor de bodem aan, waarbij nog sprake is van duurzame bodemkwaliteit. Bij dit 

niveau zijn alle functionele eigenschappen voor mens, dier en plant aanwezig. Het uitgangspunt is dat bodems in relatief onbelaste 

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

achtergrondwaarde/streefwaarde kan worden gesproken over een verontreiniging.  

 

Interventiewaarde 

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

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

lichaam mag opnemen zonder gezondheidseffecten te ondervinden. Voor een ander deel zijn deze waarden gebaseerd op de concentraties 

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

interventie(I)waarden worden gebruikt om te beoordelen of er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging als bedoeld in 

de Wet Bodembescherming (Wbb). Het is overigens ook mogelijk dat er sprake is van ernstige bodemverontreiniging als de 

interventiewaarde niet wordt overschreden. 

 

Tussenwaarde 

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

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

bodem heeft voor mens, plant of dier. Hoewel de tussenwaarde geen wettelijke status heeft, wordt de tussenwaarde door veel bevoegde 

gezagen nog gehanteerd als criterium voor nader bodemonderzoek. 

 

Wanneer is bodemsanering noodzakelijk (ernst en spoed)? 

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

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

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

op termijn te worden gesaneerd.  

 

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

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

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

bodemverontreiniging. Het tijdstip van sanering wordt bepaald door de saneringsurgentie. De urgentie hangt af van de actuele risico’s 

die aanwezig zijn voor mens en ecosysteem alsmede de verspreidingsrisico’s. Deze risico’s hangen samen met het gebruik van de 

verontreinigde locatie, bodemopbouw en geohydrologie (locatiespecifieke omstandigheden). Verder kan de noodzaak tot bodemsanering 

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

verzekeringsmaatschappij sanering worden verlangd.  

 

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

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

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

kinderen (lood). Aanvullend onderzoek kan in dit geval nodig zijn. Afhankelijk van het Provinciaal beleid worden momenteel nog voor 

bepaalde situaties lagere waarden (bijvoorbeeld bij herinrichting) of hogere waarden aangehouden als saneringscriteria. 

 

 

 



18-2221
Ridderkerk

09-08-2018
Peter Achterberg
2018115758
09-08-2018
14-08-2018

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

4,9
12,1

Uitgevoerd

% (m/m) 88,3 88,3
% (m/m) ds 4,9 4,9
% (m/m) ds 94,2
% (m/m) ds 12,1 12,1

mg/kg ds 180 308,3 20 190 555 920
mg/kg ds 0,41 0,5477 - 0,2 0,6 6,8 13
mg/kg ds 6,5 10,86 - 3 15 103 190
mg/kg ds 24 34,29 - 5 40 115 190
mg/kg ds 0,12 0,1453 - 0,05 0,15 18,1 36
mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190
mg/kg ds 19 30,09 - 4 35 67,5 100
mg/kg ds 150 190,3 * 10 50 290 530
mg/kg ds 130 194,3 * 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 4,286
mg/kg ds <5,0 7,143
mg/kg ds <5,0 7,143
mg/kg ds 19 38,78
mg/kg ds 17 34,69
mg/kg ds <6,0 8,571
mg/kg ds 39 79,59 - 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0014
mg/kg ds <0,0010 0,0014
mg/kg ds <0,0010 0,0014
mg/kg ds <0,0010 0,0014
mg/kg ds 0,0016 0,0032
mg/kg ds 0,0022 0,0044
mg/kg ds 0,0011 0,0022
mg/kg ds 0,0077 0,0157 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds 0,15 0,15
mg/kg ds 0,06 0,06
mg/kg ds 0,33 0,33
mg/kg ds 0,2 0,2
mg/kg ds 0,23 0,23
mg/kg ds 0,12 0,12
mg/kg ds 0,19 0,19
mg/kg ds 0,15 0,15
mg/kg ds 0,13 0,13
mg/kg ds 1,6 1,595 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 10249508

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I

**

***

GSSD

RG

AW

T

Legenda

MM1 (0-50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen

PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Chromatogram olie (GC)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
PCB 52

Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer



18-2221
Ridderkerk

09-08-2018
Peter Achterberg
2018115758
09-08-2018
14-08-2018

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

5,3
19,4

Uitgevoerd

% (m/m) 87,3 87,3
% (m/m) ds 5,3 5,3
% (m/m) ds 93,4
% (m/m) ds 19,4 19,4

mg/kg ds 88 107,4 20 190 555 920
mg/kg ds 0,36 0,4367 - 0,2 0,6 6,8 13
mg/kg ds 8,1 9,809 - 3 15 103 190
mg/kg ds 19 22,94 - 5 40 115 190
mg/kg ds 0,11 0,1208 - 0,05 0,15 18,1 36
mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190
mg/kg ds 22 26,19 - 4 35 67,5 100
mg/kg ds 41 46,65 - 10 50 290 530
mg/kg ds 77 92,81 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 3,962
mg/kg ds <5,0 6,604
mg/kg ds <5,0 6,604
mg/kg ds <11 14,53
mg/kg ds 8 15,09
mg/kg ds <6,0 7,925
mg/kg ds <35 46,23 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0013
mg/kg ds <0,0010 0,0013
mg/kg ds <0,0010 0,0013
mg/kg ds <0,0010 0,0013
mg/kg ds 0,0011 0,002
mg/kg ds 0,0011 0,002
mg/kg ds <0,0010 0,0013
mg/kg ds 0,0057 0,0107 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds 0,058 0,058
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds 0,13 0,13
mg/kg ds 0,073 0,073
mg/kg ds 0,093 0,093
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds 0,069 0,069
mg/kg ds 0,06 0,06
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds 0,63 0,623 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 10249509

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

MM2 (0-50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen

PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
PCB 52
PCB 101

Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer



18-2221
Ridderkerk

09-08-2018
Peter Achterberg
2018115758
09-08-2018
14-08-2018

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I

4,7
17,6

Uitgevoerd

% (m/m) 78,5 78,5
% (m/m) ds 4,7 4,7
% (m/m) ds 94,1
% (m/m) ds 17,6 17,6

mg/kg ds 86 113 20 190 555 920
mg/kg ds 0,23 0,2903 - 0,2 0,6 6,8 13
mg/kg ds 7,7 10 - 3 15 103 190
mg/kg ds 14 17,76 - 5 40 115 190
mg/kg ds 0,052 0,0586 - 0,05 0,15 18,1 36
mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190
mg/kg ds 23 29,17 - 4 35 67,5 100
mg/kg ds 24 28,22 - 10 50 290 530
mg/kg ds 59 75,19 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 4,468
mg/kg ds <5,0 7,447
mg/kg ds <5,0 7,447
mg/kg ds <11 16,38
mg/kg ds 5,5 11,7
mg/kg ds <6,0 8,936
mg/kg ds <35 52,13 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0014
mg/kg ds <0,0010 0,0014
mg/kg ds <0,0010 0,0014
mg/kg ds <0,0010 0,0014
mg/kg ds <0,0010 0,0014
mg/kg ds <0,0010 0,0014
mg/kg ds <0,0010 0,0014
mg/kg ds 0,0049 0,0104 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

3 10249510

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

MM3 (50-150)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen

PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
PCB 52
PCB 101

Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer



18-2221
Ridderkerk

09-08-2018
Peter Achterberg
2018115758
09-08-2018
14-08-2018

Eenheid 4 GSSD Oordeel RG AW T I

3,5
13,3

Uitgevoerd

% (m/m) 88,8 88,8
% (m/m) ds 3,5 3,5
% (m/m) ds 95,6
% (m/m) ds 13,3 13,3

mg/kg ds 77 123,7 20 190 555 920
mg/kg ds <0,20 0,194 - 0,2 0,6 6,8 13
mg/kg ds 6,5 10,22 - 3 15 103 190
mg/kg ds 21 30,14 - 5 40 115 190
mg/kg ds 0,067 0,0805 - 0,05 0,15 18,1 36
mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190
mg/kg ds 21 31,55 - 4 35 67,5 100
mg/kg ds 56 71,26 * 10 50 290 530
mg/kg ds 65 95,64 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 6
mg/kg ds <5,0 10
mg/kg ds <5,0 10
mg/kg ds <11 22
mg/kg ds 6,5 18,57
mg/kg ds <6,0 12
mg/kg ds <35 70 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,002
mg/kg ds <0,0010 0,002
mg/kg ds <0,0010 0,002
mg/kg ds <0,0010 0,002
mg/kg ds <0,0010 0,002
mg/kg ds <0,0010 0,002
mg/kg ds <0,0010 0,002
mg/kg ds 0,0049 0,014 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds 0,099 0,099
mg/kg ds 0,058 0,058
mg/kg ds 0,068 0,068
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds 0,053 0,053
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035
mg/kg ds 0,49 0,488 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

4 10249511

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

MM4 (50-100)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen

PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
PCB 52
PCB 101

Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)

Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie
Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer



18-2221
Ridderkerk

16-08-2018
Peter Achterberg
2018118304
16-08-2018
21-08-2018

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 400 400 ** 20 50 338 625
µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6
µg/L <2,0 1,4 - 2 20 60 100
µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75
µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3
µg/L <2,0 1,4 - 2 5 153 300
µg/L <3,0 2,1 - 3 15 45 75
µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75
µg/L <10 7 - 10 65 433 800

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30
µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 504 1000
µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150
µg/L <0,10 0,07
µg/L <0,20 0,14
µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70
µg/L <0,90
µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35 70
µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000
µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400
µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10
µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500
µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40
µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 454 900
µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 204 400
µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300
µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130
µg/L <0,10 0,07
µg/L <0,10 0,07
µg/L <1,6
µg/L <0,20 0,14 630
µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,5 5
µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10
µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10 20
µg/L <0,20 0,14
µg/L <0,20 0,14
µg/L <0,20 0,14
µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10 7
µg/L <10 7
µg/L <10 7
µg/L <15 10,5
µg/L <10 7
µg/L <10 7
µg/L <50 35 - 50 50 325 600

µg/L 0,77 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico-nr Monster

1 10257304

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
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GSSD

RG

S

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

101-1-1

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Extra parameters

1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Dichloorpropanen som factor 0.7
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)

CKW (som)
Tribroommethaan
Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7
1,1-Dichloorpropaan

1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
cis 1,2-Dichlooretheen
trans 1,2-Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan
Trichloormethaan
Tetrachloormethaan
Trichlooretheen
Tetrachlooretheen

o-Xyleen
m,p-Xyleen
Xylenen (som) factor 0,7
BTEX (som)
Naftaleen
Styreen

Lood (Pb)
Zink (Zn)
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Metalen
Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer



 

Bijlage 5 Resultaten vooronderzoek 



 

Topotijdreis.nl 

 

1895: 1936: 

  

 

1969: 1981: 

  

 

1989: 

 



 

Informatie overheid en/of opdrachtgever 



Datum afdruk: 11-09-2018

Waarschuwing:
Dit rapport geeft de resultaten weer van uw zoekopdracht. Alleen de door u gekozen thema's worden getoond.
De zoekopdracht is gebaseerd op een punt en niet op een vlak. Dit kan betekenen dat er (meer) relevante resultaten zijn
voor het door u gezochte adres die niet automatisch zijn geselecteerd. Selecteer in dat geval op de kaart de items handmatig
en maak een nieuw of extra rapport.

http://www.dcmr.nl/proclaimer

Bodeminformatie

Verdachte locaties

(Ondergrondse) tanks

Onderzoekslocaties

Vergunningen / Meldingen

Vergunningen (definitief)

Vergunningen (ontwerp aanwezig)

Meldingen



Verdachte locaties

Geen data gevonden voor verdachte locaties



(Ondergrondse) tanks

Geen data gevonden voor (ondergrondse) tanks



Onderzoekslocaties

Geen data gevonden voor onderzoekslocaties



Vergunningen (definitief)

Geen data gevonden voor vergunningen (definitief)



Vergunningen (ontwerp aanwezig)

Geen data gevonden voor vergunningen (ontwerp aanwezig)



Meldingen

Geen data gevonden voor meldingen
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Jos Voorhorst - Inventerra B.V.

Van: Alex Kazen <a.kazen@bar-organisatie.nl>

Verzonden: woensdag 18 juli 2018 13:28

Aan: Margot Lawende - Inventerra B.V.

Onderwerp: RE: Aanvraag dossier Lagendijk 223 te Ridderkerk (18-2221)

Beste Margot, 

 

De onderzoeken zijn niet digitaal bij ons aanwezig. Onderstaand vindt je de conclusies uit ons BIS. Volstaat dit? 

 

EMN, 2002 

Conclusie bureau  

BG: Zn, MO, PAK > SOG: ZM, MO, EOX > SGW: As > S 

Geen belemmering voor de voorgenomen transactie 

 

Conclusie overheid  

zw: bitumen, puin en hout 

bg: - 

og: Zn,PAK,m.o.>S 

bg/og: Cd,Hg,Zn,PAK,EOX,m.o.>S 

gw: As>S 

lichte verontr mogelijk gerelateerd vml activiteiten; geen belemmering voor toekomstige bestemming 

 

EMN, 2005 

lichte verontr in onderzoek uit 2002 mogelijk door vml schildersbedrijf; nu nog schildersbedrijf actief op locatie; 

inventariserend onderzoek wordt niet noodzakelijk geacht 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Alex Kazen  

 

 
Gemeente Ridderkerk I Bezoekadres I Koningsplein 1 I 2981 EA Ridderkerk 

 

Afdeling Advies Ruimte | Domein Ruimte  

Tel : +31180451413 | E-mail : a.kazen@bar-organisatie.nl 

 

 

 

 

Van: Margot Lawende - Inventerra B.V. [mailto:m.lawende@inventerra.nl]  
Verzonden: maandag 16 juli 2018 12:24 
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Aan: +BAR BodemInformatie 
Onderwerp: Aanvraag dossier Lagendijk 223 te Ridderkerk (18-2221) 

 

Geachte organisatie, 

 

Hierbij vraag ik informatie/dossier op van bovengenoemde locatie. 

 

Locatiecode: AA059700655 

 

Onderzoek: Bureau: Datum: Rapport: 

Historisch EMN 02-09-2005 ? 

Indicatief EMN 20-02-2002 ? 

 

 

 
Met vriendelijke groet, 

 

Margot Lawende 

Assistent-projectleider 

 

 
 

Nijverheidsweg 34 

3341 LJ Hendrik Ido Ambacht 

(078) 682 24 55 

m.lawende@inventerra.nl 

 

Afwezig: woensdag 

 

Wij nodigen u van harte uit op https://www.inventerra.nl/ 

� Denkt u alstublieft aan het milieu voor u deze e-mail uitprint! 

 



 

Bijlage 6 Kwaliteitsaspecten van het onderzoek 

 

Waarborging kwaliteit / Certificering 

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

zich op kwaliteit en integriteit van de bodemintermediair, in deze specifiek: Inventerra.  

 

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

onafhankelijk zijn van hun opdrachtgevers om hun integriteit te borgen. De eis van verplichte functiescheiding ten aanzien van de 

zogeheten kritische functies betreft alleen de relatie opdrachtgever (indien eigenaar) versus bodemintermediair. Bij iedere (potentiële) 

opdracht wordt voor de uitvoering van de kritische functies gecontroleerd of van functiescheiding sprake is.  

 

Inventerra is geen eigenaar van de onderzoekslocatie beschreven in dit rapport en heeft geen belang bij de uitkomsten van het 

bodemonderzoek. 

 

Inventerra is gecertificeerd conform ISO 9001:2008, certificaat EC-KWA-010062 en voor het uitvoeren van veldwerk bij bodemonderzoek 

conform BRL SIKB 2000, protocollen 2001, 2002 en 2018, certificaat EC-SIK-20241. De naleving van de kwaliteitseisen en –procedures 

wordt periodiek getoetst door interne en externe auditors, onder toezicht van de Raad voor Accreditatie (RvA).  

 

De voor het bodemonderzoek benodigde analyses van grond en grondwater worden uitgevoerd door een RvA geaccrediteerd laboratorium. 

Deze accreditatie garandeert dat bij de analyses consequent de juiste en vastgestelde procedures worden gehanteerd zodat de resultaten 

een hoge betrouwbaarheid hebben. 

 

Betrouwbaarheid / garanties 

Het bodemonderzoek wordt op zorgvuldige wijze uitgevoerd volgens algemeen gebruikelijke inzichten en methoden. Hoewel naar een zo 

groot mogelijke representativiteit van het onderzoek wordt gestreefd, is steeds het risico aanwezig dat eventuele lokale afwijkingen in 

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

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

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

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

bodemkwaliteit en de feitelijke bodemkwaliteit is uitgesloten. 

 

Over de voor het vooronderzoek geraadpleegde bronnen en verkregen informatie wordt opgemerkt dat deze niet altijd zonder fouten en 

volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is Inventerra afhankelijk van deze bronnen, waardoor Inventerra niet kan 

instaan voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische informatie. 
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Bijlage 5  Flora en fauna quickscan, Elzerman

 bestemmingsplan "Anjerstraat / Bloemenstraat" (vastgesteld)
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Flora en fauna quickscan Anjerstraat te Ridderkerk 
 

Aanleiding 
Er zijn plannen voor de bouw van een woonzorgcomplex in de gemeente Ridderkerk, provincie Zuid-
Holland. Het gebouw is gesitueerd op het terrein aan de Anjerstraat/Bloemenstraat (Figuur 1). 
Voorheen stonden hier twee wijkgebouwen. Deze zijn in 2016 gesloopt (Elzerman, 2016). Sindsdien 
liggen deze bouwvlakken braak. Het (noord)oostelijke deel van het plangebied is park. Om de bouw 
mogelijk te maken is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. In dit kader zijn de (mogelijkheden 
voor) beschermde soorten in kaart gebracht. 
 

 
Figuur 1. De ligging van het plangebied in Ridderkerk is aangegeven met een rood kader. 
 
Op basis van deze flora en fauna quickscan zijn de beschermde soorten van de Wet 
natuurbescherming in beeld gebracht. Hierbij is de geschiktheid van het plangebied voor beschermde 
soorten geïnventariseerd. De resultaten kunnen aanleiding geven voor soortgericht vervolgonderzoek 
en/of het treffen van beschermingsmaatregelen. In sommige gevallen is een ontheffing op de Wet 
natuurbescherming noodzakelijk voor de voorgenomen ontwikkeling.  
 

