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HOOFDSTUK 1  INLEIDING 

1.1 Aanleiding 

Voorliggend bestemmingsplan heeft betrekking op de locatie Pruimendijk 19 – 21 te Rijsoord (hierna: 
plangebied). Ter plaatse is een autogarage met showroom en werkplaats aanwezig, alsmede een vrijstaande 
woning.  

Het voornemen is om de locatie te herontwikkelen voor woningbouw. Concreet gaat het om het slopen van 
alle aanwezige bebouwing en het realiseren van 12 grondgebonden woningen, bestaande uit twee blokken 
van drie rijwoningen en zes tweekappers.  

Omdat deze ontwikkeling niet in overeenstemming is met de vigerende beheersverordening is een herziening 
van het planologisch regime via een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk. In voorliggend bestemmingsplan 
wordt aangetoond dat de wijziging van de bestemming vanuit ruimtelijk en planologisch oogpunt verantwoord 
is. 

1.2 Ligging van het plangebied 

Het plangebied ligt aan de Pruimendijk 19 – 21, te Ridderkerk. De ligging van het plangebied (rode contour) in 
Rijsoord is indicatief weergegeven in afbeelding 1.1. 

 
Afbeelding 1.1 Ligging van het plangebied (Bron: PDOK) 

1.3 De bij het plan behorende stukken 

Het bestemmingsplan ‘Woningbouw Pruimendijk 19 – 21’ bestaat uit de volgende stukken:  

• verbeelding (tek.nr. NL.IMRO.0597.BPRIJS2020Prdk1921-VG01) en een renvooi;  

• regels en bijbehorende bijlagen. 

Op de verbeelding zijn de bestemmingen van de in het plan begrepen gronden weergegeven. In de regels zijn 
bepalingen opgenomen om de uitgangspunten van het plan zeker te stellen. Het plan gaat vergezeld van een 
toelichting. De toelichting geeft een duidelijk beeld van het bestemmingsplan en van de daaraan ten grondslag 
liggende gedachten maar maakt geen deel uit van het juridisch bindende deel van het bestemmingsplan. 
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1.4 Huidig planologisch regiem 

1.4.1 Algemeen 

Het plangebied ligt binnen de begrenzing van de beheersverordening “Rijsoord”. Deze beheersverordening is 
op 12 september 2013 door de gemeenteraad vastgesteld. Met de vaststelling van deze beheersverordening is 
de regeling zoals deze was opgenomen in bestemmingsplan “Rijsoord 1997” (vastgesteld d.d. 19 oktober 1998) 
opnieuw van toepassing verklaard. 

 

Afbeelding 1.2 Uitsnede verbeelding beheersverordening (Bron: Ruimtelijkeplannen.nl) 

1.4.2 Beschrijving bestemmingen en aanduidingen 

De gronden binnen het plangebied zijn voorzien van de bestemming ‘Bedrijfsdoeleinden’, ‘Woongebied’ en 
‘Waterkering’.  

Hierna wordt kort ingegaan op de geldende bestemmingen. 

‘Bedrijfsdoeleinden’ 

De voor ‘Bedrijfsdoeleinden’ aangewezen gronden zijn in geval van het plangebied hoofdzakelijk bestemd voor 
bedrijven vallende onder de categorieën 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten. Op gronden die zijn 
voorzien van de nadere aanwijzing (z) mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden 
gebouwd. 
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‘Woongebied’ 

De voor ‘Woongebied’ aangewezen gronden zijn hoofdzakelijk bestemd voor het wonen en in samenhang 
daarmee de uitoefening van een vrij beroep aan huis, erven, tuinen, verkeer- en parkeervoorzieningen, groen, 
speelvoorzieningen en water.  

‘Waterkering’ 

De voor ‘Waterkering’ aangewezen gronden zijn primair bestemd voor een waterkering. Indien de bestemming 
‘Waterkering’ samenvalt met andere bestemmingen zijn de bebouwing en werken, geen gebouwen zijnde, en 
werkzaamheden ten behoeve van deze samenvallende bestemmingen, uitgezonderd normale beheers- en 
onderhoudswerkzaamheden, uitsluitend toegestaan wanneer het door de bestemming ‘Waterkering’ te 
dienen belang niet wordt aangetast en vooraf bij de dijkbeheerder advies is ingewonnen. 

‘Molencirkel’ 

Binnen de op de plankaart aangegeven molencirkel rondom de aanwezige molen gelden nadere voorwaarden 
voor het bouwen en voor beplanting in verband met mogelijke aantasting van belangrijke zichtlijnen en de 
vrije windvang. 

1.4.3 Strijdigheid 

Het voornemen bestaat om het plangebied te herontwikkelen voor woningbouw. Vanwege het ontbreken van 
passende bouw- en gebruiksregels is een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk. Dit bestemmingsplan voorziet 
hierin. 

1.5 Leeswijzer 

Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de huidige en gewenste situatie in het plangebied.  