Methodiek 
De quickscan richt zich op de beschermde soorten van de Wet natuurbescherming (Wnb) die sinds 1 
januari 2017 van kracht is. Het gaat hierbij met name om de soorten van de Europese Habitatrichtlijn 
en Vogelrichtlijn (art. 3.1 en 3.5). De aanwezigheid van deze soorten kan leiden tot een 
ontheffingsaanvraag. De soorten, die op basis van art. 3.10 van de Wnb beschermd worden, vallen 
ook binnen de quickscan. Voor deze soorten is op basis van provinciale vrijstellingsbesluiten in veel 
gevallen geen ontheffing vereist, maar dient wel zorgvuldig gehandeld te worden. 
In veel gevallen kan op basis van de quickscan de aanwezigheid van beschermde flora en fauna 
worden vastgesteld of uitgesloten. Het kan echter mogelijk zijn dat vervolgonderzoek nodig is om het 
voorkomen van een beschermde soort te kunnen bepalen. 
Het plangebied ligt op grote afstand van de dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden en het 
NatuurNetwerk Nederland (voormalige Ecologische Hoofdstructuur). De inrichting van het plangebied 
gaat niet wezenlijk veranderen. Effecten op beschermde natuurgebieden kunnen daarmee worden 
uitgesloten. Het hoofdstuk gebiedsbescherming van de Wnb (Art. 2.1-2.11)  wordt verder buiten 
beschouwing gelaten. De bomen in het plangebied staan binnen de bebouwde kom en vallen 



Quickscan Anjerstraat Ridderkerk 

Elzerman Ecologisch Advies  3 

daardoor buiten de reikwijdte van beschermde houtopstanden (voormalige Boswet) van de Wnb 
(Art.4.1-4.7). 
 
De flora en fauna quickscan bestaat uit een bureauonderzoek aangevuld met een veldbezoek. Op 
basis van de beschikbare gegevens uit openbare bronnen met natuurgegevens en (online) 
verspreidingsatlassen (o.a. FLORON, 2018; Broekhuizen et al., 2016; SOVON, 2002) is een beeld 
verkregen van het voorkomen van beschermde soorten in de omgeving. Dit is verfijnd met de 
gegevens van de Natuurwaardenkaart van de BAR-organisatie (Elzerman, 2015 met aanvullingen 
2016-2017). De Natuurwaardenkaart vormt een database waarin alle bekende locaties van 
beschermde soorten vermeld staan. De drie gemeenten zijn niet vlakdekkend geïnventariseerd, maar 
het geeft wel inzicht in de aandachtslocaties. 
Vervolgens is het plangebied geïnventariseerd op de aanwezigheid van beschermde en kenmerkende 
soorten. Het (potentiële) voorkomen van een beschermde plant of dier wordt hierbij zoveel mogelijk in 
kaart gebracht. Het veldbezoek is uitgevoerd op 15 augustus 2018. De weersomstandigheden waren 
voldoende gunstig om een beeld te krijgen van de situatie (bewolkingsgraad 7/8, 20oC en 3Bft. 
Zuidwest). 
 

Wet- en regelgeving 
Dit onderzoek richt zich op de beschermde soorten uit de Wet natuurbescherming. Deze wet heeft per 
1 januari 2017 de Flora- en faunawet, Boswet en Natuurbeschermingswet 1998 vervangen. Hieronder 
is een overzicht gegeven van de Zorgplicht en verbodsbepalingen in de nieuwe wet. 
De Wnb verschilt van de oude wetten in de formulering van de Algemene Zorgplicht en de 
verbodsbepalingen. Daarnaast verschilt de lijst van beschermde soorten dieren en planten van de 
Flora- en faunawet. 
 
Algemene Zorgplicht (Art. 1.11) 
In beginsel zijn alle in Nederland in het wild levende dieren en planten beschermd. De bescherming 
wordt vormgegeven door verbodsbepalingen en een algemene Zorgplicht. De Wnb richt zich op de 
bescherming van soorten en gebieden. Echter, de intrinsieke waarde van elk individueel dier en plant 
wordt wel erkend. Mensen mogen hier dus niet onzorgvuldig mee omgaan. Vanuit deze gedachte is 
de Zorgplicht opgesteld: 
 
 

 Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale 

natuurgebieden en voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving.  
 De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in elk geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs 

kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden 

veroorzaakt voor een Natura 2000-gebied, een bijzonder nationaal natuurgebied of voor in het 

wild levende dieren en planten:  

 dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel,  

 indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de 
noodzakelijke maatregelen treft om die gevolgen te voorkomen, of  

 voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel 
mogelijk beperkt of ongedaan maakt.  

 
De Zorgplicht is een algemene fatsoenseis die voor iedereen geldt. 
 
 
Verbodsbepalingen Soortenbescherming (Art. 3.1 t/m 3.10) 
De bescherming van planten en dieren is gebaseerd op het ‘Nee, tenzij’-principe. Dit wil zeggen, dat in 
principe werkzaamheden of ruimtelijke ontwikkelingen geen negatief effect mogen hebben op 
beschermde flora en fauna, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan. 
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen reguliere werkzaamheden en ruimtelijke ontwikkelingen. 
Wanneer de activiteiten geen negatief effect hebben op de flora en fauna dan is geen ontheffing 
nodig. In veel gevallen is dat echter moeilijk vooraf te bepalen. Daarom wordt vaak vooraf het 
voorkomen van beschermde soorten in kaart gebracht door een ecologisch adviseur. Hiermee wordt 
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niet alleen de aanwezigheid van een soort binnen het plangebied bepaald, maar ook het 
gebiedsgebruik en daarmee het effect van de activiteiten. 
In de Wnb zijn de verbodsbepalingen gekoppeld aan de verschillende beschermde soorten vanuit de 
Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn en internationale verdragen. De verbodsbepalingen, die in het kader van 
een flora en fauna quickscan van belang zijn, worden besproken in Artikel 3.1, 3.5 en 3.10 van de 
Wnb: 
 
Artikel Verbodsbepalingen 

3.1 Het is verboden opzettelijk in het wild levende vogels te doden, te vangen en te verstoren.  
Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen, beschadigen, 
weg te nemen, rapen en onder zicht te hebben. (Soorten genoemd in de Vogelrichtlijn) 

3.5 Het is verboden in het wild levende dieren in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te 
doden, te vangen, te verstoren. 
Het is verboden eieren van dieren opzettelijk te vernielen of te rapen. 
Het is verboden de voortplantingsplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen. 
Het is verboden planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken, te 
verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen. 
(Soorten genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van 
Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn) 

3.10 Het is verboden in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, 
libellen en kevers opzettelijk te doden, te vangen, de vaste verblijf- en rustplaatsen te 
beschadigen of te vernielen.  
Het is verboden vaatplanten in hun natuurlijke verspreidingsgebied te plukken, te verzamelen, 
af te snijden, te ontwortelen, of te vernielen. 
(Aangewezen soorten in de bijlage, onderdeel A & B van de Wet natuurbescherming) 

 
 
De Wnb deelt beschermde flora en fauna in drie groepen in: 
 

 Alle van nature in Nederland in het wild levende vogels (Vogelrichtlijn). 
 Alle internationaal beschermde flora en fauna (die genoemd zijn in Bijlage IV van de 

Habitatrichtlijn, Bijlage I en II van het Verdrag van Bern en Bijlage II van het Verdrag van 
Bonn).  

 Alle nationaal beschermde flora en fauna (die genoemd zijn in Bijlage A & B van Wnb). 
 Bij de laatste twee punten gaat het om de bescherming van verschillende inheemse soorten 

vogels, zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen, kevers, sporenplanten 
en vaatplanten in Nederland. 

 
De drie gedefinieerde groepen hebben hetzelfde beschermingsniveau in de Wnb. Het is noodzakelijk 
om voor alle ruimtelijke ontwikkelingen en werkzaamheden een ontheffing aan te vragen indien 
beschermde flora en/of fauna in het plangebied aangetroffen of aangetoond is. 
 
Vogels 
Alle in Nederland voorkomende vogelsoorten worden in beginsel gelijkwaardig beschermd. Het is in 
het algemeen verboden om vogels te doden, te verontrusten, hun nesten en vaste rust- en 
verblijfplaatsen te verstoren. In de praktijk gaat het met name om werkzaamheden gedurende het 
broedseizoen. Buiten het broedseizoen zullen veel activiteiten minder problemen geven voor de 
meeste vogelsoorten. Uitzondering hierop vormt een selectie aan vogelsoorten die jaarronde 
bescherming genieten (Ministerie van LNV, 2009). De nesten van deze soorten mogen ook buiten het 
broedseizoen niet verstoord worden. De jaarrond beschermde vogelsoorten zijn ingedeeld in vijf 
categorieën. Voor de soorten uit de vijfde categorie geldt alleen onder specifieke omstandigheden een 
ontheffingsplicht. Deze lijst is samengesteld onder de voormalige Flora- en faunawet, maar blijft 
(voorlopig) van toepassing binnen de huidige natuurwetgeving. 
 
Voortplantings-, vaste rust- en verblijfplaatsen dieren 
Naast de dieren zelf worden ook hun voortplantings-, vaste rust- en verblijfplaatsen beschermd. Onder 
een voortplantingsplaats wordt niet alleen een nest van een vogel of kolonieverblijf voor vleermuizen 
verstaan, maar ook de functionele omgeving. Sommige faunasoorten zijn zeer kritisch wat betreft hun 
foerageerplek of slaapplaats. Zij stellen specifieke eisen aan het leefmilieu en kunnen ook moeilijk 
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overschakelen op een veranderde situatie. Indien werkzaamheden invloed hebben op vaste rust- en 
verblijfplaatsen dient een ontheffing te worden aangevraagd. 
 
Vrijstellingsregeling van de verboden 
Voor internationaal en nationaal beschermde soorten geldt in sommige gevallen een algemene 
vrijstelling voor werkzaamheden. Iedere provincie heeft apart bepaald welke flora en fauna valt onder 
deze vrijstellingsregeling (Provinciale Staten van Zuid-Holland, 2016). De vrijstelling geldt voor de 
volgende werkzaamheden: 
 

 De ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop 
volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied; 

 Bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw; 
 Bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, 

waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van 
natuurbeheer; 

 Bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied. 
 
Vallen de activiteiten onder één van deze noemers dan is de vrijstellingsregeling van de 
verbodsbepalingen van de Wnb van toepassing. Als geen sprake is van dit type werkzaamheden dan 
is toch een ontheffingsaanvraag nodig. De algemene Zorgplicht blijft in alle gevallen wel van kracht. 
 

Resultaten 
Het plangebied is beschreven aan de hand van de landschappelijke en ecologische kenmerken. 
Hierbij gaat het specifiek om het geplande bouwvlak. Vervolgens worden de aangetroffen en, indien 
van toepassing, de te verwachten soorten behandeld. 
 

 
Figuur 2. Concept bestemmingsplankaart van het groengebied aan de Anjerstraat en Bloemenstraat met 
projectie van de geplande nieuwbouw (Wissing, juli 2018). 
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Beschrijving plangebied 

Het plangebied aan Anjerstraat en Bloemenstraat ligt in de Wijk Oost te Ridderkerk (Figuur 1). Het 
vormt een klein stadspark met recreatievoorzieningen in de vorm van een voetbalveld en 
speeltoestellen. Voorheen waren in het zuidwestelijke deel van het plangebied twee wijkgebouwen, 
maar die zijn in 2016 verwijderd (Elzerman, 2016). Sindsdien liggen deze locaties braak. Het gehele 
plangebied is vrij toegankelijk en wordt gebruikt door buurtbewoners om de hond uit te laten, te 
wandelen of door kinderen die op de speeltoestellen spelen. 
 

 
Figuur 3. Overzicht van het braakliggende terrein op 
de plek waar voorheen het westelijke gebouw stond. 

 
Figuur 4. Overzicht van het zuidelijke deel van het 
plangebied vanaf de Bloemenstraat. 

 
 
Op de plek, waar de nieuwbouw gepland is (Figuur 2), ligt een deel van het terrein braak (Figuur 3). 
Rondom het voormalige bouwvlak is een bosplantsoen aanwezig. Aan de zuidrand langs de 
Bloemenstraat ligt een grasveld (Figuur 4) en in de zuidoosthoek van het plangebied staan enkele 
speeltoestellen. Ten noorden van de voormalige bouwvlakken is het parkgedeelte al jaren hetzelfde 
ingericht. Hier liggen een voetbalveld en gazon met speeltoestel (Figuur 5). Langs de westrand van 
het park loopt een verhard wandelpad geflankeerd door grote abelen Populus alba ssp. (Figuur 6). 
Langs de Anjerstraat staat een bomenrij met struiken als onderbegroeiing. In het plangebied zelf is 
geen water aanwezig, maar het grenst wel aan een brede watergang ten westen van het park. 
 
 

 
Figuur 5. Het voetbalveld en speeltoestel in het 
noordelijke deel van het park. 

 
Figuur 6. Het wandelpad langs westrand van het park 
met rechts in beeld een brede watergang en links het 
speeltoestel bij het voetbalveld. 
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Aangetroffen (beschermde) soorten 

 
Vogels – jaarrond beschermde soorten 
Het veldbezoek is uitgevoerd in een periode dat het broedseizoen voor de meeste soorten ten einde 
liep. Om een indruk te krijgen van de aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten is gekeken naar 
bekende vindplaatsen in de omgeving. Op basis van de Natuurwaardenkaart van de BAR-gemeenten 
bleken broedgevallen van Sperwer Accipiter nisus, Kerkuil Tyto alba, Huismus Passer domesticus en 
Gierzwaluw Apus apus bekend (Elzerman, 2015). 
Huismus en Gierzwaluw broeden in de naastgelegen woonwijk. Beide soorten zijn afhankelijk van 
gebouwen voor nestgelegenheid. Ook de Kerkuil broedt overigens in gebouwen, zoals grote schuren 
of zolders van boerderijen (SOVON, 2002). Binnen het plangebied is geen bebouwing aanwezig, 
waardoor een nest van deze soorten kan worden uitgesloten. De bomen in het park zijn gecontroleerd 
op nesten. Er zijn geen nesten van jaarrond beschermde vogels aangetroffen. Op het deel waar de 
nieuwbouw gepland is staat bosplantsoen met diverse grote bomen. Door het bosplantsoen lopen 
diverse kleine paadjes. Hier wordt ook regelmatig gespeeld. Dit leidt tot te veel verstoring voor een 
broedgeval van een roofvogel of uil. Sperwers kunnen medegebruik door recreanten in bepaalde mate 
tolereren en broeden dan ook veelvuldig in stadsparken (De Baerdemaeker, 2004). Het bosplantsoen 
is echter te klein om voldoende dekking te geven aan een nestplaats van de Sperwer. 
Voor de overige roofvogels en uilen, die in bomen broeden, is te weinig dekking. De boomsoorten zijn 
ongeschikt voor een aantal soorten en/of het gebiedsgebruik van het park zorgt voor te veel 
verstoring. 
 
Vogels – categorie 5 
Tijdens het veldbezoek zijn onder andere Koolmees Parus major en Ekster Pica pica waargenomen. 
Samen met Pimpelmees Cyanistes caeruleus en Grote bonte specht Dendrocopos major kunnen deze 
soorten tot broeden komen in de bomen van het park. Deze soorten zijn opgenomen in categorie 5 
van de jaarrond beschermde vogelsoorten. De nesten van vogels uit deze categorie zijn alleen onder 
zwaarwegende ecologische redenen jaarrond beschermd. In dit geval heeft de ruimtelijke ontwikkeling 
slechts een beperkt effect op de inrichting van het park. Er blijven voldoende nestbomen beschikbaar 
in het park en de omgeving. 
 
Vogels – overige soorten 

Naast de selectie aan jaarrond beschermde soorten zijn alle inheemse vogels in Nederland 
beschermd gedurende de broedtijd. Tijdens het veldbezoek zijn enkele stadsvogels waargenomen. 
Het betroffen Houtduif Columba palumbus, Merel Turdus merula, Winterkoning Troglodytes 
troglodytes, Heggenmus Prunella modularis en Tjiftjaf Phylloscopus collybita. Deze zangvogels 
kunnen allen in de aanwezige struiken en bomen tot broeden komen. De waargenomen soorten 
vormen niet een uitputtende lijst van potentiële broedvogels in het plangebied, maar wijzen wel op het 
belang van een zorgvuldige planning voor het verwijderen van bomen en andere beplanting. 
 
Zoogdieren 
De meeste strikt beschermde zoogdieren van de Europese Habitatrichtlijn kunnen op basis van hun 
biotoopvoorkeur worden uitgesloten. Binnen de bebouwde kom vinden weinig soorten zoogdieren 
geschikt leefgebied. Op voorhand moest op basis van de verspreiding vooral rekening gehouden 
worden met vleermuizen (Broekhuizen et al., 2016). Andere Habitatrichtllijn-soorten zijn in de directe 
omgeving van het plangebied niet vastgesteld (Elzerman, 2015). 
In Ridderkerk komen diverse vleermuissoorten voor, waarvan Gewone dwergvleermuis Pipistrellus 
pipistrellus, Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii en Laatvlieger Eptesicus serotinus de meeste 
algemene zijn. Niet alleen de dieren zelf, maar ook enkele gebiedsfuncties zijn strikt beschermd door 
de Wet natuurbescherming. Het gaat hierbij om verblijfplaatsen, vaste vliegroutes en essentiële 
foerageergebieden. 
Afhankelijk van de tijd van het jaar en de soort maken vleermuizen gebruik van gebouwen en bomen 
als verblijfplaatsen (Limpens et al., 1997). De bomen op de locatie waar de nieuwbouw gepland is, zijn 
allen ongeschikt voor een verblijfplaats. Geschikte holtes ontbreken en/of de takkenstructuur blokkeert 
vrije aanvliegmogelijkheden voor vleermuizen. De bomen in het noordelijke deel van het park zijn niet 
stuk voor stuk onderzocht, omdat deze behouden blijven. Het is niet uitgesloten dat de grote bomen 
langs het westelijke wandelpad potentiële verblijfplaatsen bevatten. Er is geen bebouwing aanwezig 
binnen het plangebied, dus verblijfplaatsen van gebouwbewonende soorten kunnen worden 
uitgesloten. 
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In de naastgelegen woonwijk verblijven wel vleermuizen (Elzerman, 2015). Een deel van deze 
vleermuizen zal het park gebruiken om te jagen op insecten. Het park is nu geheel onverlicht. Dit 
maakt het erg aantrekkelijk voor vleermuizen. Er zijn meer groenstructuren in de omgeving aanwezig, 
zoals de begraafplaats Vredehof aan de Lagendijk en de tuinen rondom de vrijstaande woningen aan 
de Oudelandseweg. De nieuwbouw ontneemt een deel van de foerageermogelijkheden, maar het 
effect is beperkt. De alternatieve jachtgebieden in de omgeving kunnen dit verlies opvangen. 
Bovendien was voorheen op de plek van geplande nieuwbouw ook al bebouwing aanwezig. In dat 
opzicht verschilt de toekomstige inrichting niet ten opzichte van de situatie van vóór 2016. 
Vleermuizen gebruiken soms vaste vliegroutes om zich te verplaatsen van verblijfplaats naar 
foerageergebied. Opgaande landschapselementen, zoals bomenrijen of gebouwen, en rechtlijnige 
structuren, zoals watergangen of dijken, kunnen hierbij een begeleidende functie hebben (Limpens et 
al., 1989). Binnen het plangebied vormt de bomenlaan langs het wandelpad aan de west- en 
noordrand van het park een dergelijke lijnvormige structuur. Samen met het water en de achtertuinen 
van de Lagendijk vormt het een lijnvormige structuur vanaf de Bloemenstraat naar de Burgemeester 
de Zeeuwstraat. Het vormt echter zelf ook al een interessant foerageergebied voor vleermuizen. 
Vermoedelijk gebruiken deze dieren deze bomenlaan meer om te foerageren dan als 
verbindingszone. Voor de bouw van het woonzorgcomplex is dit echter niet erg van belang. De 
bomenlaan blijft in tact bij de nieuwbouw. 
De negatieve effecten van de nieuwbouw op het gebiedsgebruik door vleermuizen zijn dus beperkt. 
Wanneer bij de nieuwbouw vleermuisvriendelijke verlichting wordt toegepast dan wordt dit effect nog 
verder verminderd. 
 
Overige zoogdieren 
Tijdens het veldbezoek zijn geen (sporen van) zoogdieren waargenomen. Het park is geschikt als 
foerageergebied voor soorten als Egel Erinaceus europaeus en diverse muizensoorten (Broekhuizen 
et al., 2016). Onder de struiken kunnen deze dieren een verblijfplaats hebben. Deze zoogdieren vallen 
onder de bescherming van Art. 3.10 ‘Nationaal beschermde soorten’. Ze zijn opgenomen op de 
vrijstellingslijst van de provincie Zuid-Holland (Provinciale Staten van Zuid-Holland, 2016). Dit betekent 
dat wanneer de ruimtelijke ontwikkeling geen negatief effect heeft op de staat van instandhouding van 
de soort alleen de Zorgplicht in acht genomen dient te worden. De ruimtelijke ontwikkeling in het 
plangebied heeft geen negatief effect op de staat van de instandhouding van de zoogdieren, vanwege 
de beperkte omvang van het gebied. Hier kan slechts een klein aantal dieren leven. Als in de nieuwe 
situatie rondom het gebouw struiken worden geplant dan blijft het terrein op de lange termijn ook 
geschikt. De Zorgplicht ten aanzien van deze zoogdieren blijft onverminderd van kracht. 
 

 
Figuur 7. De bomenlaan langs het wandelpad vormt 
een aantrekkelijke foerageerplek voor vleermuizen. 

 
Figuur 8. Veld vol Perzikkruid. 
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Vaatplanten 

Het park is grotendeels ingericht met gecultiveerde planten. De diversiteit aan soorten is laag. 
Belangrijke structuren zijn de bomenrijen, struiken langs het voetbalveld bij de Anjerstraat en het 
bosplantsoen rondom de voormalige bebouwing. Verder bestaat het park vooral uit grasvelden. Het 
park heeft een gebruiksfunctie voor de buurt en wordt ook als dusdanig beheerd. Het gras wordt 
regelmatig gemaaid, bomen en struiken worden periodiek gesnoeid. 
Op de plekken van de voormalige gebouwen heeft geen onderhoud plaatsgevonden. Op dit zanderige 
terrein hebben zich in de loop der tijd ruigtekruiden spontaan gevestigd. Perzikkruid Persicaria 
maculosa vormt een dominante soort (Figuur 8), maar ook Wilgenroosje Chamerion angustifolium, 
Rode klaver Trifolium pratense, teunisbloem Oenothera spec. en diverse grassen zijn hier gevonden. 
Op de beschaduwde plekken groeiden onder andere Grote brandnetel Urtica dioica en Gewone 
smeerwortel Symphytum officinale. Dit zijn algemeen voorkomende ruigtekruiden die goed gedijen 
onder voedselrijke omstandigheden en zich vestigen op verstoorde gronden (FLORON, 2018).  
Het bosplantsoen bestaat onder andere uit Noorse esdoorn Acer platanoides, Spaanse aak Acer 
campestre, Zwarte els Alnus glutinosa, berk Betula spec., Gewone vlier Sambucus nigra en 
Sneeuwbes Symphoricarpos albus. 
Beschermde planten zijn op basis van de aangetroffen soorten, het intensieve onderhoud en het 
gebiedsgebruik niet te verwachten binnen het plangebied. 
 

 
Figuur 9. Het braakliggende terrein trok veel insecten 
aan, zoals dit Bruin blauwtje. 

 
Figuur 10. Deze Houtpantserjuffer werd als één van 
de libellen waargenomen in het park. 

 
Overige soorten 
De watergang langs de westrand van het plangebied wordt niet aangetast door de ruimtelijke 
ontwikkeling. De waterkant is afgezet met houten beschoeiing. Hierdoor kunnen amfibieën moeilijk de 
kant op komen, maar het is niet geheel uitgesloten dat amfibieën vanuit de sloot het bouwterrein 
kunnen komen. Strikt beschermde soorten kunnen op basis van hun verspreiding en gebrek aan 
geschikt leefgebied worden uitgesloten (Creemers & van Delft, 2009), maar algemeen voorkomende 
soorten niet. Het gaat bijvoorbeeld om Bruine kikker Rana temporaria en Gewone pad Bufo bufo. 
Deze soorten zijn opgenomen op de provinciale vrijstellingslijst van Art. 3.10 (Provinciale Staten van 
Zuid-Holland, 2016). Bij werkzaamheden in het plangebied moet hiermee rekening gehouden worden 
door zorgvuldig te handelen. Overigens kan de Rugstreeppad Epidalea calamita, die vanwege zijn 
opportunistische gedrag op bouwterreinen kan verschijnen, worden uitgesloten. Het biotoop in het 
plangebied en de wijde omtrek is ongeschikt voor deze Habitatrichtlijn-soort en op het eiland 
IJsselmonde is het voorkomen niet bekend (Creemers & van Delft, 2009). 
Het braakliggende deel van het plangebied trok de nodige insecten aan, waaronder Icarusblauwtje 
Polyommatus icarus, Bruin blauwtje Aricia agestis (Figuur 9), Kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas, 
Klein koolwitje Pieris rapae (allen dagvlinders), Steenrode heidelibel Sympetrum vulgatum, Blauwe 
glazenmaker Aeshna cyanea (beide libellen), Bruine sprinkhaan Chorthippus brunneus en Ratelaar 
Chorthippus biguttulus (beide veldsprinkhanen). Het laat zien hoe waardevol braakliggende terreinen 
zijn voor insecten. Hoewel de aangetroffen soorten allen algemeen voorkomen in Nederland, was het 
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de meest soortenrijke plek van het park. Elders in het park werden nog wel Bont zandoogje Pararge 
aegeria, Houtpantserjuffer Chalcolestes viridis (Figuur 10) en Paardenbijter Aeshna mixta 
waargenomen. Dit zijn typerende nazomerssoorten voor parken en plantsoenen. Beschermde soorten 
insecten kunnen op basis van het biotoop en verspreidingsgebied worden uitgesloten. 
De strikt beschermde soorten van andere soortgroepen kunnen redelijkerwijs worden uitgesloten op 
basis van hun verspreiding en/of het biotoop binnen plangebied dat ongeschikt is. 
 

Conclusie en aanbevelingen 
Op de plekken van twee voormalige wijkgebouwen zijn plannen voor de bouw van een 
woonzorgcomplex. Het plangebied omvat het park aan de Bloemenstraat en Oranjestraat in de 
gemeente Ridderkerk, provincie Zuid-Holland (Figuur 1). Het bestemmingsplan moet worden gewijzigd 
om de bouw mogelijk te maken (Figuur 2). Er is een flora en fauna quickscan uitgevoerd om de 
aanwezigheid van beschermde soorten uit de Wet natuurbescherming in beeld te brengen. Bij de 
quickscan is het gehele plangebied onderzocht, maar buiten de bouw van het woonzorgcomplex wordt 
het park niet veranderd. 
Effecten op beschermde natuurgebieden kunnen redelijkerwijs worden uitgesloten, vanwege de grote 
afstand tot de Natura 2000-gebieden en het NatuurNetwerk Nederland. De bomen op het terrein staan 
binnen de bebouwde kom waardoor ze buiten de regelgeving omtrent beschermde houtopstanden 
vallen. De flora en fauna quickscan vormt een verkennend onderzoek op basis van een bureaustudie 
en veldbezoek. Het richt zich op strikt beschermde flora en fauna van Art. 3.1-3.10 uit de Wet 
natuurbescherming. Hieronder volgen de resultaten per soortgroep: 
 
Vogels 
In het plangebied zijn geen gebouwen aanwezig. De twee wijkgebouwen, die voorheen in het 
zuidelijke deel van het park stonden, zijn in 2016 gesloopt. Vooraf zijn die gecontroleerd op 
beschermde soorten (Elzerman, 2016). Hierdoor kunnen jaarrond beschermde vogels die in of op 
gebouwen broeden in de huidige situatie worden uitgesloten. Een aantal roofvogels en uilen, die 
jaarrond beschermd zijn, broedt in bomen. Bij het veldbezoek zijn geen nesten van deze soorten 
aangetroffen. Het plangebied wordt ook niet geschikt geacht, omdat het te weinig dekking biedt en te 
veel verstoring optreedt door het dagelijkse recreatieve gebruik. 
De struiken en bomen bieden wel nestgelegenheid voor diverse andere vogelsoorten. Het gaat hierbij 
om algemeen voorkomende stadsvogels. Bij de werkzaamheden moet dan ook rekening gehouden 
worden met broedvogels. De nesten van alle inheemse vogelsoorten in Nederland zijn gedurende de 
broedtijd beschermd. Ze mogen niet opzettelijk aangetast, verplaatst of verstoord worden. De broedtijd 
is geen wettelijk vastgestelde periode, maar wordt bepaald door de broedactiviteit van de vogel. 
 
Zoogdieren 
Van de strikt beschermde soorten (van de Europese Habitatrichtlijn) moest op voorhand voornamelijk 
rekening worden gehouden met vleermuizen. Uit de Natuurwaardenkaart van de BAR-gemeenten 
bleken enkele soorten in de omgeving van het plangebied waargenomen te zijn (Elzerman, 2015). Alle 
soorten vleermuizen in Nederland staan vermeld Europese Habitatrichtlijn en zijn daarmee strikt 
beschermd door de Wet natuurbescherming. Niet alleen de dieren zelf, maar ook verblijfplaatsen, 
vaste vliegroutes en essentiële foerageergebieden vallen onder de wetgeving. Vleermuizen kunnen 
verblijven in bomen of gebouwen. Gebouwen ontbreken in de huidige situatie. De bomen, die 
getroffen worden door de nieuwbouw, werden ongeschikt geacht voor een verblijfplaats. Geschikte 
holtes ontbreken en/of de takkenstructuur blokkeert vrije aanvliegmogelijkheden voor vleermuizen. De 
bomen in het noordelijke deel van het park zijn niet stuk voor stuk onderzocht, omdat deze behouden 
blijven. Het is niet uitgesloten dat de grote bomen langs het westelijke wandelpad potentiële 
verblijfplaatsen bevatten. Deze bomenlaan langs het wandelpad kan ook gebruikt worden als vaste 
vliegroute, maar vooral als foerageergebied. Onder de dekking van de boomkronen en het 
naastgelegen water zullen waarschijnlijk insecten concentreren. Hier is ook geen straatverlichting, 
waardoor het een aantrekkelijk jachtgebied is. De bouw van het woonzorgcomplex ontneemt een klein 
deel van het park als foerageergebied, maar in zijn voldoende groenstructuren aanwezig die als 
alternatief kunnen dienen. Bovendien was voorheen op de plek van de geplande nieuwbouw ook 
bebouwing aanwezig. Een vaste vliegroute wordt niet doorkruist. Als bij het gebouw 
vleermuisvriendelijke verlichting wordt toegepast dan wordt het negatieve effect nog verder beperkt. 
Buiten vleermuizen kunnen zoogdieren van de ‘nationaal beschermde soorten’ (Art. 3.10 uit Wnb) in 
het park leven. Het gaat om zoogdieren waarvoor in Zuid-Holland een vrijstelling van een ontheffing 
geldt, zoals Egel en algemene muizensoorten. Voor deze soorten geldt de Zorgplicht. 
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Vaatplanten 
Het park is grotendeels ingericht met gecultiveerde planten. Alleen op het braakliggende terrein, waar 
de nieuwbouw gepland is, hebben zich wilde soorten gevestigd (Figuur 3). Dit zijn allen kenmerkende 
soorten van voedselrijke gronden, verstoorde grond en algemeen voorkomende ‘onkruiden’. 
Beschermde planten zijn niet aangetroffen en kunnen redelijkerwijs worden uitgesloten. 
 
Overige soorten 
In het plangebied zelf is geen water aanwezig, maar het grenst aan een watergang. Het is niet 
uitgesloten dat vanuit dit water een amfibie van de ‘nationaal beschermde soorten’ het terrein op kan 
komen. Hiervoor geldt de Zorgplicht. 
Het braakliggende perceel trok een diversiteit aan vlinders, libellen en sprinkhanen. Deze diversiteit 
was groter dan in de rest van het plangebied. Het laat de (tijdelijke) natuurwaarde zien van 
braakliggende gronden. Hier zaten geen beschermde soorten tussen. Strikt beschermde insecten 
kunnen ook worden uitgesloten op basis van hun habitateisen en/of beperkte verspreiding in 
Nederland. Hetzelfde geldt voor de beschermde vissen, weekdieren en geleedpotigen waar een 
ontheffing voor nodig is. 
 
Conclusie 
Voor de bouw van een woonzorgcomplex in het park aan de Bloemenstraat en Anjerstraat in 
Ridderkerk zijn geen bezwaren vanuit de Wet natuurbescherming. Met het oog op het gebiedsgebruik 
door vleermuizen wordt wel aanbevolen om het nieuwe gebouw te voorzien van vleermuisvriendelijke 
verlichting of op een andere wijze uitstraling van nachtelijke verlichting naar de omgeving te beperken. 
In de huidige situatie is het park ’s nachts geheel donker te midden van een verlichte woonwijk. 
Hierdoor vormt het een aantrekkelijk foerageergebied voor vleermuizen. Dit kan het in de nieuwe 
situatie ook nog zijn, maar dan heeft het meerwaarde om de verlichting van het gebouw naar het park 
zoveel mogelijk te beperken. 
 
Aanbevelingen 
De volgende aanbevelingen worden gedaan in het kader van invulling van de Zorgplicht (Art. 1.11 
Wnb): 
 
 

 Algemene broedvogels 
De beplanting dient bij voorkeur buiten het broedseizoen verwijderd te worden. Het 
broedseizoen strekt zich globaal uit van half maart tot half juli, maar is geen wettelijk 
vastgestelde periode. Het nestgebruik is bepalend voor de bescherming. Een soort als de 
Houtduif kan nog tot in september broeden. Controleer daarom altijd voor aanvang van de 
werkzaamheden op nesten en broedende vogels. 
 

 Algemene Zorgplicht (Art. 1.11 uit Wnb) 
Bij het verwijderen van de beplanting en bouwrijp maken van het terrein moet rekening 
gehouden worden met de aanwezigheid van kleine zoogdieren en amfibieën. Geef de 
aanwezige dieren de mogelijkheid om te vluchten of verplaats de dieren zorgvuldig naar een 
geschikte plaats elders in de omgeving. Bij voorkeur worden struiken in de herfst verwijderd 
om te voorkomen dat deze zoogdieren hieronder een winterrustplaats creëren. Verstoring 
tijdens de winter kost veel energieverlies voor deze dieren. 
 

 Kapvergunning 
Voor het kappen van de bomen is mogelijk een kapvergunning nodig. Informeer bij de 
gemeente Ridderkerk naar de regelgeving omtrent de bomenkap. 
 

 Natuurinclusief renoveren of bouwen 
De ruimtelijke ontwikkeling biedt niet mogelijkheden om meerwaarde te creëren voor de 
biodiversiteit (Vink, Vollaard & de Zwarte, 2017). Door in de ontwerpfase al te kijken naar 
mogelijkheden voor het creëren van nest- en verblijfplaatsen kan de nieuwbouw kansen 
bieden om het terrein ook voor dieren aantrekkelijk te maken. Gedacht kan worden aan het 
integreren van verblijfsruimte voor vleermuizen in de buitengevels. Dergelijke maatregelen zijn 
geen wettelijke verplichting, maar dragen bij aan een vergroting van de biodiversiteit. De 
aanwezigheid van planten en dieren in de woonomgeving vergroten het woongenot. 
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1. Inleiding 
 
 
1.1 Planontwikkeling 
 
Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het opstellen van het Bestemmingsplan Anjerstraat/ 
Bloemenstraat, ten behoeve van de bouw van een nieuw woonzorgcomplex ter plaatse van de 
Anjerstraat 4 - 6 te Ridderkerk (Gemeente Ridderkerk). De oppervlakte van het plangebied bedraagt 
circa 1.8 hectare. De oppervlakte van het onderzoeksgebied bedraagt 0.6 hectare. De oppervlakte van 
de kavel waar het nieuwe woonzorgcomplex zal worden gerealiseerd bedraagt circa 0.18 hectare.  
 