In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op het beleidskader. Hierin wordt het beleid van het Rijk, de provincie Zuid-
Holland en de gemeente Ridderkerk beschreven.  

In hoofdstuk 4 passeren alle relevante milieu- en omgevingsaspecten de revue.  

Hoofdstuk 5 gaat in op de wateraspecten waaronder de watertoets.  

In de hoofdstukken 6 en 7 wordt respectievelijk ingegaan op de juridische aspecten/planverantwoording en de 
economische uitvoerbaarheid van het project.  

Hoofdstuk 8 gaat in op de inspraak en het vooroverleg. 
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HOOFDSTUK 2  BESCHRIJVING PLANGEBIED 

2.1 Huidige situatie 

Het plangebied ligt aan de Pruimendijk 19 – 21 is het dorp Rijsoord, gemeente Ridderkerk. Ter plaatse vormen 
de A16 en de Waal de belangrijkste structuurdragers in het gebied. In de omgeving van het plangebied komen 
verschillende functies voor, waaronder woningen, (kleinschalige) bedrijvigheid, horeca en detailhandel. 

Het plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door woonpercelen. Aan de zuid-, oost- en westzijde wordt 
het plangebied begrensd door respectievelijk de Pruimendijk, de Govert Flohilstraat en de Ds. Sleeswijk 
Visserstraat. 

Ter plaatse van het plangebied is een autogarage met showroom en werkplaats aanwezig, alsmede een 
vrijstaande woning. De gronden zijn nagenoeg geheel voorzien van bebouwing en/of verharding. Aan de voor- 
en achterzijde van de vrijstaande woning zijn de gronden deels onverhard en in gebruik als tuin. 

De luchtfoto in afbeelding 2.1 geeft een goed beeld van de huidige situatie in het plangebied. Daarnaast zijn 
een aantal straatbeelden opgenomen in afbeelding 2.2. 

 

Afbeelding 2.1 Luchtfoto plangebied (Bron: PDOK) 
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Afbeelding 2.2 Straatbeelden plangebied (Bron: Google streetview; links 2018, rechts 2015) 

2.2 Gewenste situatie 

Het voornemen is om de binnen het plangebied aanwezige bebouwing te slopen en ter plaatse 12 
grondgebonden woningen met bijbehorende bijgebouwen en (parkeer)voorzieningen te realiseren. Concreet 
gaat het om twee blokken van drie rijwoningen en zes tweekappers.  

De twee blokken van drie rijwoningen worden georiënteerd op de Ds. Sleeswijk Visserstraat en de Govert 
Flohilstraat. De beoogde tweekappers worden georiënteerd op de Pruimendijk. 

De woningen bestaan uit twee bouwlagen met kap. Hiermee wordt qua maat een schaal aangesloten op de in 
de omgeving reeds aanwezige woningen/gebouwen, waardoor de toekomstige bebouwing zich ruimtelijke 
gezien goed voegt in de omgeving.  

De woningen zijn geschikt voor uiteenlopende doelgroepen, denk bijvoorbeeld aan starters, doorstromers en 
gezinnen. 

In afbeelding 2.3 is een situatietekening opgenomen van de beoogde situatie. 
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Afbeelding 2.3 Beoogde situatie plangebied (Bron: Maat Architecten BNA) 

2.3 Verkeer en parkeren 

2.3.1 Algemeen 

Bij het opstellen van bestemmingsplannen moet rekening worden gehouden met de verkeersgeneratie en de 
parkeerbehoefte die ontstaat als gevolg van de nieuwe ontwikkeling. Hiertoe kunnen berekeningen worden 
uitgevoerd op basis van de publicatie 'Toekomstbestendig parkeren, publicatie 381 (december 2018)' van het 
CROW. Het CROW ontwikkelt en publiceert kennis onder andere op het gebied van verkeer en parkeren. 
Specifiek voor verkeersgeneratie en parkeren heeft het CROW bovengenoemde publicatie opgesteld. Deze 
kencijfers zijn gebaseerd op literatuuronderzoek en praktijkervaringen van gemeenten. De kencijfers zijn 
landelijk (en juridisch) geaccepteerd en worden gezien als de meest betrouwbare gegevens met betrekking tot 
het bepalen van onder andere de verkeergeneratie. 

2.3.2 Situatie plangebied 

2.3.2.1 Uitgangspunten 

Voor de berekening van de parkeerbehoefte en verkeersgeneratie wordt uitgegaan van de volgende 
uitgangspunten: 

• Stedelijkheidsgraad: sterk stedelijk, gemeente Ridderkerk (CBS statLine); 

• Stedelijk gebied: rest bebouwde kom. 

Binnen de begrenzing van het plangebied wordt middels voorliggend bestemmingsplan de realisatie van 12 
grondgebonden woningen mogelijk gemaakt. Het gaat hierbij om rijwoningen en tweekappers. 
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2.3.2.2 Parkeerbehoefte 

Op basis van voorgenoemde uitgangspunten ontstaat er het volgende beeld voor wat betreft de 
parkeerbehoefte. 