Op basis van het schetsontwerp mag worden aangenomen dat ter plaatse van het zuidelijke deel van 
het plangebied bebouwing zal worden gerealiseerd binnen een oppervlakte van circa 1.780 vierkante 
meter (zie Afbeelding 4). Ter plaatse van het overige deel van het zuidelijke deel van het 
bestemmingsplangebied zullen de groenvoorzieningen worden gehandhaafd. Ook ter plaatse van het 
overige deel van het plangebied zullen de bestaande groenvoorzieningen worden gehandhaafd.  
 
De oude bebouwing was voorafgaand aan het onderzoek al afgebroken. De belangrijkste te voorziene 
bodemverstoringen betreffen de graafwerkzaamheden tot op een diepte van maximaal 1.0 meter 
beneden het maaiveld ten behoeve van de aanleg van de funderingen van de nieuwe bebouwing en - in 
zeer beperkte mate - het aanbrengen van heipalen. De nieuwe bebouwing zal niet worden 
onderkelderd.  
 

 
 
Afbeelding 1. De ligging van het plangebied (rode stip) in Nederland. 
 
 
1.2 Archeologisch onderzoek 
 
Op de kaart van het vigerende ‘Bestemmingsplan Ridderkerk West’1 wordt ter plaatse van het 
plangebied een zone met een archeologische dubbelbestemming weergegeven (Archeologisch 
Waardevol Gebied).2 Voor een dergelijke zone geldt op basis van artikel 29 van de 
bestemmingsplanvoorschriften een onderzoeksverplichting wanneer er sprake is van een 
bestemmingsplanwijziging en wanneer daar in het kader van de verlening van een 
omgevingsvergunning bodemverstoringen worden voorzien met een oppervlakte van meer dan 200 
vierkante meter en een diepte van meer dan 1.0 meter beneden het maaiveld (in bebouwd gebied) of 
een diepte van meer dan 0.5 meter beneden het maaiveld (in onbebouwd gebied).  

                                                           
1 Dit bestemmingsplan is door de Gemeente Ridderkerk vastgesteld op 9 september 2008.  
2 Deze dubbelbestemming en de daarbij behorende bestemmingsplanregels zijn op hoofdlijnen in 
overeenstemming met de later opgestelde Archeologische Waarden- en Beleidskaart van de Gemeente 
Ridderkerk, waarop ter plaatse van het plangebied een zone met een 'redelijk hoge archeologische verwachting' 
wordt weergegeven; zie BOOR, 2012. 
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De archeologisch adviseur van de Gemeente Ridderkerk (Afdeling Archeologie Rotterdam) heeft dan 
ook geadviseerd om in het kader van de bestemmingsplanwijziging een Archeologisch 
Bureauonderzoek en een verkennend Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen 
(IVO-Overig) te doen uitvoeren, als eerste stap in de Archeologische Monumentenzorgcyclus.3 De 
Gemeente Ridderkerk heeft vervolgens besloten dat in het kader van de bestemmingsplanwijziging 
alleen het zuidelijke deel van het plangebied diende te worden onderzocht door middel van 
grondboringen (zie Afbeelding 4). Dat betekent dat voor wat betreft het overige deel van het 
bestemmingsplangebied de archeologische dubbelbestemming sowieso zal worden gehandhaafd.  
 
 
1.3 Opdrachtverlening en fasering 
 
Op basis van de door SOB Research opgestelde offerte (d.d. 28 mei 2018) heeft Wissing B.V. op 11 
juli 2018 aan SOB Research opdracht verleend om het archeologisch onderzoek uit te voeren. In eerste 
instantie is het Archeologisch Bureauonderzoek uitgevoerd en is het daarop gebaseerde, 
gespecificeerde Archeologisch Verwachtingsmodel opgesteld. Vervolgens is op 8 augustus 2018 het 
verkennende booronderzoek (IVO-Overig, verkennend) uitgevoerd ter plaatse van het zuidelijke deel 
van het plangebied (het onderzoeksgebied van het IVO-Overig). Vervolgens is na overleg met de 
archeologisch adviseur van de gemeente en de opdrachtgever op 17 september 2018 een aanvullend 
booronderzoek (IVO-Overig) uitgevoerd ter plaatse van de zone waar de nieuwbouw zal worden 
gerealiseerd. De verkregen gegevens, de daaraan verbonden conclusies en het daarop gebaseerde 
advies, zijn uitgewerkt in het voorliggende rapport. 
 
 
1.4 Doel van het onderzoek 
 
Het doel van het Archeologisch Bureauonderzoek was om op basis van de bestaande archeologische, 
historische en geologische informatie de gespecificeerde archeologische verwachting voor deze locatie 
nader vast te stellen. Daarnaast zijn gegevens verzameld over de (sub-)recente bouwgeschiedenis ter 
plaatse van het plangebied en is een inventarisatie gemaakt van de als gevolg van de planrealisatie te 
verwachten bodemverstoringen. Het doel van het verkennend booronderzoek (IVO-Overig) was om 
deze gespecificeerde archeologische verwachting nader te toetsen.  
 
Het onderzoek was gericht op het in kaart brengen van de bodemopbouw, de landschapsgeschiedenis, 
de daarmee samenhangende bewoningsmogelijkheden in het verleden, de diepteligging van mogelijk 
aanwezige archeologische horizonten, de kans op de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen, 
de aanwezigheid van mogelijke bodemverstoringen en de kans dat mogelijk aanwezige archeologische 
resten als gevolg van de met de planrealisatie samenhangende bodemverstoringen verloren zouden 
kunnen gaan. 
 
 
1.5 Onderzoeksteam 
 
Het onderzoek is uitgevoerd door: 
 
J. Ras bureauonderzoek en rapportage 
F. J. H. Kasbergen  veldonderzoek, uitwerking veldgegevens  
J. E. van den Bosch eindredactie en interne autorisatie 
 
 

                                                           
3 Dit advies is door de Afdeling Archeologie Rotterdam (BOOR) op 11 juli 2018 per brief aangeleverd aan de 
Gemeente Ridderkerk.  
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Afbeelding 2. De ligging van het plangebied (rood omkaderd), geprojecteerd op een uitsnede van de Topografische Kaart. 
Bron: Topografische Dienst, Emmen. Schaal 1: 25.000. 
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Afbeelding 3. De ligging van het plangebied (rood omkaderd), geprojecteerd op een uitsnede van de GBKN. De locaties 
van de inmiddels gesloopte bebouwing zijn geel en grijs gemarkeerd. Bron: Topografische Dienst, Emmen. Schaal 1: 2.000. 
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Afbeelding 4. Definitief schetsontwerp voorkeursvariant.  Op basis van dit schetsontwerp mag worden aangenomen dat ter 
plaatse van het zuidelijke deel van het plangebied (het onderzoeksgebied van het IVO-Overig) bebouwing zal worden 
gerealiseerd binnen een oppervlakte van circa 1780 m². Ter plaatse van het overige deel van het zuidelijke deel van het 
plangebied zullen de bestaande groenvoorzieningen worden gehandhaafd. Hetzelfde geldt voor het overige deel van het 
plangebied. Bron: Wissing B.V., d.d. 11 juli 2018. Schaal 1: 1.000. 
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2. Onderzoekssysteem: gehanteerde methoden en technieken 
 
 
2.1 Archeologisch Bureauonderzoek 
 
Het doel van het Archeologisch Bureauonderzoek was het verwerven van informatie, op basis van 
bestaande bronnen, over bekende of te verwachten archeologische waarden, ter plaatse - of in de 
omgeving - van het plangebied, om op basis daarvan een gespecificeerde, archeologische verwachting 
vast te stellen. In het kader van de uitvoering van het Archeologisch Bureauonderzoek zijn diverse 
archieven geraadpleegd, waaronder de archieven van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
(Archis3 en Dans Easy), de TNO-GDN (DINO-loket) en de Topografische Dienst. Daarnaast is er 
over het plangebied en de directe omgeving daarvan nadere archeologische en historische informatie 
vergaard uit meerdere bronnen. Het Archeologisch Bureauonderzoek is uitgevoerd in 
overeenstemming met de BRL SIKB 4000 Archeologie (versie 4.0, 2016) en de kwaliteitseisen van de 
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, versie 4.0, protocol 4002 Bureauonderzoek (2016).  
  
 
2.2 Archeologisch Verwachtingsmodel 
 
Op basis van de bij het Archeologisch Bureauonderzoek verworven informatie is het Archeologisch 
Verwachtingsmodel opgesteld. Dit betreft de gespecificeerde archeologische verwachting ten aanzien 
van de mogelijk aanwezige archeologische vondstcomplexen (mogelijke aard, gaafheid en ouderdom), 
in relatie tot de geologische ondergrond (mogelijke diepteligging en context). 
 
 
2.3 Veldonderzoek 
 
2.3.1 Booronderzoek 
 
Op basis van het hiertoe opgestelde Plan van Aanpak is ter plaatse van het onderzoeksgebied van het 
IVO-Overig het booronderzoek (IVO-Overig, verkennend) uitgevoerd. Dit ter toetsing en aanvulling 
van het op basis van het bureauonderzoek opgestelde Archeologische Verwachtingsmodel. Vervolgens 
is na overleg met de archeologisch adviseur van de gemeente nog een aanvullend booronderzoek 
uitgevoerd ter plaatse van de locatie van de nieuwe bouwlocatie. Het Inventariserend Veldonderzoek 
is uitgevoerd in overeenstemming met de BRL SIKB 4000 Archeologie (versie 4.0, 2016) en de 
kwaliteitseisen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, versie 4.0, Protocol 4003 
Inventariserend Veldonderzoek (2016). 
 
Er zijn in totaal 11 boringen uitgevoerd. De boringen zijn tot een diepte van maximaal 0.5 meter 
beneden het maaiveld uitgevoerd met een edelmanboor met een diameter van 7 centimeter en zijn 
vervolgens dieper doorgezet met een gutsboor met een diameter van 3 centimeter, tot een diepte van 
2.5 meter beneden het maaiveld. De maximale boordiepte werd gedicteerd door de aanwezigheid van 
een boringvrije zone of een grondwaterbeschermingsgebied ter plaatse van het plangebied. Bij iedere 
boring zijn de verschillende geologische afzettingen ingemeten ten opzichte van het maaiveld. De 
NAP-hoogte van het maaiveld en de locaties van de boringen zijn bepaald met gebruikmaking van een 
GPS (Sokkia Rover GRX1). De maximale onnauwkeurigheid van dit meetsysteem bedraagt +/- 3 
centimeter. 
 
Door middel van boringen kan de aard en de mate van intactheid van de bodemopbouw worden 
bepaald en kan inzicht worden verkregen in de geologische opbouw van een gebied. Dit is vooral van 
belang omdat de bewoningsmogelijkheden in Nederland tot de Romeinse Tijd volledig afhankelijk 
waren van de landschappelijke situatie.  
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Ook voor wat betreft de Romeinse Tijd en de Middeleeuwen was er, ondanks de toegenomen 
mogelijkheden om door middel van bedijking, afdamming of kanalisering het landschap vorm te 
geven, nog steeds sprake van een sterke relatie tussen het natuurlijke landschap en de mogelijkheden 
tot bewoning.  
 
Booronderzoek is geen valide methode voor het opsporen van archeologische vindplaatsen. Wel kan 
met een booronderzoek de stratigrafie en de aard van mogelijk archeologisch interessante grondlagen 
globaal worden bepaald. Soms kunnen ook direct al archeologische indicatoren worden getraceerd. 
Indicatoren voor de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen zijn onder meer de aanwezigheid 
van houtskool, verbrand bot, aardewerkfragmenten, potgruis, vuursteen, puin of verstoorde 
grondlagen. 
 
2.3.2 Oppervlaktekartering 
 
Bij een oppervlaktekartering wordt een terrein onderzocht op de aanwezigheid van archeologische 
vondsten op het maaiveld. In gebieden waar archeologisch belangrijke lagen op geringe diepte 
beneden het maaiveld liggen kan het uitvoeren van een oppervlaktekartering zinvol zijn. Vooral recent 
geploegde akkers bieden goede mogelijkheden voor de toepassing van deze onderzoeksmethodiek. Ter 
plaatse van het plangebied was ten tijde van het veldonderzoek begroeiing aanwezig. De uitvoering 
van een oppervlaktekartering was daarom niet mogelijk. 
 
 
2.4 Rapportage en deponering 
 
Na het onderzoek zijn de onderzoeksgegevens uitgewerkt en geanalyseerd. Tevens is een advies 
opgesteld, op basis waarvan een beslissing kan worden genomen ten aanzien van de noodzaak tot een 
vervolgonderzoek of een planaanpassing. Ter afronding van het Archeologisch Bureauonderzoek en 
het Inventariserend Veldonderzoek is het nu voorliggende eindrapport opgesteld.  
 
SOB Research hanteert voor dit gebied de klassieke nomenclatuur, zoals deze ook door de Rijks 
Geologische Dienst is gehanteerd bij het opstellen van de Geologische Kaart van Nederland. De door 
de Mulder et al. (2003) voorgestelde nieuwe lithostratigrafie biedt geen meerwaarde voor wat betreft 
de koppeling tussen archeologie en geologie. Integendeel, met name in het Holocene gebied gaat 
hierdoor de mogelijkheid voor een dergelijke koppeling volledig verloren. Daarnaast is er daarbij ook  
geen goede koppeling mogelijk tussen het reeds sinds 1950 uitgevoerde archeologisch en geologisch 
onderzoek en de voorgestelde nieuwe lithostratigrafische terminologie. Tevens ontbreken ook 
geologische kaarten, waarbij deze terminologie is gehanteerd, zodat een betrouwbare presentatie niet 
mogelijk is. Het is vanuit haar eigen kwaliteitsborging dat SOB Research, zeker voor wat betreft het 
Holocene deel van Nederland, de gangbare lithostratigrafie toepast en vooralsnog zal blijven 
toepassen. Voor een overzicht van de klassieke geologische nomenclatuur en de voorgestelde nieuwe 
terminologie wordt verwezen naar Bijlage 3. 
 
De rapportage is opgesteld in overeenstemming met BRL SIKB 4000 Archeologie (versie 4.0, 2016), 
de kwaliteitseisen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, versie 4.0, Protocol 4002 
Bureauonderzoek en de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, versie 4.0, Protocol 4003 
Inventariserend Veldonderzoek.  
 
De documentatie is in beheer bij SOB Research. Na de definitieve oplevering van het eindrapport zal 
de digitale informatie worden overgedragen aan de provinciale depothouder, zal de digitale informatie 
tevens worden gedeponeerd in het landelijke depot (danseasy) en zal het rapport ook worden 
gedeponeerd in de database van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Archis3). 
 
Alle kaarten in het rapport zijn zuid (onder) - noord (boven) georiënteerd, of wanneer dat niet het 
geval is, voorzien van een noordpijl. 
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3. Archeologisch Bureauonderzoek 
 
 
3.1 Geologische gegevens 
 
3.1.1 Inleiding 
 
Voor het verkrijgen van inzicht in de geologische opbouw ter plaatse van het plangebied en de directe 
omgeving daarvan, is gebruik gemaakt van de Geologische Kaart van Nederland 1: 50.000, Blad 
Gorinchem West (38 W).4 Deze door de Rijks Geologische Dienst in 1992 gepubliceerde kaart en de 
bijbehorende toelichting bieden een gedegen beeld voor wat betreft de geologische opbouw in dit deel 
van Nederland. Daarnaast is gebruik gemaakt van de Bodemkaart van Nederland (Archis3/ Alterra) en 
van de Geomorfologische kaart van Nederland (Archis3/ Alterra) en is het archief van TNO-GDN 
(DINO-loket) geraadpleegd. Een nadeel bij het gebruik van de kaarten is de relatieve grofschaligheid 
van de informatie. De informatie is niet bedoeld en ook niet bruikbaar voor een beoordeling op 
perceelniveau. Wel bieden de kaarten kaders voor een globale inschatting van de geologische en 
paleogeografische situatie.  
 
3.1.2 Regionale geologische context 
 
Het plangebied is gelegen in het perimariene gebied, waar de landschapsontwikkeling tijdens de 
laatste 15000 jaar vooral is bepaald door de invloed van de Rijn en Maas. Perioden met verhoogde 
rivieractiviteit (transgressiefasen), waarbij de rivieren zand en klei afzetten tot ver buiten de hoofd- en 
zijgeulen (Afzettingen van Gorkum), werden afgewisseld door perioden waarin de rivierafzettingen 
alleen binnen de oeverzones werden afgezet (regressiefasen). Tijdens de laatstgenoemde fasen was 
ook sprake van veenontwikkeling in de komgebieden (het Hollandveen).  
 
Vanaf circa 1000 A.D. was sprake van steeds hogere waterstanden en werden met toenemende 
regelmaat delen van het gebied getroffen door overstromingen. Vanaf de 12de eeuw werd dan ook 
begonnen met de bedijking van het gebied. Desondanks vonden er gedurende de Late Middeleeuwen 
nog vele overstromingen plaats, met name tijdens de stormvloeden die tot dijkdoorbraken leidden. 
Sommige polders bleven na een dergelijke overstroming lange tijd onder water staan en raakten 
overdekt met kwelderachtige zand- en kleiafzettingen (Afzettingen van Tiel). In de Riederwaard is in 
de periode na de overstroming van 1374, tot de hernieuwde bedijking in 1404, nog een 
overstromingsdek afgezet. Daarna werden hier bij de overstromingen, die nog steeds met regelmaat 
plaatsvonden, geen afzettingen van betekenis meer afgezet. De watersnoodramp in 1953 kan worden 
beschouwd als de vooralsnog laatste grote overstroming die deel uitmaakte van deze reeks van 
overstromingen. 
 