Type woning Parkeernorm per 
woning 

Aantal woningen parkeerbehoefte 

Koop, huis, twee-onder-
een-kap 

2 6 (2*6=) 12 

Koop, huis, tussen/hoek 
(rij) 

1,8 6 (1,8*6=) 10,8 

   Totaal: 22,8 

Het plan voorziet in 22 parkeerplaatsen op eigen terrein. De overige 0,8 parkeerplaats (afgerond 1), kan 
eenvoudig worden opgevangen in de in de omgeving aanwezige openbare parkeerplaatsen. 

Opgemerkt wordt dat er als gevolg van voorgenomen ontwikkeling in totaal ook 4 openbare parkeerplaatsen 
komen te vervallen (zie ook rode vlakken in afbeelding 2.3). Deze parkeerplaatsen komen te vervallen in 
verband met de te realiseren in- en uitritten. Echter wordt gesteld dat er in de toekomstige situatie sprake zal 
zijn van voldoende openbare parkeerplaatsen in de omgeving. Dit temeer omdat de openbare parkeerplaatsen 
die zijn toebedeeld aan de op dit moment aldaar aanwezige autogarage vrijkomen.  

2.3.2.3 Verkeersgeneratie 

Op basis van de in paragraaf 2.3.2.1 beschreven uitgangspunten en de in onderstaande tabel aangegeven type 
woningen, ontstaat er het volgende beeld voor wat betreft de verkeersgeneratie. 

Type woning Verkeersgeneratie 
per woning per 
weekdagetmaal 

Aantal Verkeersgeneratie per 
weekdagetmaal 

Koop, huis, twee-onder-
een-kap 

7,8 6 (7,8*6=) 46,8 

Koop, huis, tussen/hoek 
(rij) 

7,1 6 (7,1*6=) 42 

   Totaal: 88,2 

De ontwikkeling genereert afgerond 89 verkeersbewegingen per weekdagetmaal. Gesteld wordt dat de 
omliggende wegen en infrastructuur van voldoende capaciteit zijn om de voorgenoemde verkeersbewegingen 
eenvoudig en veilig af te kunnen wikkelen. 

Tevens wordt opgemerkt dat als gevolg van voorgenomen ontwikkeling de ter plaatse aanwezige autogarage 
en vrijstaande woning gesloopt zullen worden. Hierdoor komen de daarbij behorende verkeersbewegingen te 
vervallen. De daadwerkelijke toename aan verkeersbewegingen ligt dan ook lager. 

2.3.3 Conclusie 

Gelet op het vorenstaande vormt het aspect ‘verkeer en parkeren’ geen belemmering voor de voorgenomen 
ontwikkeling. 
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HOOFDSTUK 3  BELEIDSKADER 

Dit hoofdstuk beschrijft, voor zover van belang, het rijks-, provinciaal- en gemeentelijk beleid. Naast de 
belangrijkste algemene uitgangspunten worden de specifieke voor dit plangebied geldende uitgangspunten 
weergegeven. 

3.1 Rijksbeleid 

3.1.1 Nationale Omgevingsvisie (NOVI) 

3.1.1.1 Algemeen 

Nederland staat voor grote uitdagingen die van invloed zijn op onze fysieke leefomgeving. Complexe opgaven 
zoals verstedelijking, verduurzaming en klimaatadaptatie zijn nauw met elkaar verweven. Dat vraagt een 
nieuwe, integrale manier van werken waarmee keuzes voor onze leefomgeving sneller en beter gemaakt 
kunnen worden. De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) zorgt voor een gezamenlijke aanpak die leidt tot een 
duurzaam perspectief voor onze leefomgeving. Dit is nodig om onze doelen te halen en is een zaak van 
overheid en samenleving.  

3.1.1.2 Vier prioriteiten 

Aan de hand van een toekomstperspectief op 2050 brengt de NOVI de langetermijnvisie in beeld. Op nationale 
belangen wil het Rijk sturen en richting geven. Dit komt samen in vier prioriteiten.  

1. Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie 

Nederland moet zich aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. In 2050 is Nederland 
klimaatbestendig en waterrobuust. Dit vraagt om maatregelen in de leefomgeving, waarmee 
tegelijkertijd de leefomgevingskwaliteit verbeterd kan worden en kansen voor natuur geboden 
kunnen worden. In 2050 heeft Nederland daarnaast een duurzame energievoorziening. Dit vraagt 
echter om ruimte. Door deze ruimte zoveel mogelijk te clusteren, wordt versnippering van het 
landschap voorkomen en wordt de ruimte zo efficiënt mogelijk benut. Het Rijk zet zich in door het 
maken van ruimtelijke reserveringen voor het hoofdenergiesysteem op nationale schaal.  