3.1.3 Geologische opbouw ter plaatse van het plangebied  
 
Op de Geologische Kaart van Nederland 1: 50.000, Kaartblad Gorinchem West (38 W) wordt ter 
plaatse van het plangebied een zone weergegeven met de code rF2k. Dat betekent dat hier 
waarschijnlijk een bodemopbouw aanwezig is met (kom-) Afzettingen van Tiel (afgezet tot circa 1404 
A.D., zie paragraaf 3.3 Historische gegevens), op Hollandveen, op Afzettingen van Gorkum (met 
inschakelingen van Hollandveen), op (rivier-) Afzettingen van de Formatie van Kreftenheye.  
 
 

                                                           
4 Kok en Bosch, 1992 
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Afbeelding 5. De ligging van het plangebied (rood omkaderd), geprojecteerd op een uitvergrote uitsnede van de 
Geologische Kaart van Nederland 1: 50.000, Blad Gorinchem West (38 W). De ligging van een deel van Profiellijn L-L’ is 
blauw gemarkeerd. Schaal 1: 25.000. 
 
 
Op basis van de bij de Geologische Kaart van Nederland behorende profielkaarten - en met name op 
basis van Profiel L - L’ -, kunnen uitspraken worden gedaan over de te verwachte diepteligging van de 
verschillende afzettingen en de daarmee samenhangende diepteligging van mogelijk aanwezige 
archeologische vindplaatsen (zie Afbeelding 6). 
 
De top van de Afzettingen van Tiel kan dagzomend worden aangetroffen, op een diepte van circa 1.0 
meter –NAP. Het kan overigens niet worden uitgesloten dat er sprake is van subrecente ophooglagen, 
gerelateerd aan bouwwerkzaamheden in de tweede helft van de 20ste eeuw.  
 
De top van het Hollandveen kan worden aangetroffen op een diepte van circa 2.0 meter –NAP (circa 
1.0 meter beneden het maaiveld). 
 
De top van de Afzettingen van Gorkum kan worden aangetroffen op een diepte van circa 3.0 meter –
NAP (circa 2.0 meter beneden het maaiveld).  
 
De top van de (rivierzand-) Afzettingen van de Formatie van Kreftenheye kan worden aangetroffen op 
een diepte van circa 15.0 meter –NAP (circa 14.0 meter beneden het maaiveld). 
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Afbeelding 6. Het meest oostelijke, uitvergrote deel van Profiellijn L - L’ (Profielen behorende bij de Geologische Kaart 
van Nederland 1: 50.000, Blad Gorinchem West, 38 W). Deze west - oost georiënteerde profiellijn (van links naar rechts) 
betreft een dwarsdoorsnede, op een afstand van circa 1 kilometer ten zuiden van het plangebied. De zone met een naar 
verwachting met het plangebied vergelijkbare bodemopbouw is gemarkeerd met een rode lijn. Horizontale schaal 1: 50.000, 
verticale schaal 1: 1.000. 
 
 
In het DINO-loket (TNO-GDN) zijn de boorgegevens gearchiveerd van boringen die in het verleden 
zijn uitgevoerd. In het kader van het onderzoek zijn de gegevens geanalyseerd van 2 in het DINO-
loket gearchiveerde boringen, die in het verleden in de omgeving van het plangebied zijn uitgevoerd. 
Dit betreft Boring nr. B38C0233 en B38C1554.  
 
De ter plaatse van deze boringen aangetroffen bodemopbouw komt op hoofdlijnen overeen met de 
bodemopbouw die op basis van de Geologische Kaart van Nederland 1: 50.000 kon worden verwacht. 
Op basis van de analyse en de interpretatie van de boorgegevens kan worden geconcludeerd dat ter 
plaatse van de boringen sprake is van een bodemopbouw met Afzettingen van Tiel (klei), op 
Hollandveen, op Afzettingen van Gorkum (klei) op Afzettingen van de Formatie van Kreftenheye 
(zand).  
 
De Afzettingen van Tiel werden dagzomend aangetroffen, tot op een diepte van 2.00 - 5.30 meter 
beneden het maaiveld (circa 2.70 - 5.35 meter –NAP). Daaronder werd Hollandveen aangetroffen. 
Onder het Hollandveen werden (klei-) Afzettingen van Gorkum aangetroffen, met inschakelingen van 
Hollandveen. De top van de Afzettingen van Gorkum werd aangetroffen op een diepte van 6.40 - 6.50 
meter beneden het maaiveld (6.45 - 7.20 meter –NAP). Onder de Afzettingen van Gorkum werden 
(zand-) Afzettingen van de Formatie van Kreftenheye aangetroffen. De top van de Formatie van 
Kreftenheye werd aangetroffen op een diepte van 13.90 - 16.40 meter beneden het maaiveld (circa 
14.60 - 16.45 meter –NAP).  
 
Op de Bodemkaart van Nederland (Archis3/ Alterra) wordt ter plaatse van het plangebied een zone 
weergegeven met bebouwing. Op basis van de niet bebouwde omgeving mag worden aangenomen dat 
ter plaatse van het plangebied een zone met de code Mn25A ligt. Dat betreft een zone met ‘Kalkrijke 
poldervaaggronden; lichte zavel’.  
 
Op de Geomorfologische Kaart van Nederland (Archis3/ Alterra) wordt ter plaatse van het plangebied 
een zone weergegeven met bebouwing. Op basis van de niet bebouwde omgeving mag worden 
aangenomen dat ter plaatse van het plangebied een zone met de code 2M72 ligt. Dat betreft een ‘vlakte 
van getij-afzettingen’.  
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3.2 Archeologische gegevens 
 
Voor een overzicht van de reeds bestaande kennis ten aanzien van archeologische vindplaatsen ter 
plaatse - en in de omgeving - van het plangebied zijn onder meer de Archeologische Waarden- en 
Beleidskaart van de Gemeente Ridderkerk en het archief van de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed (Archis3) geraadpleegd.  
 
Op de Archeologische Waarden- en Beleidskaart van de Gemeente Ridderkerk wordt ter plaatse van 
het plangebied een zone weergegeven met een redelijk hoge verwachting voor wat betreft de 
aanwezigheid van archeologische resten (zie Afbeelding 7).5 Archeologische resten kunnen worden 
verwacht op een diepte van meer dan 0.5 meter beneden het maaiveld. Direct ten westen van het 
plangebied ligt een zone met een hoge archeologische verwachting (de rode zone). Dat betreft een 
historisch bebouwingslint ten weerszijden van de Lagendijk. Daar kunnen in ieder geval 
archeologische resten uit de Nieuwe Tijd en de Late Middeleeuwen worden verwacht op een diepte 
van meer dan 0.5 meter beneden het maaiveld. 
 
 

 
 
Afbeelding 7. De ligging van het plangebied (blauw omkaderd), geprojecteerd op een uitsnede van de Archeologische 
Waarden- en Beleidskaart van de Gemeente Ridderkerk. Het plangebied ligt ter plaatse van een zone met een ‘redelijk hoge 
archeologische verwachting’ (de groen gemarkeerde zone). Direct ten westen en ten noorden van het plangebied wordt een 
zone weergegeven met een hoge verwachting met betrekking tot de aanwezigheid van archeologische resten (rood 
gemarkeerd). Bron: BOOR, 2012. 

                                                           
5 BOOR, 2012 
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Op de kaart van Archis3 (het centrale archief voor de bekende archeologische vindplaatsen in 
Nederland) wordt ter plaatse van het plangebied en in de directe omgeving daarvan geen 
archeologische monumenten weergegeven (zie Afbeelding 8). De overige, op grotere afstand van het 
plangebied gelegen archeologische monumenten zijn buiten beschouwing gelaten.  
 
Ter plaatse van het plangebied werd nog geen geregistreerd archeologisch onderzoek uitgevoerd. In de 
directe omgeving van het plangebied zijn in het verleden wel geregistreerde archeologische 
onderzoeken uitgevoerd. Waar deze onderzoeken tot resultaten hebben geleid is op de kaart van 
Archis3 een archeologische waarneming of vondstmelding weergegeven.  
 
 

 
 
Afbeelding 8. De ligging van de in Archis3 geregistreerde archeologische monumenten (niet aanwezig), 
onderzoeksmeldingen (oranje omkaderd) en vondstmeldingen en waarnemingen (groene bolletjes, genummerd), in de 
omgeving van het plangebied (groen omkaderd). Bron: Archis3, 2018.  
 
 
Op de kaart van Archis3 worden ter plaatse van het plangebied geen archeologische vondstmeldingen 
of waarnemingen weergegeven. Op deze kaart wordt in de directe omgeving van het plangebied wel 
een aantal archeologische waarnemingen en vondstmeldingen weergegeven (zie Afbeelding 8). Dit 
betreft: 
 
- Vondstlocatie nr. 1113180, Ridderkerk, Westmolendijk. Daar werden tijdens niet archeologische 
graafwerkzaamheden niet nader omschreven archeologische vondsten gedaan (zie Afbeelding 8, nr. 1). 
 
- Vondstlocatie nr. 1083803, Ridderkerk, Molendijk. Hier werd in 2007 tijdens niet archeologische 
graafwerkzaamheden een aardewerkfragment uit de periode 1400 - 1500 A.D. aangetroffen. Dit betreft 
BOOR-vindplaats 14-12 (zie Afbeelding 8, nr. 2). 
 
De overige, op grotere afstand van het plangebied gelegen archeologische waarnemingen en 
vondstmeldingen zijn buiten beschouwing gelaten.  
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3.3 Historische gegevens 
 
Het plangebied is gelegen op het Eiland IJsselmonde in de voormalige Riederwaard en ligt ten 
noorden van de (in 1331 afgedamde) rivier de Waal, ter plaatse van de Polder Oud Reijerwaard. Deze 
polder werd in 1404 definitief bedijkt, nadat de oude polder Riederwaard uit de 12de eeuw als gevolg 
van de overstroming van 14 februari 1374 (de Valentijnsvloed) verloren was gegaan en sindsdien 
onder water had gestaan.  
 
In het kader van de analyse van de historische informatie zijn de Kadastrale Kaart (Verzamelplan) uit 
1811 - 1832 en de Topografische Kaart uit 1874, 1936, 1958, 1969 en 1981 geraadpleegd.  
 
Op de Kadastrale Kaart (Verzamelplan) uit 1811 - 1832 wordt ter plaatse van het plangebied geen 
bebouwing weergegeven (zie Afbeelding 9) en ook op de Topografische Kaart uit 1874 (zie 
Afbeelding 10) en de topografische kaarten tot 1969 (zie Afbeelding 11) wordt ter plaatse van het 
plangebied geen bebouwing weergegeven. Wel wordt op al deze kaarten het ten noorden van het 
plangebied gelegen oude bewoningslint ten weerszijden van de Lagendijk weergegeven. 
 
 

 
 
Afbeelding 9. De ligging van het plangebied (blauw omkaderd), geprojecteerd op een uitsnede van de Kadastrale Kaart 
(Verzamelplan) uit 1811 - 1832. Bron: RCE, 2018. 
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Afbeelding 10. De ligging van het plangebied (blauw omkaderd), geprojecteerd op een uitvergrote uitsnede van de 
Topografische Kaart uit 1874. Schaal 1: 10.000. 
 
 

 
 
Afbeelding 11. De ligging van het plangebied (groen omkaderd), geprojecteerd op een uitsnede van de Topografische 
Kaart uit 1958. 
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Afbeelding 12. De ligging van het plangebied (groen omkaderd), geprojecteerd op een uitsnede van de Topografische 
Kaart uit 1969. 
 
 

 
 
Afbeelding 13. De ligging van het plangebied (paars omkaderd), geprojecteerd op een uitsnede van de Topografische Kaart 
uit 1981. 
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Ter plaatse van het zuidoostelijke deel van het plangebied werd tussen 1958 en 1969 bebouwing 
gerealiseerd (zie Afbeelding 12). Deze bebouwing werd voor 1981 vervangen door de bebouwing die 
tot het recente verleden ter plaatse van het plangebied stond (zie Afbeelding 13). Het overige deel van 
het plangebied bleef onbebouwd en was in gebruik als groenstrook.  
 
Er zijn geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van grootschalige bodemverstoringen ter plaatse van 
het plangebied. 
 
 
3.4 Luchtfoto’s 

In het kader van het onderzoek is een luchtfoto uit 2014 geraadpleegd (Google-Earth; zie Afbeelding 
14). Op de luchtfoto is zichtbaar dat er toen ter plaatse van het zuidelijke deel van het plangebied twee 
bebouwingslocatie aanwezig waren. Ter plaatse van het overige deel van het plangebied was geen 
bebouwing aanwezig. Er zijn op de luchtfoto, als gevolg van de aanwezigheid van begroeiing, 
bebouwing en verharding geen aanwijzingen zichtbaar voor de aanwezigheid van archeologische 
vindplaatsen ter plaatse van het plangebied. De kwaliteit van deze foto is feitelijk ook onvoldoende 
voor een gedegen luchtfoto-analyse. Alleen zeer evidente archeologische en/of geologische fenomenen 
zouden op deze foto kunnen worden waargenomen. 
 
 

 
 
Afbeelding 14. De ligging van het plangebied (rood omkaderd), geprojecteerd op een uitvergrote uitsnede van een luchtfoto 
uit 2014. 
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3.5 Actueel Hoogtebestand Nederland 

In het kader van het onderzoek is het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) geraadpleegd (zie 
Afbeelding 15). Het maaiveld ligt ter plaatse van het plangebied op een hoogte van circa 1.0 - 1.3 
meter –NAP. 

Afbeelding 15. De ligging van het plangebied (paars omkaderd), geprojecteerd op een uitsnede van het Actueel 
Hoogtebestand Nederland (AHN). De oranje en gele zones betreffen de hoger gelegen zones (in dit geval de top van bomen 
en bebouwing), de groene en blauwe zones betreffen de lager gelegen zones. Bron: AHN (http://www.ahn.nl), 2018. 

3.6 Archeologisch Verwachtingsmodel 

Ter plaatse van het plangebied is een bodemopbouw aanwezig met Afzettingen van Tiel IIIb 
(komafzettingen), mogelijk op (kom-) Afzettingen van Tiel (Ib), op Hollandveen, op (kom-) 
Afzettingen van Gorkum, op Afzettingen van de Formatie van Kreftenheye.  

In deze regio kunnen archeologische resten aanwezig zijn uit de periode van het Laat Paleolithicum tot 
en met de Nieuwe Tijd. In deze regio zijn tot nu toe archeologische resten aangetroffen uit de meeste 
perioden van het Mesolithicum tot en met de Nieuwe Tijd. 

Archeologische resten uit de Late Middeleeuwen (vanaf circa 1404) en de Nieuwe Tijd kunnen hier 
dagzomend worden aangetroffen, op en in de top van de Afzettingen van Tiel IIIb, op een diepte van 
circa 1.0 meter –NAP. Er zijn echter geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van bebouwing uit de 
periode van circa 1800 tot 1960. Tevens ligt het plangebied op enige afstand ten oosten en ten zuiden 
van het historische bebouwingslint ten weerszijden van de Lagendijk.  
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De kans op de aanwezigheid van archeologische resten uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd 
(vanaf 1404 t/m het midden van de 20ste eeuw) wordt dan ook klein geacht.  

Archeologische resten uit de Romeinse Tijd en de Middeleeuwen (tot circa 1374) kunnen worden 
aangetroffen op en in de top van de Afzettingen van Tiel Ib, op een diepte van circa 0.5 - 1.0 meter 
beneden het maaiveld (1.5 - 2.0 meter –NAP), of op en in de top van het Hollandveen, op een diepte 
van circa 1.0 meter beneden het maaiveld (2.0 meter –NAP), wanneer er geen Afzettingen van Tiel I 
aanwezig zijn.  

Archeologische resten uit de IJzertijd kunnen worden aangetroffen op en in de intacte top van het 
Hollandveen, op een diepte van circa 1.0 meter beneden het maaiveld (2.0 meter –NAP).  

Archeologische resten uit het Laat Neolithicum en de Vroege Bronstijd kunnen worden aangetroffen 
op en in de top van de Afzettingen van Gorkum, vanaf een diepte van circa 2.0 meter beneden het 
maaiveld (3.0 meter –NAP). 

Voor mogelijk aanwezige archeologische vindplaatsen geldt dat vrijwel alle in deze regio bekende 
complextypen uit de voornoemde perioden zouden kunnen voorkomen. Het zou immers kunnen gaan 
om nederzettingsterreinen, activiteitenzones, grafvelden, maar ook om akker- en/of weidegebieden, 
enz. Over de daadwerkelijke aanwezigheid of de omvang van de hier mogelijk aanwezige 
archeologische sporen kunnen op dit moment nog geen uitspraken worden gedaan.  

Er zijn geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van grootschalige bodemverstoringen ter plaatse van 
het plangebied. 
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4. Resultaten veldonderzoek 
 
 
4.1 Inleiding 
 
Ten tijde van het booronderzoek (IVO-Overig) was ter plaatse van het onderzoeksgebied begroeiing 
aanwezig. De uitvoering van een oppervlaktekartering was hierdoor niet mogelijk. Het maaiveld lag 
ter plaatse van de boringen op een hoogte van circa 1.1 - 1.7 meter –NAP.  
 
 

 
 
Afbeelding 16. Het onderzoeksgebied van het IVO-Overig (rood omkaderd) en de locaties van de boringen (rood 
gemarkeerd), geprojecteerd op een uitsnede van de GBKN. Bron GBKN: Topografische Dienst Kadaster, Emmen (2018). 
Schaal 1: 1000. 
 



 24 

4.2 Booronderzoek  
 
Binnen het onderzoeksgebied van het IVO-Overig zijn 11 boringen uitgevoerd, tot een diepte van 2.5 
meter beneden het maaiveld (zie Afbeelding 16 en 17 en Bijlage 4). Dit betrof 6 verkennende boringen 
(Boring nr. 1 t/m 6) en 5 karterende boringen ter plaatse van de nieuwe bouwlocatie (Boring nr. 101 
t/m 105). De maximale boordiepte werd gedicteerd door de aanwezigheid van een boringvrije zone of 
een grondwaterbeschermingsgebied ter plaatse van het onderzoeksgebied. 
 
 
4.3 Bodemopbouw 
 
Op basis van de resultaten van het verkennend en karterend booronderzoek kan worden geconcludeerd 
dat ter plaatse van het onderzoeksgebied een bodemopbouw aanwezig is met subrecente ophooglagen 
(klei en zand), op Afzettingen van Tiel IIIb, op Hollandveen, op Afzettingen van Gorkum IV. Er 
werden geen aanwijzingen aangetroffen voor de aanwezigheid van de Afzettingen van Tiel Ib. 
 
 

 
 
Afbeelding 17. Grafische weergave van Boring nr. 1 t/m 4.  
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Afbeelding 18. Grafische weergave van Boring nr. 101 t/m 105.  
 
De top van de Afzettingen van Tiel IIIb werd aangetroffen op een diepte van circa 0.68 - 1.40 meter 
beneden het maaiveld (circa 1.85 - 2.60 meter –NAP). Het betrof bruingrijze tot grijze zandige 
kleiafzettingen, of kleiige zandafzettingen, soms met schelpgruis en soms organisch. 
 
Het grote verschil tussen de diepteliggingen van de top van de Afzettingen van Tiel IIIb is opvallend. 
Ter plaatse van Boring nr. 1, 3, 5 en 105 is duidelijk sprake van de aanwezigheid van subrecente 
bodemverstoringen als gevolg van bouw- en sloopwerkzaamheden.  
 
De top van het Hollandveen werd aangetroffen op een diepte van circa 0.83 - 2.43 meter beneden het 
maaiveld (circa 2.5 - 3.6 meter –NAP). Alleen ter plaatse van Boring nr. 4 werd een relatief 
hooggelegen top van het Hollandveen aangetroffen op een diepte van 0.83 meter beneden het maaiveld 
(2.51 meter –NAP). Ter plaatse van de overige boringen werd de top van het Hollandveen 
aangetroffen op een diepte van 1.33 - 2.43 meter beneden het maaiveld (2.97 - 3.60 meter –NAP). 
Waarschijnlijk is de top van het Hollandveen ter plaatse van Boring nr. 2, 5 102 en 105 niet intact 
aanwezig. De diepliggende top van het Hollandveen ter plaatse van Boring nr. 2 kan mogelijk worden 
verklaard op basis van historische gegevens. Op de Topografische Kaart uit 1874 wordt daar namelijk 
een watergang weergegeven. Op de Topografische Kaart uit 1958 wordt een nieuw aangelegd systeem 
van watergangen weergegeven. 
 
De top van de Afzettingen van Gorkum IV werd alleen bereikt ter plaatse van Boring nr. 6, op een 
diepte van circa 2.0 meter beneden het maaiveld (3.65 meter –NAP). Het betreft bruine, organische 
kleiafzettingen.  
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4.4 Archeologische indicatoren 

Ter plaatse van drie boringen werden archeologische indicatoren aangetroffen: 

- Ter plaatse van Boring nr. 1 werd op de Afzettingen van Tiel IIIb een mogelijke cultuurlaag
aangetroffen. Het betrof een bruingrijze kleilaag met een dikte van 0.3 meter, waarin wat
houtskoolpartikels werden aangetroffen. Waarschijnlijk betreft het een akkerlaag uit de Late
Middeleeuwen en/of de Nieuwe Tijd. De top van deze laag werd aangetroffen op een diepte van 0.93
meter beneden het maaiveld (2.4 meter –NAP).

- Ter plaatse van Boring nr. 2 werd op de Afzettingen van Tiel IIIb een mogelijke cultuurlaag
aangetroffen. Het betrof een bruingrijze kleilaag met een dikte van 0.17 meter, waarin wat
houtskoolpartikels en brokjes baksteen werden aangetroffen. Waarschijnlijk betreft het een akkerlaag
uit de Late Middeleeuwen en/of de Nieuwe Tijd. De top van deze laag werd aangetroffen op een
diepte van 0.67 meter beneden het maaiveld (1.8 meter –NAP).

- Ter plaatse van Boring nr. 101 werd op de Afzettingen van Tiel IIIb een mogelijke cultuurlaag
aangetroffen. Het betrof een donkergrijze kleilaag met een dikte van 0.2 meter. Waarschijnlijk betreft
het een akkerlaag uit de Late Middeleeuwen en/of de Nieuwe Tijd. De top van deze laag werd
aangetroffen op een diepte van 0.77 meter beneden het maaiveld (2.2 meter –NAP).

Daarbij dient te worden opgemerkt dat het booronderzoek niet was gericht op het opsporen van 
archeologische indicatoren. Daarvoor is deze methode niet geschikt. De afwezigheid van 
archeologische indicatoren in boringen kan dan ook niet worden beschouwd als een indicatie dat er 
geen archeologische resten aanwezig zijn.  
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5. Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 
 
 
5.1 Samenvatting en conclusies 
 
Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het opstellen van het Bestemmingsplan Anjerstraat/ 
Bloemenstraat, ten behoeve van de bouw van een nieuw woonzorgcomplex ter plaatse van de 
Anjerstraat 4 - 6 te Ridderkerk (Gemeente Ridderkerk). De oppervlakte van het plangebied bedraagt 
circa 1.8 hectare. De oppervlakte van het onderzoeksgebied bedraagt 0.6 hectare. De oppervlakte van 
de kavel waar het nieuwe woonzorgcomplex zal worden gerealiseerd bedraagt circa 0.18 hectare.  
 
Op basis van het schetsontwerp mag worden aangenomen dat ter plaatse van het zuidelijke deel van 
het plangebied bebouwing zal worden gerealiseerd binnen een oppervlakte van circa 1.780 vierkante 
meter (zie Afbeelding 4). Ter plaatse van het overige deel van het zuidelijke deel van het 
bestemmingsplangebied zullen de bestaande groenvoorzieningen worden gehandhaafd. Ook ter plaatse 
van het overige deel van het plangebied zullen de bestaande groenvoorzieningen worden gehandhaafd. 
 
De oude bebouwing was voorafgaand aan het onderzoek al afgebroken. De belangrijkste te voorziene 
bodemverstoringen betreffen de graafwerkzaamheden tot op een diepte van maximaal 1.0 meter 
beneden het maaiveld ten behoeve van de aanleg van de funderingen van de nieuwe bebouwing en - in 
zeer beperkte mate - het aanbrengen van heipalen. De nieuwe bebouwing zal niet worden 
onderkelderd.  
 
Op de kaart van het vigerende ‘Bestemmingsplan Ridderkerk West’6 wordt ter plaatse van het 
plangebied een zone met een archeologische dubbelbestemming weergegeven (Archeologisch 
Waardevol Gebied).7 Voor een dergelijke zone geldt op basis van artikel 29 van de 
bestemmingsplanvoorschriften een onderzoeksverplichting wanneer er sprake is van een 
bestemmingsplanwijziging en wanneer daar in het kader van de verlening van een 
omgevingsvergunning bodemverstoringen worden voorzien met een oppervlakte van meer dan 200 
vierkante meter en een diepte van meer dan 1.0 meter beneden het maaiveld (in bebouwd gebied) of 
een diepte van meer dan 0.5 meter beneden het maaiveld (in onbebouwd gebied). De archeologisch 
adviseur van de Gemeente Ridderkerk (Afdeling Archeologie Rotterdam) heeft dan ook geadviseerd 
om in het kader van de bestemmingsplanwijziging een Archeologisch Bureauonderzoek en een 
verkennend Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen (IVO-Overig) te doen 
uitvoeren, als eerste stap in de Archeologische Monumentenzorgcyclus.8 De Gemeente Ridderkerk 
heeft vervolgens besloten dat in het kader van de bestemmingsplanwijziging alleen het zuidelijke deel 
van het plangebied diende te worden onderzocht door middel van grondboringen (zie Afbeelding 4). 
Dat betekent dat voor wat betreft het overige deel van het bestemmingsplangebied de archeologische 
dubbelbestemming in ieder geval zal worden gehandhaafd.  
 
Op basis van de door SOB Research opgestelde offerte (d.d. 28 mei 2018) heeft Wissing B.V. op 11 
juli 2018 aan SOB Research opdracht verleend om het archeologisch onderzoek uit te voeren. In eerste 
instantie is het Archeologisch Bureauonderzoek uitgevoerd en is het daarop gebaseerde, 
gespecificeerde Archeologisch Verwachtingsmodel opgesteld. Vervolgens is op 8 augustus 2018 het 
verkennende booronderzoek (IVO-Overig, verkennend) uitgevoerd ter plaatse van het zuidelijke deel 
van het plangebied.  

                                                           
6 Dit bestemmingsplan is door de Gemeente Ridderkerk vastgesteld op 9 september 2008.  
7 Deze dubbelbestemming en de daarbij behorende bestemmingsplanregels zijn op hoofdlijnen in 
overeenstemming met de later opgestelde Archeologische Waarden- en Beleidskaart van de Gemeente 
Ridderkerk, waarop ter plaatse van het plangebied een zone met een 'redelijk hoge archeologische verwachting' 
wordt weergegeven; zie BOOR, 2012. 
8 Dit advies is door de afdeling Archeologie Rotterdam (BOOR) op 11 juli 2018 per brief aan de Gemeente 
Ridderkerk medegedeeld.  
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Vervolgens is na overleg met de archeologisch adviseur van de gemeente op 17 september 2018 ook 
een aanvullend booronderzoek uitgevoerd ter plaatse van de nieuwbouwlocatie. In het kader van het 
veldonderzoek, dat is uitgevoerd ter toetsing - en ter aanvulling - van het Archeologisch 
Verwachtingsmodel, zijn 11 boringen uitgevoerd tot een diepte van 2.5 meter beneden het maaiveld.  
 
Op basis van het Archeologisch Bureauonderzoek en het IVO-Overig kunnen de volgende conclusies 
worden getrokken: 
 
- Ter plaatse van het plangebied is een bodemopbouw aanwezig met een subrecent opgebrachte/ 
verstoorde bovenlaag, soms op een oude akkerlaag, op (kom-) Afzettingen van Tiel IIIb, op 
Hollandveen, op (kom-) Afzettingen van Gorkum, op Afzettingen van de Formatie van Kreftenheye.  
 
- In deze regio kunnen archeologische resten aanwezig zijn uit de periode van het Laat Paleolithicum 
tot en met de Nieuwe Tijd. In deze regio zijn tot nu toe archeologische resten aangetroffen uit de 
meeste perioden van het Mesolithicum tot en met de Nieuwe Tijd. 
 
- Archeologische resten uit de Late Middeleeuwen (vanaf circa 1404) en de Nieuwe Tijd kunnen hier 
worden aangetroffen op en in de top van de Afzettingen van Tiel IIIb, vanaf een diepte circa 0.84 
meter beneden het maaiveld (2.0 meter –NAP). Er zijn echter geen aanwijzingen voor de 
aanwezigheid van bebouwing uit de periode vanaf circa 1800 tot 1960. Tevens ligt het plangebied op 
enige afstand van het ten oosten en ten zuiden van het ten weerszijden van de Lagendijk gelegen 
historisch bebouwingslint. Daarnaast is aangetoond dat de top van de Afzettingen van Tiel IIIb ter 
plaatse van het onderzoeksgebied grotendeels is verstoord en niet meer intact aanwezig is, als gevolg 
van subrecente inrichtingswerkzaamheden. De kans op de aanwezigheid van archeologische resten uit 
de Late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd (vanaf 1404) tot heden wordt dan ook zeer klein geacht.  
 
- Archeologische resten uit de Romeinse Tijd en de Middeleeuwen (tot circa 1374) kunnen worden 
aangetroffen op en in de top van de Afzettingen van Tiel I. Er zijn echter geen aanwijzingen 
aangetroffen voor de aanwezigheid van Afzettingen van Tiel I. Archeologische resten uit de Romeinse 
Tijd en de Middeleeuwen (tot circa 1374) kunnen hier daarom worden aangetroffen op en in de top 
van het Hollandveen. 
 
- Archeologische resten uit de IJzertijd, de Romeinse Tijd en de Middeleeuwen (tot circa 1374) 
kunnen worden aangetroffen op en in de intacte top van het Hollandveen. Alleen ter plaatse van 
Boring nr. 4 werd een relatief hooggelegen top van het Hollandveen aangetroffen op een diepte van 
0.83 meter beneden het maaiveld (2.51 meter –NAP). Ter plaatse van de overige boringen werd de top 
van het Hollandveen aangetroffen op een diepte van 1.33 - 2.43 meter beneden het maaiveld (2.97 - 
3.60 meter –NAP). Waarschijnlijk is de top van het Hollandveen ter plaatse van Boring nr. 2, 5 102 en 
105 niet intact aanwezig.  
 
- Archeologische resten uit het Laat Neolithicum en de Bronstijd kunnen worden aangetroffen op en in 
de top van de Afzettingen van Gorkum, vanaf een diepte van circa 2.0 - 2.5 meter beneden het 
maaiveld (3.6 - 4.0 meter –NAP). 
 
Voor mogelijk aanwezige archeologische vindplaatsen geldt dat vrijwel alle in deze regio bekende 
complextypen uit de voornoemde perioden zouden kunnen voorkomen. Het zou immers kunnen gaan 
om nederzettingsterreinen, activiteitenzones, grafvelden, maar ook om akker- en/of weidegebieden, 
enz. Over de daadwerkelijke aanwezigheid of de omvang van de hier mogelijk aanwezige 
archeologische sporen kunnen op dit moment nog geen uitspraken worden gedaan.  
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5.2 Aanbevelingen 
 
Op basis van het uitgevoerde Archeologisch Bureauonderzoek en booronderzoek (IVO-Overig) kan 
worden geconcludeerd dat de binnen het noordelijke deel van het bestemmingsplangebied aanwezige 
archeologische dubbelbestemming in ieder geval moet worden gehandhaafd (Archeologisch 
Waardevol Gebied).  
 
Voor wat betreft het onderzoeksgebied van het IVO-Overig (het zuidelijke deel van het 
bestemmingsplangebied) wordt de uitvoering van nader archeologisch onderzoek in het kader van de 
planrealisatie niet noodzakelijk geacht. Ter plaatse van het daadwerkelijk te bebouwen oppervlak ligt 
de top van het hoogst liggende potentiële archeologisch niveau (het Hollandveen) op een diepte van 
meer dan circa 1.5 meter beneden het maaiveld. In het kader van de bouwwerkzaamheden zullen 
graafwerkzaamheden worden uitgevoerd tot een maximale diepte van 1.0 meter beneden het maaiveld 
zodat dit niveau daarbij niet zal worden aangetast.  
 
Hoewel het heipalenplan nog niet bekend is wordt er van uitgegaan dat de heipalen een relatief 
beperkte oppervlakte zullen beslaan en dat de afstand tussen de heipalen ook voldoende zal zijn om 
hier ook in de toekomst nog archeologisch onderzoek uit te kunnen voeren. Het aanbrengen van de 
heipalen wordt daarom niet beschouwd als een significante bodemverstoring.  
 
Wel wordt geadviseerd om ook voor het zuidelijke deel van het bestemmingsplangebied (inclusief het 
plangebied) de archeologische dubbelbestemming te handhaven.  
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Verklarende woordenlijst 

antropogeen door menselijk handelen 

C14 datering bepaling van het gehalte aan radioactieve koolstof (C14) van organisch 
materiaal (hout, houtskool, schelpen, etc.) waaruit de ouderdom kan worden 
afgeleid. Deze ouderdom wordt opgegeven in jaren voor 1950 A.D. 

dekzand tijdens het Pleistoceen door de wind afgezette zandafzettingen 

differentiële klink verschijnsel waarbij zones door geologische of fysische processen laag of 
hoog ten opzichte van elkaar komen te liggen; ook wel omgekeerde klink of 
reliëfinversie genoemd  

dy organische afzetting, bestaande uit fijn verdeelde afgestorven plantenresten, in 
stilstaand water bezonken 

erosie verzamelnaam voor processen die het aardoppervlak aantasten en los 
materiaal afvoeren. Dit vindt voornamelijk plaats door de inwerking van wind, 
ijs of stromend water  

estuarium een min of meer trechtervormige monding van een rivier, die binnen het 
bereik van getijdestromingen ligt 

eutroof veen veen dat is ontstaan in een voedselrijk milieu 

fluviatiel onder invloed van een rivier 

geul rivier- of kreekbedding 

gorzenlandschap gebied dat boven het gemiddelde hoogwaterpeil ligt en pas bij de hoogste 
vloeden onderloopt 

gyttja organische afzetting, bestaande uit fijn verdeelde afgestorven plantenresten, in 
stilstaand water bezonken 

Hollandveen alle veenpakketten die gedurende het Holoceen zijn ontstaan met uitzondering 
van het basisveen. De definitie van ‘Hollandveen’ betreft dus in feite bijna alle 
veenpakketten die gedurende de afgelopen 8.000 jaar zijn ontstaan  

Holoceen jongste geologisch tijdvak (vanaf de laatste IJstijd: circa 10.000 jaar voor Chr. 
tot heden) 

in situ bewaard gebleven binnen de oorspronkelijke context/ locatie; dit met name 
met betrekking tot onverstoorde archeologische sporen en vondsten 

klink maaivelddaling van veen- en kleigronden door ontwatering, oxidatie van 
organisch materiaal en krimp 

lagunair, lagune ondiepe baai, beschermd tegen open zee door een strandwal of haf 

marien het milieu waar sedimentatie plaatsvindt die direct wordt beïnvloed door de 
zee  
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meanderen zich bochtig door het landschap slingeren (van waterlopen) 

mesotroof veen veen, dat in matig voedselrijk milieu is ontstaan  

modderklei afzettingen in het perimariene gebied, bestaande uit kleiige venen en venige 
kleien 

moernering veenafgraving, hoofdzakelijk ten behoeve van zoutwinning en de winning van 
brandstof (turf) 

oligotroof veen veen dat is ontstaan in voedselarm, relatief droog milieu  

oxidatie (traag) verbrandingsproces van organisch materiaal in reactie met zuurstof 

perimarien het milieu, waarin de sedimentatie wordt beïnvloed door de zee (via het rivier- 
en kreekstelsel), maar waar mariene afzettingen van betekenis ontbreken 

Pleistoceen geologisch tijdperk dat ongeveer 2.6 miljoen jaar geleden begon. De tijd van 
de IJstijden, maar ook van gematigd warme perioden. Het Pleistoceen 
eindigde met het begin van het Holoceen  

pollenanalyse statistische studie van stuifmeelkorrels en sporen, die in sedimenten gevonden 
worden. Doel is onder meer milieureconstructie 

regressiefase periode waarin het water zich terugtrekt (als gevolg van een daling van de 
zeespiegel, of als gevolg van sluiting van strandwallencomplex) na een 
transgressiefase 

sediment afzetting gevormd door bezinksel of neerslag 

sondeerijzer lange, dunne metalen 'prikstok', die onder meer wordt gebruikt om 
antropogene sporen te op te sporen 

strandwal een onder directe invloed van de zee ontstane zandrug evenwijdig met de 
kustlijn, meestal aan de rand van een strandvlakte 

strandvlakte een door de directe werking van de zee ontstane zandvlakte langs de kust 

stroomrug restant van een door zand- en klei-afzettingen verlandde, oude stroomgeul. 
Door differentiële klink meestal hoger gelegen dan de omgeving 

transgressiefase fase waarin de invloed van de zee zich landinwaarts uitbreidt (als gevolg van 
stijging van de zeespiegel of als gevolg van erosie van het 
strandwallencomplex)    

verlandingsklei klei die aan het einde van een transgressiefase wordt afgezet 
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Projectnaam: Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend 
Veldonderzoek door middel van grondboringen ‘Plangebied 
Anjerstraat 4 - 6’, Ridderkerk, Gemeente Ridderkerk 

SOB Research Project nr. 2606-1807 
Opdrachtgever: Wissing B.V. 