2. Duurzaam economisch groeipotentieel  

Nederland werkt toe naar een duurzame, circulaire, kennisintensieve en internationaal concurrerende 
economie in 2050. Daarmee kan ons land zijn positie handhaven in de top vijf van meest 
concurrerende landen ter wereld. Er wordt ingezet op een innovatief en sterk vestigingsklimaat met 
een goede quality of life. Belangrijk is wel dat onze economie toekomstbestendig wordt, oftewel 
concurrerend, duurzaam en circulair.  

3. Sterke en gezonde steden en regio's  

Er zijn vooral in steden en stedelijke regio's nieuwe locaties nodig voor wonen en werken. Het liefst 
binnen de bestaande stadsgrenzen, zodat de open ruimten tussen stedelijke regio's behouden blijven. 
Dit vraagt optimale afstemming op en investeringen in mobiliteit. Dit betekent dat voorafgaand aan 
de keuze van nieuwe verstedelijkingslocaties helder moet zijn welke randvoorwaarden de 
leefomgevingskwaliteit en -veiligheid daar stelt en welke extra maatregelen nodig zijn wanneer er 
voor deze locaties wordt gekozen. Zo blijft de gezondheid in steden en regio's geborgd.  

4. Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied  

Er ontstaat een nieuw perspectief voor de Nederlandse landbouwsector als koploper in de duurzame 
kringlooplandbouw. Een goed verdienpotentieel voor de bedrijven wordt gecombineerd met een 
minimaal effect op de omgevingskwaliteit van lucht, bodem en water. In alle gevallen zetten we in op 
ontwikkeling van de karakteristieke eigenschappen van het Nederlandse landschap. Dit 
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vertegenwoordigt een belangrijke cultuurhistorische waarde. Verrommeling en versnippering, 
bijvoorbeeld door wildgroei van distributiecentra, is ongewenst en wordt tegengegaan. 

3.1.1.3 Afwegingsprincipes 

De druk op de fysieke leefomgeving in Nederland is zo groot, dat belangen soms botsen. Het streven is 
combinaties te maken en win-win situaties te creëren, maar dit is niet altijd mogelijk. Soms zijn er scherpe 
keuzes nodig en moeten belangen worden afgewogen. Hiertoe gebruikt de NOVI drie afwegingsprincipes: 

1. Combinatie van functies gaan voor enkelvoudige functies. In het verleden is scheiding van functies 
vaak te rigide gehanteerd. Met de NOVI wordt gezocht naar maximale combinatiemogelijkheden 
tussen functies, gericht op een efficiënt en zorgvuldig gebruik van onze ruimte;  

2. Kenmerken en identiteit van een gebied staan centraal. Het verschilt tussen gebieden wat de optimale 
balans is tussen bescherming en ontwikkeling en tussen concurrentiekracht en leefbaarheid. Sommige 
opgaven en belangen wegen in het ene gebied zwaarder dan in het andere;  

3. Afwentelen wordt voorkomen. Het is van belang dat de leefomgeving zoveel mogelijk voorziet in 
mogelijkheden en behoeften van de huidige generatie inwoners, zonder dat dit ten komst gaat van 
die van toekomstige generaties. 

3.1.1.4 Toetsing van het initiatief aan de NOVI 

De NOVI laat zich niet specifiek uit over dergelijke kleinschalige ontwikkelingen. Het betreft een ontwikkeling 
waarbij geen nationale belangen in het geding zijn en er is geen sprake van enige belemmering met betrekking 
tot de prioriteiten zoals verwoord in de NOVI.  

Geconcludeerd wordt dat de NOVI geen belemmering vormt voor de in dit wijzigingsplan besloten 
ontwikkeling. 

3.1.2 Ladder voor duurzame verstedelijking 

3.1.2.1 Algemeen 

De ladder voor duurzame verstedelijking is per 1 oktober 2012 als motiveringseis in het Besluit ruimtelijke 
ordening (artikel 3.1.6, lid 2) opgenomen. Op 1 juli 2017 is de Ladder in het Besluit ruimtelijke ordening 
gewijzigd. Aanleiding voor de wijziging waren de in de praktijk gesignaleerde knelpunten bij de uitvoering van 
de Ladder en de wens om te komen tot een vereenvoudigt en geoptimaliseerd instrument.  

Doel van de ladder voor duurzame verstedelijking is een goede ruimtelijke ordening door een optimale 
benutting van de ruimte in stedelijke gebieden. Hierbij geldt een motiveringsvereiste voor het bevoegd gezag 
als nieuwe stedelijke ontwikkelingen planologisch mogelijk worden gemaakt. 

Teneinde een ontwikkeling adequaat te kunnen toetsen aan de ladder is het noodzakelijk inzicht te geven in de 
begrippen ‘bestaand stedelijk gebied’ en ‘stedelijke ontwikkeling’. 