Contactpersoon: mevrouw D. Best 
Postbus 37, 2990 AA Barendrecht 
Tel.: 0180 - 613144 
E-mail: d.best@wissing.nl 
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          av.schoonhoven@rotterdam.nl 
Datum opdracht: 12 juli 2018 
Datum conceptrapport: 25 september 2018 
Datum definitief rapport: 7 februari 2019 
Provincie: Zuid-Holland 
Gemeente: Ridderkerk 
Plaats: Ridderkerk 
Toponiem: Anjerstraat 4 - 6 
Kadastrale gegevens: Kadastrale Gemeente Ridderkerk, Sectie H, nr. 7213, 3906 

en 4016. 
Huidig grondgebruik: Bebouwing, tuin en verharding. 
Toekomstige situatie: Bebouwing, tuin en verharding. 
Kaartblad: 38W 
Geologie: (kom-) Afzettingen van Tiel (afgezet tot circa 1404 A.D.), 

op Hollandveen, op Afzettingen van Gorkum (met 
inschakelingen van Hollandveen), op (rivier-) Afzettingen 
van de Formatie van Kreftenheye. 

Geomorfologie: Bebouwing 
Bodemtype: Bebouwing 
Grondwatertrap: Bebouwing/ oppervlaktewater 
NAP-hoogte maaiveld: Circa 1.1 - 1.7 meter –NAP. 
Coördinaten plangebied: Zuidwest: 100.070/ 431.058 
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Zuidoost: 
Noordwest: 
Noordoost: 

100.145/ 431.063 
100.191/ 431.238 
100.212/ 431.214 

Oppervlakte plangebied: Circa 1.8 hectare. 
Kaart plangebied: Zie Afbeelding 2, 3 en 4. 
CMA/ AMK-status: N.v.t.
CAA -nr.: N.v.t.
CMA -nr.: N.v.t.
ARCHIS-Monument nr.: N.v.t.
ARCHIS-Vondstmelding nr.: N.v.t.
ARCHIS-Waarneming nr.: N.v.t.
ARCHIS-Onderzoeksmelding nr.: 4622470100 
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Postbus 90602, 2509 LP Den Haag 

Contactpersoon voor de selectie/ de-selectie van 
vondstmateriaal:  
De heer R. H. P. Proos, Provinciaal Archeoloog  
Tel.:      070 - 4418445  
Mob.:    06 - 18309889,  
E-mail: archeologie@pzh.nl

Deponering vondstmateriaal: 
Provinciaal Archeologisch Depot Zuid-Holland 
Kalkovenweg 23, 2401 LJ Alphen aan den Rijn 
Depotbeheerder: de heer M. Phlippeau  
E-mail: archeologischdepot@pzh.nl

Deponering digitale documentatie: E-depot (www.edna.nl) 
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Bijlage 2 
Archeologische en geologische tijdschaal 
 
 

 
In dit overzicht zijn de geologische en archeologische hoofdperioden weergegeven. De dateringen in de 
middenkolom (voor en na Chr.) zijn gekalibreerd en bieden de betrouwbaarste dateringen. Bron: RCE, 2014. 
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Bijlage 3 
Overzicht voor het Holocene gebied van de gebruikelijke 
lithostratigrafische indeling en de vertaling naar de 
lithostratigrafie van De Mulder et al., 2003 
 
 
Klassieke terminologie Terminologie van De Mulder et al., 2003 
  
Afzettingen van Duinkerke III (a, b) Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren 
Afzettingen van Duinkerke II Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren 
Afzettingen van Duinkerke I (a, b) Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren 
Afzettingen van Duinkerke O Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren 
  
Hollandveen Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket 
Basisveen Formatie van Nieuwkoop, Basisveen Laag 
  
Afzettingen van Calais IV Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer 
Afzettingen van Calais III Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer 
Afzettingen van Calais II Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer 
Afzettingen van Calais I Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer 
  
Jonge Duin- en Strandafzettingen Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Schoorl 
Oude Duin- en Strandafzettingen Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Zandvoort 
  
Afzettingen van de Formatie van Twente 
(dekzand) 

Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden 

  
Afzettingen van de Formatie van Kreftenheye 
(rivierduinen) 

Formatie van Boxtel, Laagpakket van Delwijnen 

Afzettingen van de Formatie van Kreftenheye Formatie van Kreftenheye 
Afzettingen van de Formatie van Kreftenheye 
(Afzettingen van Wijchen) 

Formatie van Kreftenheye, Laag van Wijchen 

  
Afzettingen van Tiel III Formatie van Echteld 
Afzettingen van Tiel II Formatie van Echteld 
Afzettingen van Tiel I (a, b) Formatie van Echteld 
Afzettingen van Tiel O Formatie van Echteld 
  
Afzettingen van Gorkum IV Formatie van Echteld 
Afzettingen van Gorkum III Formatie van Echteld 
Afzettingen van Gorkum II Formatie van Echteld 
Afzettingen van Gorkum I Formatie van Echteld 

 



 40 



 41 

Bijlage 4   
Overzicht Boorgegevens 
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Bijlage 7  Nota zienswijzen

 bestemmingsplan "Anjerstraat / Bloemenstraat" (vastgesteld)



Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan ‘Anjerstraat / Bloemenstraat’ 
1 

NOTA ZIENSWIJZEN 

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘ANJERSTRAAT / BLOEMENSTRAAT’ 

1. Inleiding

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Anjerstraat / Bloemenstraat’, met de daarop betrekking hebbende stukken,
heeft met ingang van 7 december 2018 tot en met 17 januari 2019 ter inzage gelegen. Ook was het plan
elektronisch te raadplegen op de gemeentelijke website en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Gedurende de
zienswijzentermijn is iedereen in de mogelijkheid gesteld schriftelijk en/of mondeling te reageren op het
ontwerpbestemmingsplan.

Gedurende de termijn van terinzagelegging zijn in totaal vijf zienswijzen (hoofdstuk 2) op het
ontwerpbestemmingsplan naar voren gebracht. In deze nota zijn de zienswijzen samengevat en
beantwoord in hoofdstuk 3. Ook is per zienswijze aangegeven of deze aanleiding geeft tot wijziging van het
ontwerpbestemmingsplan. Tot slot hebben wij een overzicht van de wijzigingen in het bestemmingsplan
opgenomen in hoofdstuk 4. Hierbij is onderscheid gemaakt in de toelichting, de regels en de verbeelding.

2. Overzicht van de zienswijzen

De volgende zienswijzen zijn gedurende de inspraaktermijn naar voren gebracht:

Nr. Indiener(s) zienswijze Adres Datum 

1. 24-12-2019

2. 2-1-2019

3. 7-1-2019

4a. 16-1-2019

4b. 16-1-2019

De zienswijzen zijn in hoofdstuk 4 samengevat en beantwoord. Per zienswijze is aangegeven of de reactie 
heeft geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. Zienswijze nummer 4a en 4b zijn inhoudelijk 
hetzelfde en zijn daarom gezamenlijk samengevat en beantwoord. 

3. Zienswijzen

1. Reclamant

Samenvatting zienswijze 

1.1 De VRR kan zich grotendeels vinden in de wijze waarop net groepsrisico in het 
ontwerpbestemmingsplan ten aanzien van de relevante risicobronnen is verantwoord. Omdat de 
bewoners/gebruikers van het woonzorgcomplex niet zelfredzaam zijn adviseren zij wel ervoor zorg te 
dragen dat de BHV organisatie van het complex op de hoogte is van de kans op een toxisch incident op 
de rijksweg en weet hoe hierbij te handelen. 
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Beantwoording gemeente 

1.1 De gemeente zal er zorg voor dragen dat de BHV organisatie van het complex op de hoogte is van de 
kans op een toxisch incident op de rijksweg, en weet hoe hierbij te handelen. 

De ingediende zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassen van het bestemmingsplan. 

2. Reclamant

Samenvatting zienswijze 

2.1 BOOR kan zich niet helemaal vinden in het IVO-verkennend archeologisch onderzoek. BOOR adviseert 
om voor het gehele plangebied de huidige dubbelbestemming (0,5 m -mv) te hanteren. Het rapport 
adviseert om de vrijstellingsmarge voor wat betreft de diepte voor het onderzochte zuidelijke deel van 
het bestemmingsplan te verruimen naar 1 m -mv. Dat is niet te begrijpen voor BOOR, aangezien het 
hoogste voorkomen van het aangemerkte hoogste niveau met archeologische potentie (het veen) in 1 
boring op 83 cm beneden maaiveld zit. Die boring bevindt zich buiten het bouwvlak van de 
nieuwbouw, maar om het hele zuidelijk deel dan op 1 m te stellen lijkt BOOR incorrect en ook 
nodeloos gecompliceerd. Wel wil BOOR het voorliggend plan vrijstellen van verder archeologisch 
onderzoek.  

Beantwoording gemeente 

2.1 De gemeente neemt het advies van BOOR over. 

De ingediende zienswijze geeft aanleiding tot aanpassen van het bestemmingsplan. De dubbelbestemming 
‘Waarde – Archeologie 4’ wordt op de verbeelding gewijzigd in de dubbelbestemming ‘Waarde – 
Archeologie 3’. De dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 4’ komt daarmee op de verbeelding, in de 
regels en in de toelichting te vervallen. 

3. Reclamanten

Samenvatting zienswijze 

3.1 De voorgenomen goothoogte, het bouwvolume en de korte afstand tot de woningen van reclamanten 
geeft een aanzienlijk ander aanzicht dan de voormalige laagbouw. Met een goothoogte van 6,50 
meter wijkt het bouwplan sterk af ten opzichte van de woningen in de Anjerstraat en domineert het 
de omgeving. De voorgenomen bouwmassa verstoort in ernstige mate het uitzicht vanaf de dijkniveau 
en hier boven gelegen verdiepingen. Bij de woningen van reclamanten is op dijkniveau de woonetage 
en een balkon/buitenleefruimte aanwezig. 

3.2 Uit de plannen en informatie blijkt dat er willekeurig invulling aan de groenstroken kan worden 
gegeven. Uit de toelichting van de beleidsmedewerkers van de gemeente blijkt dat er geen nadere 
details in het bestemmingsplan worden opgenomen en dat de gemeente hiervoor op geen enkele 
wijze aanvullende garanties wenst te verstrekken. 

3.3 Tijdens de informatiebijenkomsten en overleg met de beleidsmedewerkers van de gemeente hebben 
reclamanten te kennen gegeven begrip te hebben voor een zorg-/maatschappelijke bestemming van 
het beoogde terrein. Het is niet het doel dat te belemmeren. 

3.4 Reclamanten hebben aangegeven een oplossing te zien in een nadere specificatie van de groenstrook 
zoals voorzien in het ontwerpbestemmingplan. Thans is er een groenstrook met hoge bomen, hoge en 
lage begroeiing aanwezig. De aard en de omvang van de huidige groenstrook willen reclamanten 
handhaven op zodanige wijze dat er in de ‘groenperiode' geen zicht van onze zijde op het hekwerk en 

de bebouwing ontstaat. 
3.5 Het ontwerpbestemmingsplan en/of een toezegging van de gemeente geeft reclamanten 

onvoldoende garantie op een groenstrook zoals die voor hen acceptabel is. De recente geschiedenis, 
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handhaven van bomen aan de Lagendijk, leert hen dat zij niet kunnen rekenen op het nakomen van 
toezeggingen van de gemeente en dat kwesties inzake bestemmingsplannen kostbaar zijn voor 
partijen en jaren voortslepen. 

3.6 Een wijziging van het huidige bestemmingsplan in het ontwerpbestemmingsplan past naar de mening 
van reclamanten niet bij de cultuur historische uitstraling van de Lagendijk. Het plan veroorzaakt bij 
hen een ernstige inbreuk op ons woongenot, een aantasting van ons uitzicht en veroorzaakt 
aannemelijk een aanzienlijke waardevermindering van de woningen. 

3.7 Nu de gemeente volgens reclamanten op geen enkele wijze tegemoet wil komen aan het voorstel tot 
nadere invulling en afspraken met betrekking tot de groenstrook en ons hiervoor geen garanties 
wenst te verstrekken. verzoeken zij op grond van voornoemde argumenten het huidige 
bestemmingsplan niet te wijzigen en af te zien van een nieuw bestemmingsplan. 

Beantwoording gemeente 

3.1 De gemeente heeft gekeken wat stedenbouwkundig gezien de beste ruimtelijke inpassing van de 
woonzorgvoorziening is. Hierbij is onder andere gekeken naar de omgeving. De Anjerstraat, de 
Begoniastraat, de Bloemenstraat en ook de Lagendijk zijn hierbij van belang. De gemeente is van 
mening dat het bouwvolume en de hoogte passend is in de omgeving. Met name aan de Anjerstraat, 
Bloemenstraat en de Begoniastraat zijn nu ook al woningen aanwezig van twee bouwlagen met een 
kap. Dit komt overeen met de nieuwbouwplannen van de woonzorgvoorziening. Ook de afstand van 
de gewenste woonzorgvoorziening tot omliggende woningen vindt de gemeente ruim genoeg. De 
afstand van de voorziening tot de dichtstbijzijnde woning aan de Anjerstraat bedraagt 38 meter. Tot 
de dichtstbijzijnde woning aan de Begoniastraat bedraagt die 46 meter, tot de Bloemenstraat 29 
meter en tot de Lagendijk 30 meter. De gemeente vindt dit ruimtelijk gezien normale afstanden, 
helemaal omdat het gaat om een voorziening die twee lagen met een flauwe kap hoog is. 

3.2 In het bestemmingsplan is een groenbestemming opgenomen voor omliggende gronden van de 
woonzorgvoorziening. Deze groenbestemming is een normale bestemming, waardoor wij als 
gemeente zelf de ruimte groen kunnen inrichten. Over die inrichting zijn wij al met omwonenden in 
gesprek gegaan en blijven we dat doen. We denken graag mee om een zo leefbare en beleefbare 
omgeving voor een ieder te creëren. De groenzone inclusief de bomen waar reclamanten aan 
refereren blijven overigens gehandhaafd. Deze zone ligt binnen de opgenomen groenbestemming. 

3.3 De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen. 
3.4 Zoals opgenomen in de reactie onder 3.2, horen wij de wensen van belanghebbenden graag. Wij 

willen samen met belanghebbenden komen tot een goede invulling van de openbare ruimte. 
3.5 De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen.  
3.6 De ontwikkeling van de woonvoorziening ligt achter de Lagendijk. Dit gebied is niet van invloed op de 

cultuurhistorische waarde van de Lagendijk. Tot voor kort waren in het gebied twee gebouwen 
aanwezig, die inmiddels gesloopt zijn. Het nog geldende bestemmingsplan maakt overigens ook meer 
bebouwing mogelijk dan dit plan voor de woonzorgvoorziening. Ook is het mogelijk om bebouwing 
dichter op omliggende woningen te realiseren op basis van het nog geldende bestemmingsplan. 
Gezien het voorgaande is volgens de gemeente dan ook geen sprake van de aantasting van het 
woongenot en van aantasting van het uitzicht. Wel wijken we af van de hoogte, maar in plaats daarvan 
bouwen we wel op een groetere afstand van bestaande woningen in de omgeving. Door de omgeving 
groen in te vullen willen we wel voorkomen dat sprake is van inkijk en zicht op de 
woonzorgvoorziening. Overigens is het de gemeente onduidelijk waaruit blijkt dat een 
waardevermindering van de woningen optreedt. 

3.7 Het college is niet voornemens het bestemmingsplan terug te trekken. 

De ingediende zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassen van het bestemmingsplan. 
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4. Reclamanten (a en b)

Samenvatting zienswijze 

4.1  In het huidige schetsontwerp/voorkeursvariant zijn de 12 parkeerplaatsen ingetekend recht tegenover 
de uitgang van de garages en achtertuinen van het huizenblok van reclamanten. Deze tuinen zijn van 
bewoners met verhoudingsgewijs veel kinderen. Zij maken ons zorgen dat met het parkeerverkeer de 
(verkeers)veiligheid serieus onder druk komt te staan. De Anjerstraat wordt nu al veel als sluiproute 
gebruikt (vermoedelijk omdat hier geen drempels liggen waardoor men de Begoniastraat met 
drempels omzeilt), en waar vaak te hard gereden wordt vanuit beide richtingen. Daarbij is het extra 
gevaar dat wanneer auto’s inparkeren en er auto’s van of naar de Anjerstraat rijden over de stoep 

voor de garageboxen langs gaan rijden om niet te hoeven wachten. Ook dit verslechtert de 
verkeersveiligheid. Verder wordt er door bezoekers van de Bethelkerk al geregeld geparkeerd in de 
Anjerstraat, en dat beperkt zich niet tot de zondag. Kortom we worden al geconfronteerd met veel 
parkeeractiviteit en dat zal bij dit voornemen dus alleen maar toenemen. 

4.2  Volgens reclamanten is het veiliger om de parkeerplaatsen aan de kant van de Bloemenstraat te 
realiseren, ter hoogte van de uitrit van de Oudelandseweg. De voordelen van deze optie zijn dat hier 
geen kinderen spelen en er ruimte is om de parkeerplaatsen verder van de weg af te realiseren, 
waardoor het doorgaand verkeer er weinig hinder van ondervindt. Als alternatief zou nog overwogen 
kunnen worden om ondergrondse parkeerplaatsen te realiseren. 

4.3 Naast het verkeersveiligheidsargument speelt voor reclamanten ook het gezondheidsaspect een rol. 
De achtertuinen van reclamanten bevinden zich direct achter de garageboxen en twee zijtuinen zelfs 
direct tegenover de locatie waar de parkeerplaatsen nu zijn ingetekend. Bewoners vrezen 
geluidsoverlast van inparkerende en optrekkende auto’s en de uitstoot van uitlaatgassen. 

4.4 Als laatste wordt het woongenot van reclamanten beperkt doordat het gebruiken van tuinen minder 
aantrekkelijk zal worden door hierboven benoemde argumenten. Dit heeft tevens een negatieve 
impact op de waarde van het huis, aldus reclamanten. 

Beantwoording gemeente 

4.1 Wij hebben gekeken naar een geschikte locatie voor parkeren. In het verleden waren er al twee 
gebouwen aanwezig waarvoor geen parkeerplaatsen aanwezig waren. Dit willen wij in de nieuwe 
situatie voorkomen, om geen parkeerproblemen te creëren. De meest geschikte locatie vinden wij aan 
de Anjerstraat, tegenover de garageboxen. Het college is niet van mening dat de verkeersveiligheid 
hiermee in het geding komt. Die zou eerder in het geding komen aan de Bloemenstraat, omdat dit een 
meer doorgaande weg is dan de Anjerstraat. Daarnaast kunnen wij niet uitgaan van een mogelijk 
verkeersonveiligheid situatie, in het geval auto’s om inparkerende of uitrijdende auto’s heenrijden. 

Een ieder dient zich aan de verkeersregels te houden. 
4.2 Het realiseren van de parkeerplaatsen aan de kant van de Bloemenstraat is onderzocht. Zoals gemeld 

onder 4.1 is dit wel bekeken, maar niet realistisch. Ook niet gezien het feit dat al langsparkeren 
plaatsvindt aan de Bloemenstraat. In de studie naar de ontwikkelingsmogelijkheden, die als bijlage bij 
het bestemmingsplan is gevoegd, is hier ook verder op ingegaan.  

4.3 De verkeersgeneratie neemt met de komst van de woonzorgvoorziening niet significant toe. Er wordt 
uitgegaan van een extra van 52 verkeersbewegingen per dag. Een beoordeling heeft plaatsgevonden, 
die in paragraaf 4.3 van de toelichting behorende bij het bestemmingsplan is opgenomen. Die 
beoordeling laat zien dat het plan Niet In Betekenende Mate (NIBM) bijdraagt aan de verslechtering 
van de luchtkwaliteit. Er is een toename van 0,04 µg/m3  aan NO2 en 0,01 µg/m3 aan PM10. Dat is ruim 
onder de grens van 1,2 µg/m3 voor NIBM.  

4.4 Het college is niet van mening dat de komst van twaalf extra parkeerplaatsen voor minder woongenot 
zorgt. Er is een toename van 52 vervoersbewegingen op een dag. Overigens is het de gemeente 
onduidelijk waarom een waardevermindering van de woningen optreedt.  
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De ingediende zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassen van het bestemmingsplan. 

4. Wijzigingen bestemmingsplan

4.1 Toelichting

- De tekst met betrekking tot de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 4’ wordt uit de

toelichting geschrapt. Die dubbelbestemming gaat over in de dubbelbestemming ‘Waarde –

Archeologie 3’.

- Paragraaf 4.8 wordt aangepast op basis van het advies van BOOR. Ook Bijlage 6 wordt aangepast.

4.2 Regels 

- De dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 4’ komt te vervallen. Deze gaat over in de
dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 3’.

4.3 Verbeelding 

- De dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 4’ komt te vervallen. Deze gaat over in de
dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 3’. Hiermee is nog maar sprake van één

dubbelbestemming.
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1 plan:

het bestemmingsplan 'Anjerstraat / Bloemenstraat' met identificatienummer 

NL.IMRO.0597.BPOOST2018AnjeBloe-VG01 van de gemeente Ridderkerk.

1.2 bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende 

bijlagen.

1.3 aan- of uitbouw

een aan een hoofdgebouw gebouwd gebouw dat in bouwkundig opzicht te onderscheiden is 

van en in volume ondergeschikt is aan het hoofdgebouw.

1.4 aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of een figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar 

ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen 

van deze gronden.

1.5 aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

1.6 achtererfgebied

erf achter de lijn die het hoofdgebouw doorkruist op 1 meter achter de voorkant en van 

daaruit evenwijdig loopt met het aangrenzend openbaar toegankelijk gebied, zonder het 

hoofdgebouw opnieuw te doorkruisen of in het erf achter het hoofdgebouw te komen.

1.7 archeologisch onderzoek

onderzoek verricht door of namens een dienst of instelling die over een 

opgravingsvergunning beschikt.

1.8 archeologische deskundige

een door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen onafhankelijke 

deskundige op het gebied van de archeologische monumentenzorg.

1.9 bebouwing

een of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

1.10 bestaand

a. bestaand gebruik:

1. het gebruik van de gronden en bouwwerken dat aanwezig is op het tijdstip van de

vaststelling van het bestemmingsplan (niet zijnde het gebruik dat reeds in strijd

was met het daarvoor geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de
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overgangsbepalingen van dat plan), of;

2. het gebruik krachtens een verleende omgevingsvergunning voor het gebruik;

b. bestaande bouwwerken:

1. bouwwerken zoals aanwezig op het tijdstip van de vaststelling van het

bestemmingsplan aanwezig zijn, of;

2. bouwwerken die nog kunnen worden gebouwd krachtens een verleende

omgevingsvergunning voor het bouwen;

c. bestaande afmetingen:

1. afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen zoals aanwezig op het tijdstip

van vaststelling van het bestemmingsplan, of;

2. afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen die stand zullen komen met

inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Wet algemene bepalingen

omgevingsrecht.

1.11 bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak.

1.12 bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.13 bevoegd gezag

bevoegd gezag zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

1.14 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.

1.15 bouwen

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen, veranderen of vergroten van 

een bouwwerk.

1.16 bouwgrens

de grens van een bouwvlak.

1.17 bouwperceel

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar 

behorende bebouwing is toegelaten.

1.18 bouwperceelgrens

een grens van een bouwperceel.

1.19 bouwvlak

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 

bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten.

bestemmingsplan "Anjerstraat / Bloemenstraat" (vastgesteld)



 7

1.20  bouwwerk

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij 

direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op 

de grond.

1.21  erker

een uitbouw aan de voorzijde van de woning, met een maximale breedte van 75% van de 

breedte van de voorgevel van het hoofdgebouw, een maximale diepte van 2 m en een 

maximale hoogte gelijk aan de hoogte van de begane grondlaag van de desbetreffende 

woning vermeerderd met 0,35 m.

1.22  gebouw

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met 

wanden omsloten ruimte vormt.

1.23  hoofdgebouw

een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn aard, functie, constructie en/of afmetingen 

dan wel gelet op de bestemming als belangrijkste bouwwerk valt aan te merken.

1.24  luifel

een uitdragende dakconstructie boven voor verkeer bestemde gronden.

1.25  maatschappelijke voorzieningen

voorzieningen inzake welzijn, openbaar bestuur, volksgezondheid, cultuur, religie, sport, 

onderwijs, openbare orde en veiligheid en daarmee gelijk te stellen sectoren.

1.26  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.

1.27  opslag

het bewaren van goederen, materialen en stoffen zonder dat ter plaatse sprake is van 

productie, bewerking, verwerking, handel en/of activiteiten van administratieve aard.

1.28  overkapping

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voorzien van een gesloten dak.

1.29  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.
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1.30 standplaats

het vanaf een vaste plaats op een openbare en in de openlucht gelegen plaats te koop 

aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel diensten, gebruikmakend van 

fysieke middelen, zoals een kraam, een wagen of een tafel.

1.31 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.

1.32 speelvoorziening

voorzieningen ten dienste van sport en spel.

1.33 voldoende parkeergelegenheid

realiseren van parkeerplaatsen waarbij in voldoende mate wordt voldaan aan de CROW 

parkeerkencijfers (publicatie 317 'Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie'). 

1.34 voorgevel

de gevel van het hoofdgebouw die door zijn aard, functie, constructie dan wel gelet op 

uitstraling ervan als belangrijkste gevel kan worden aangemerkt.

1.35 voorgevel(rooi)lijn

de lijn die gelijk of evenwijdig loopt aan de naar de openbare weg gerichte gevel.

1.36 woonzorgcomplex

een complex met (on)zelfstandige woonzorgeenheden met bijbehorende voorzieningen, 

waarbij aan de bewoners die vanwege hun leeftijd, lichamelijke of geestelijke beperkingen 

aangewezen zijn op verblijf, zorg en ondersteuning.

1.37 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 dakhelling

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.

2.4 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.

2.5 de 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.

2.6 de 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.

2.7 de 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  Groen

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. beplantingen en groenvoorzieningen;

b. ter plaatse van de aanduiding 'speelvoorziening': tevens een speelvoorziening;

c. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein': tevens parkeervoorzieningen;

d. bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals voet- en fietspaden,

perceelsontsluitingen, speelvoorzieningen, voorzieningen ten behoeve van

afvalinzameling, kunstuitingen, bermen en water.

3.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden

gebouwd;

b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m.
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Artikel 4  Maatschappelijk

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. maatschappelijke voorzieningen;

b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - 

woonzorgcomplex': tevens een woonzorgcomplex;

c. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals nutsvoorzieningen, 

verkeersvoorzieningen, verhardingen, groen en water.

4.2  Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

4.2.1  Gebouwen

a. gebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd;

b. de goothoogte mag niet meer bedragen dan de met de maatvoeringsaanduiding 

'maximum goothoogte (m)' aangegeven hoogte;

c. indien niet in de perceelsgrens wordt gebouwd, bedraagt de afstand van gebouwen tot 

de perceelsgrens ten minste 3 m;

d. indien gebouwen op een bouwperceel niet aaneen worden gebouwd, geldt een 

onderlinge afstand van ten minste 3 m.

4.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

a. de bouwhoogte van erfafscheidingen bedraagt ten hoogste 2 m; 

b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 

3 m.

4.3  Specifieke gebruiksregels

Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels:

a. handel in en opslag van softdrugs en hallucinogene middelen is niet toegestaan;

b. seksinrichtingen zijn niet toegestaan;

c. de handel in en opslag van consumentenvuurwerk is niet toegestaan. 
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Artikel 5  Waarde - Archeologie 3

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 3' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar 

voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor behoud van de aan de gronden eigen 

zijnde archeologische waarden.

5.2  Bouwregels

5.2.1  Rapport archeologisch deskundige

In het belang van de archeologische monumentenzorg dient de aanvrager van een 

omgevingsvergunning voor het bouwen een rapport aan burgemeester en wethouders te 

overleggen van een archeologisch deskundige, waarin de archeologische waarde van het 

terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van burgemeester en 

wethouders in voldoende mate is vastgesteld.

Deze bepaling heeft uitsluitend betrekking op aanvragen om een omgevingsvergunning voor 

het bouwen van bouwwerken (waaronder begrepen het heien van heipalen en het slaan van 

damwanden) die een groter oppervlak hebben en tevens dieper reiken dan de oppervlakte- 

en dieptematen die genoemd zijn in zijn in 5.3.1.

5.2.2  Mogelijke voorwaarden te verbinden aan omgevingsvergunning voor het bouwen

Burgemeester en wethouders kunnen in het belang van de archeologische 

monumentenzorg aan een omgevingsvergunning voor het bouwen de volgende regels 

verbinden:

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische 

monumenten in de bodem kunnen worden behouden;

b. de verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek;

c. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een 

archeologisch deskundige.

5.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 

van werkzaamheden

5.3.1  Verbod

In het belang van de archeologische monumentenzorg is het verboden zonder of in afwijking 

van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders de hierna onder 5.3.2 

genoemde werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren of te doen 

c.q. te laten uitvoeren die dieper reiken dan 50 cm beneden maaiveld, dan wel de 

onderwaterbodem, en die tevens een terreinoppervlakte groter dan 200 m² beslaan.

5.3.2  Het vergunningvereiste betreft de volgende werken dan wel werkzaamheden

a. grondbewerkingen (van welke aard dan ook);

b. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en/of bomen;

c. het indrijven van voorwerpen in de bodem;

d. het wijzigen van het maaiveldniveau door ontginnen, bodem verlagen, afgraven;

e. het ingraven van ondergrondse kabels en leidingen en daarmee verband houdende 

constructies e.d.;

f. het aanleggen van waterlopen of het vergraven van bestaande waterlopen.
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5.3.3 Uitgezonderde werkzaamheden

Het vergunningvereiste geldt niet voor werken (geen bouwwerken zijnde) of voor 

werkzaamheden gericht op het normale onderhoud en beheer van de betreffende gronden, 

niet voor bedoelde activiteiten welke in uitvoering waren ten tijde van inwerkingtreding van dit 

bestemmingsplan en evenmin voor bestaande weg- en leidingcunetten.

5.3.4 Vergunning

Vergunning wordt verleend nadat de aanvrager een rapport aan burgemeester en 

wethouders heeft overlegd van een archeologisch deskundige, waarin de archeologische 

waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van 

burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld.

5.3.5 Mogelijke voorwaarden te verbinden aan vergunning

Aan een vergunning kunnen de volgende regels worden verbonden:

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische

monumenten in de bodem kunnen worden behouden;

b. de verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek;

c. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt te laten begeleiden door een

archeologisch deskundige.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 6  Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan 

uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere 

bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 7  Algemene bouwregels

7.1 Overschrijding goothoogte

De goothoogte mag worden overschreden door:

a. dakruimten op gebouwen, 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 3 m bedraagt;

3. de breedte van enig deel van een gevelvlak van deze dakruimte 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 gebouwen, 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 maximum hoogte van 1,5

m;

c. dakkapellen op gebouwen, 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 maximum hoogte van 1,5 m;

d. (delen van) bouwwerken, waarvan de grootste horizontale doorsnede niet meer dan 1

m² bedraagt en door trappenhuizen, lichtstraten, koepels en liftkokers;

e. technische ruimten voor klimaatregeling, koeling en dergelijke met een maximale

oppervlakte van 4 m2.

7.2 Overschrijding 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.

7.3 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 Bestemmingsregels is

voorgeschreven, mogen als ten hoogste toelaatbaar worden aangehouden;
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2. bestaande maten, die minder bedragen dan in Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels is 

voorgeschreven, mogen als ten minste toelaatbaar worden aangehouden.

b. Ingeval van herbouw is lid a onder 1 en 2 uitsluitend van toepassing, indien de herbouw 

op dezelfde plaats plaatsvindt.

c. Op een bouwwerk als hiervoor bedoeld, is het Overgangsrecht bouwwerken als 

opgenomen in dit plan niet van toepassing.
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Artikel 8  Algemene gebruiksregels

8.1 Parkeren

8.1.1 Strijdig gebruik

Tot een gebruik strijdig met de ter plaatse geldende bestemming wordt in ieder geval 

gerekend het gebruik van gronden en/of bouwwerken waarbij niet wordt voorzien in 

voldoende parkeergelegenheid. 

8.1.2 Voorwaardelijke verplichting

Gebruik van de gronden en/of bouwwerken ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm 

van maatschappelijk - woonzorgcomplex' is slechts toegestaan indien wordt aangetoond 

dat wordt voorzien in de aanleg en instandhouding van in ieder geval 11 parkeerplaatsen.

8.1.3 Afwijk ing

In afwijking van het bepaalde onder 8.1.1 en 8.1.2 mogen minder parkeerplaatsen worden 

aangelegd, indien uit parkeeronderzoek blijkt dat daarmee wordt voorzien in voldoende 

parkeergelegenheid. 
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Artikel 9  Algemene afwijkingsregels

Het bevoegd gezag kan - tenzij op grond van Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 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 omgevingsvergunning wordt niet verleend, indien daardoor onevenredige afbreuk wordt 

gedaan aan de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van 

aangrenzende gronden en bouwwerken.
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Artikel 10  Algemene wijzigingsregels

10.1 Overschrijding bestemmingsgrenzen

Het college van burgemeester en wethouders kan de in het plan opgenomen bestemmingen 

wijzigen ten behoeve van overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van 

belang is voor een technisch betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel 

voor zover zulks noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein. De 

overschrijdingen mogen echter ten hoogste 3 m bedragen en het bestemmingsvlak mag 

met ten hoogste 10% worden vergroot.
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Artikel 11  Overige regels

11.1 Werking wettelijke regelingen

De wettelijke regelingen waarnaar in de regels wordt verwezen, gelden zoals deze luiden op 

het moment van vaststelling van het plan.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 12  Overgangsrecht

12.1  Overgangsrecht bouwwerken

Voor bouwwerken luidt het overgangsrecht als volgt:

a. een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan 

aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een 

omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze 

afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:

1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;

2. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of 

veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt 

gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan;

b. het bevoegd gezag kan eenmalig ontheffing bij een omgevingsvergunning afwijken van 

dit lid onder a voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in dit lid 

onder a met maximaal 10%;

c. dit lid onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het 

tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in 

strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van 

dat plan.

12.2  Overgangsrecht gebruik

Voor gebruik luidt het overgangsrecht als volgt:

a. het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding 

van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet;

b. het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in dit lid onder 

a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij 

door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind;

c. indien het gebruik, bedoeld in dit lid onder a, na het tijdstip van de inwerkingtreding van 

het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit 

gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten;

d. dit lid onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het 

voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van 

dat plan.
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Artikel 13  Slotregel

Deze regels worden aangehaald onder de naam 'Regels van het bestemmingsplan 

'Anjerstraat / Bloemenstraat'.
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