In de Bro zijn in artikel 1.1.1 definities opgenomen voor:  

bestaand stedelijk gebied: ‘bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, 
dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal 
culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur’. 

stedelijke ontwikkeling: ´ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van 
kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen.´ 

Bij het beschrijven van de behoefte dient te worden uitgegaan van het saldo van de aantoonbare vraag naar 
de voorgenomen ontwikkeling (de komende tien jaar, zijnde de looptijd van het bestemmingsplan) verminderd 
met het aanbod in planologische besluiten, ook als het feitelijk nog niet is gerealiseerd (harde plancapaciteit).  
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3.1.2.2 Toetsing aan de ladder voor duurzame verstedelijking 

Wat betreft de 'Ladder voor duurzame verstedelijking' wordt opgemerkt dat de ladder van toepassing is bij 
'nieuwe stedelijke ontwikkelingen' (3.1.6 Bro). Er zijn inmiddels meerdere gerechtelijke uitspraken geweest 
over deze begripsdefinitie.  

Uit Afdelingsjurisprudentie blijkt dat de vraag wanneer sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling in 
grote mate casuïstisch wordt beantwoord. Zo heeft de Afdeling uitgemaakt dat de bouw van 11 woningen niet 
als stedelijke ontwikkeling wordt gezien. De raad is van oordeel dat gelet het aantal woningen dat het plan 
mogelijk maakt, het plan niet voorziet in een woningbouwlocatie of andere stedelijke ontwikkeling als bedoeld 
in artikel 1.1.1 eerste lid, aanhef en onder i van het Bro. Artikel 3.1.6, tweede lid, van het Bro is dan ook niet 
van toepassing (ABRvS 16 september 2015; ECLI:NL:RVS:2015:2921).  

Voorgenomen ontwikkeling voorziet in het realiseren van 12 woningen. Daarnaast wordt een bestaande 
woning gesloopt. Per saldo is er dus sprake van het toevoegen van 11 woningen. In voorliggende geval is de 
ladder voor duurzame verstedelijk dan ook niet van toepassing. Geconcludeerd wordt dat het plan in 
overeenstemming is met het rijksbeleid. 

3.1.3 Conclusie toetsing aan het rijksbeleid 

Geconcludeerd wordt dat het relevante ruimtelijke ordeningsbeleid op rijksniveau de in dit bestemmingsplan 
besloten ontwikkeling niet in de weg staat. 

3.2  Provinciaal beleid 

3.2.1  Omgevingsvisie Zuid-Holland 

3.2.1.1 Algemeen 

Door het samenvoegen van verschillende beleidsplannen voor de fysieke leefomgeving sorteert de provincie 
voor op de Omgevingswet. De Omgevingswet verplicht het Rijk, de provincies en gemeenten een 
omgevingsvisie te maken.  

De provinciale Omgevingsvisie bestaat uit de volgende onderdelen: 

• Introductie op het omgevingsbeleid, waarin opgenomen de kaartbeelden en beschrijving van de 
ruimtelijke hoofdstructuur;  

• de ontwikkelrichting van het omgevingsbeleid: Ambities en sturing. De provincie wil met haar 
Omgevingsvisie een uitnodigend perspectief bieden, zonder een beoogde eindsituatie te schetsen. 
Daarom omvat de Omgevingsvisie geen eindbeeld voor 2030 of 2050, maar wel ambities die voortkomen 
uit actuele maatschappelijke opgaven.  

• een beschrijving van de omgevingskwaliteit van Zuid-Holland, waaronder de provinciale inzet voor het 
verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit.  

• de samenhangende beleidskeuzes voor de fysieke leefomgeving. Dit bestaande beleid is integraal 
toegankelijk via de digitale raadpleegomgeving. 

Met betrekking tot de bovenstaande onderdelen uit de Omgevingsvisie zijn op verschillende onderdelen 
beleidsbeslissingen genomen. In het kader van dit plan zijn met name de beleidsbeslissingen ‘Stedelijke 
ontwikkelingen binnen bestaand stads- en dorpsgebied’ en ‘verstedelijking en wonen’ van belang. 

De beleidsbeslissingen zoals verwoord in de provinciale omgevingsvisie werken door naar regels in de 
omgevingsverordening. In voorliggend geval is met name artikel 6.10 lid 1 (Stedelijke ontwikkelingen) van de 
omgevingsverordening van belang.  

Op de genoemde onderdelen wordt hierna ingegaan. 
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3.2.1.2 Stedelijke ontwikkelingen binnen bestaand stad- en dorpsgezicht 

In lijn met de maatschappelijke behoefte zet de provincie in op het beter benutten van het bestaand stads- en 
dorpsgebied. Beter benutten van de bebouwde ruimte krijgt ruimtelijk invulling door verdichting, 
herstructurering en binnenstedelijke transformatie. 

Indien een gemeente een ruimtelijke ontwikkeling wil realiseren, wordt de Ladder voor duurzame 
verstedelijking doorlopen. Het doel is een zorgvuldig gebruik van de ruimte. 

Uitgangspunt van de Ladder is dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling voorziet in een behoefte en in beginsel 
in bestaand stedelijk gebied wordt gerealiseerd. Het doel is een zorgvuldig gebruik van de ruimte. De provincie 
wil bevorderen dat de ladder op (sub)regionaal niveau wordt toegepast en dat samenwerkende gemeenten 
een gezamenlijk beeld ontwikkelen van de ontwikkelmogelijkheden binnen en buiten bestaand stads- en 
dorpsgebied. De gemeenten stemmen de geplande opgave met behulp van actuele regionale visies voor in 
ieder geval wonen en kantoren af met andere gemeenten in de regio. Het is aan gemeenten zelf om te 
bepalen of zij ook behoefte hebben aan regionale visies ter afstemming van het beleid met betrekking tot 
bedrijventerreinen en detailhandel, of aan regionale ruimtelijke visies. De provincie laat die keus aan hen. 
Gedeputeerde Staten kunnen echter voor een bepaalde regio aangeven dat het nodig is om een regionale visie 
voor bedrijventerreinen te maken. 

De provincie is zich bewust dat er grenzen zitten aan de mogelijkheden om te verdichten. Het bepalen of de 
woningbehoefte binnen de bebouwde ruimte opgevangen kan worden, is niet alleen een technische afweging 
(is het fysiek mogelijk om de woningbehoefte te accommoderen), maar bevat ook kwalitatieve elementen. 

3.2.1.3 Verstedelijking en wonen 

De provincie voorziet op regionaal niveau, samen met gemeenten, marktpartijen en woningbouwcorporaties, 
in voldoende en passende woningen voor de verschillende doelgroepen, waaronder de doelgroepen van het 
huurbeleid. Hierbij gaat de voorkeur onder andere uit naar nieuwe woningbouw binnen bestaand stads- en 
dorpsgebied. 

De provincie heeft de ambitie om alle woningen in Zuid-Holland in 2035 CO²-neutraal en vóór 2050 
klimaatrobuust ingericht en ingepast te laten zijn. Nieuwe woningen dragen bij aan een aantrekkelijke woon- 
en leefomgeving in Zuid-Holland. Nieuwe woningen zijn energieneutraal of leveren energie en zijn toegerust 
op de gevolgen van klimaatverandering (heftige regenbuien, perioden van droogte en hittestress) en 
bodemdaling. 

3.2.2 Omgevingsverordening Zuid-Holland 

De beleidsbeslissingen zoals verwoord in de provinciale omgevingsvisie werken door naar regels in de 
omgevingsverordening. In voorliggend geval is met name artikel 6.9 lid 1 (ruimtelijke kwaliteit) en 6.10 lid 1 
(Stedelijke ontwikkelingen) van de omgevingsverordening van belang.  

3.2.2.1 Gebiedsprofiel en kwaliteitskaarten 

De provincie Zuid-Holland heeft in haar kwaliteitskaart de gebiedsprofielen van gebieden beschreven. Het 
plangebied ligt in het gebiedsprofiel IJsselmonde. Ĳsselmonde ligt in de Maasdelta en wordt omgeven door 
water: de Nieuwe Maas in het noorden, de Oude Maas in het zuiden en de Noord in het oosten.  

Ĳsselmonde kent in grote lĳnen dezelfde oorsprong als de andere Zuid-Hollandse eilanden maar heeft zich in 
de laatste eeuw anders ontwikkeld. Het eiland wordt gekenmerkt door een grote menging van stedelĳke en 
landschappelijke functies. De dorpen zĳn zelfstandige gemeenschappen met beperkte voorzieningen. Rustig 
wonen en recreëren met de stad dichtbĳ. Wonen, werken, recreëren en infrastructuur vormen een mozaïek op 
basis van het oorspronkelĳke landschap. Evenals op de andere eilanden zĳn in dit landschap de dĳken, polders 
en kreken de kenmerkende elementen. De dorpen zĳn vaak ontstaan aan een dĳk of waterloop en verder 
uitgebreid in de polder. De voorstraatdorpen Rhoon en Poortugaal zĳn ontstaan aan de rand van een polder 
en haaks op de dĳk verder uitgegroeid. Daarnaast zĳn er enkele dorpen ontstaan rondom een dam 
(Heerjansdam en Oostendam) of op de oevers van een verlande rivier (Rĳsoord). Dorpen als Hoogvliet, 



Bestemmingsplan ‘Woningbouw Pruimendijk 19 – 21’ 
Vastgesteld 

 

BJZ.nu 
Ruimtelijke plannen en advies 

 

16 

Ridderkerk, Barendrecht, maar ook Rhoon en Poortugaal veranderden na de Tweede Wereldoorlog in snel 
tempo tot satellietsteden van Rotterdam. De plaatsen Zwĳndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht groeiden in de 
schaduw van de Rotterdamse haven uit tot zelfstandige industriesteden met scheepswerven. 

Onderhavig plangebied ligt is Rijsoord. Rĳsoord is een langgerekt dĳkdorp op de oeverwal van De Waal. 
Evenals Heerjansdam en Oostendam ontleent Rĳsoord zĳn oorsprong aan dit riviertje. Het dorp ligt van 
oudsher op beide oevers van de afgedamde rivier. In eerste instantie werd de toen veel bredere Waal 
overgestoken met een veerschuit. Halverwege de 16e eeuw was het water zodanig smal geworden dat een 
brug aangelegd kon worden. De aanwezigheid van en het zicht op het water is nog steeds bepalend voor het 
karakter van Rĳsoord. De Waaldĳk en de Pruimendĳk vormen de ruggengraat van het noordelĳk deel van het 
dorp. Deze historische structuur wordt nu echter ruw doorsneden door de belangrĳkste route door het dorp, 
de Rĳksstraatweg. Het gebied ten noorden wordt gekenmerkt door planmatige woningbouw en glastuinbouw. 
De nabĳheid van de A15 is door zijn schaal en maat goed zichtbaar en hoorbaar. De fijnmazige en langgerekte 
verkaveling is echter nog steeds waarneembaar. Ook op de zuidoever van De Waal ligt een kleine uitbreiding 
van het dorp. 

De ambities voor Rijsoord zijn als volgt: 

- Er wordt ingezet op het behoud en de versterking van de historische structuur van het dorp. De 
barrièrewerking van de Rĳksstraatweg wordt zoveel mogelĳk opgeheven. Met name de routes 
evenwĳdig aan De Waal (Waaldĳk-Pruimendĳk en Waalweg-Achterambachtseweg) worden 
gecontinueerd. Bĳ de inpassing van (vervangende) nieuwbouw rekening houden met de huidige 
korrel, de nokrichting, het profiel en variatie in bebouwing.  

- De fijnmazige, langgerekte verkaveling aan de noordkant van de Pruimendĳk behouden, zodat het 
agrarische karakter overheerst en niet de A15.  

- Daar waar dorpsgebied grenst aan De Waal wordt ingezet op openbaar toegankelĳke oevers (zie ook 
Afgedamde rivierarm). 

- De dĳklinten worden opgenomen in het recreatieve netwerk, waarbĳ het centrum fungeert als 
concentratiepunt voor routes en attracties.  

- (Nieuwe) ontwikkelingen worden zoveel mogelijk gerealiseerd binnen bestaand bebouwd gebied. 
Hierbĳ worden waardevolle patronen en elementen herkenbaar opgenomen in de structuur van de 
ontwikkeling. Waar mogelĳk wordt de relatie met het omliggende landschap opgezocht door nieuwe 
zichtrelaties en routes. 

Daarnaast is in de kwaliteitskaart op basis van de lagenbenadering in beeld gebracht wat de 
gebiedskenmerken en kernkwaliteiten van gebieden zijn in de volgende lagen: 

• Laag van de ondergrond; 

• Laag van de cultuur- en natuurlandschappen; 

• Laag van de stedelijke occupatie; 

• Laag van beleving; 

3.2.2.2 Relevante artikelen 

In voorliggend geval zijn met name artikel 6.9 lid 1 (ruimtelijke kwaliteit) en 6.10 lid 1 (Stedelijke 
ontwikkelingen) van de omgevingsverordening van belang om te toetsen.  

Artikel 6.9 (Ruimtelijke kwaliteit) 

1. Een bestemmingsplan kan voorzien in een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling, onder de volgende 
voorwaarden ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit:  
a. de ruimtelijke ontwikkeling past binnen de 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:  
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a. zorgvuldige inbedding van de ontwikkeling in de omgeving, rekening houdend met de 
relevante richtpunten van de kwaliteitskaart; en  

b. 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 (transformeren), 
wordt deze uitsluitend toegestaan mits de ruimtelijke kwaliteit van de nieuwe ontwikkeling is 
gewaarborgd door:  

a. 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   

b. het zo nodig treffen van aanvullende ruimtelijke maatregelen als bedoeld in het derde 
lid. 

Artikel 6.10 (Stedelijke ontwikkelingen) 

“Een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, voldoet 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;” 

3.2.3 Toetsing van het initiatief aan de omgevingsvisie en omgevingsverordening Zuid-Holland 

Gebiedsprofiel 

De voorgenomen binnenstedelijke herontwikkeling doet geen afbreuk aan het gebiedsprofiel ‘IJsselmonde’. 
Daarnaast sluit de ontwikkeling aan op de ambities voor de kern Rijsoord, waarbij onder andere de ambitie is 
om (nieuwe) ontwikkelingen zoveel mogelijk binnen bestaand bebouwd gebied te realiseren. Verder is de 
ambitie dat bij inpassing van (vervangende) nieuwbouw rekening wordt gehouden met de huidige korrel, de 
nokrichting, het profiel en variatie in bebouwing. Zoals ook aangegeven in paragraaf 2.2 bestaan de beoogde 
woningen uit twee bouwlagen met kap. Hiermee wordt qua maat een schaal aangesloten op de in de 
omgeving reeds aanwezige woningen/gebouwen, waardoor de toekomstige bebouwing zich ruimtelijke gezien 
goed voegt in de omgeving.  

Kernkwaliteiten in verschillende lagen 

Wat betreft de kernkwaliteiten in de verschillende lagen kan worden gesteld dat vanwege ligging van het 
plangebied in het bestaand stedelijk gebied de ‘Laag van de ondergrond’ niet relevant is. Deze laag is door het 
huidige gebruik van de gronden reeds verstoord of niet meer aanwezig.  

In de ‘Laag van de cultuur- en natuurlandschappen’ maakt het plangebied onderdeel uit van het 
‘zeekleipolderlandschap’. Richtpunten van de provincie in dit landschap zijn het bijdragen aan de versterking 
van karakteristieke kenmerken van de eiland en verschillen daartussen. Ontwikkelingen aan de rand van 
eilanden passen bij de maat en schaal van de dijk en deltawateren. Daarnaast is het de bedoeling de 
herkenbaarheid van patronen in op en aanwaspolders te behouden. Tevens dienen ontwikkelingen de dijk en 
de kreek als herkenbare structuurdragers te versterken, dient bebouwing geconcentreerd te zijn en dient het 
contrast tussen de binnendijkse polders en buitendijkse natuur te worden behouden.  

Aangezien in voorliggend geval sprake is van een (kleinschalige) binnenstedelijke herontwikkeling is een 
nadere toetsing aan de ‘Laag van de cultuur- en natuurlandschappen’ niet noodzakelijk. 

Ten aanzien van de ‘Laag van de beleving’ geldt ter plaatse van het plangebied het gebiedstype ‘Groene 
buffers’. Hiervoor gelden de volgende richtpunten: 

- Er vinden geen grootschalige nieuwe ontwikkelingen plaatse in de bufferzone; 
- Nieuwe ontwikkelingen dragen bij aan de recreatieve gebruiks- en belevingswaarde en de 

contrastkwaliteit met het stedelijk gebied. 
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In voorliggend geval is sprake van een kleinschalige herontwikkeling van bestaand stedelijk gebied. Met 
voorgenomen ontwikkeling wordt niet zozeer bijgedragen een de recreatieve gebruiks- en belevingswaarde, 
echter is er wel sprake van een ruimtelijke kwaliteitsverbetering waarbij verouderde bebouwing wordt 
gesloopt. 

In de ‘Laag van de stedelijke occupatie’ is het gebiedskenmerk ‘Steden en dorpen’ van toepassing. Richtpunten 
voor ontwikkeling in deze laag zijn: 

• Ontwikkelingen dragen bij aan de karakteristieke kenmerken/identiteit van stad, kern of dorp. 

• Hoogteaccenten (waaronder hoogbouw) vallen zoveel mogelijk samen met centra (zwaartepunten) en 
interactiemilieus in de stedelijke structuur. 

• Daar waar hoogbouw niet samenvalt met “zwaartepunten” in de stedelijke structuur geeft een 
beeldkwaliteitsparagraaf inzicht in de effecten, invloed en aanvaardbaarheid van hoogbouw op de 
(wijde) omgeving. 

• Ontwikkelingen dragen bij aan versterking van de stedelijke groen- en waterstructuur. 

Zoals ook aangegeven in paragraaf 2.2 bestaan de beoogde woningen uit twee bouwlagen met kap. Hiermee 
wordt qua maat een schaal aangesloten op de in de omgeving reeds aanwezige woningen/gebouwen, 
waardoor de toekomstige bebouwing zich ruimtelijke gezien goed voegt in de omgeving.  

Relevante artikelen 

In voorliggend geval is sprake van een (kleinschalige) binnenstedelijke herontwikkeling. Doordat de 
ontwikkeling zich goed voegt in de omgeving (zoals hiervoor reeds beargumenteerd) en voldoet aan de 
richtpunten voorziet deze niet in een wijziging op structuurniveau. Daarnaast zorgt de ontwikkeling door de 
sloop van verouderde bebouwing in een ruimtelijke kwaliteitsverbetering ter plaatse. 

Voorliggend plan voorziet in een woningbouwontwikkeling waarbij de Ladder voor duurzame verstedelijking 
niet van toepassing is (zie ook paragraaf 3.1.2). In paragraaf 3.2.2 blijkt dat het plan past binnen de 
gemeentelijke beleidskaders. Daarnaast wordt er gebouwd op een locatie binnen bestaand stedelijk gebied, 
waarmee sprake is van effectief en compact ruimtegebruik. 

Met betrekking tot het aspect duurzaamheid wordt opgemerkt dat de woningen niet op het gasnetwerk 
worden aangesloten en worden gebouwd conform de actuele bouwbesluit eisen.  

Geconcludeerd wordt dat de in dit voorliggende bestemmingsplan besloten ruimtelijke ontwikkeling in 
overeenstemming is met het in de Omgevingsvisie Zuid-Holland en Omgevingsverordening Zuid-Holland 
verankerde provinciaal ruimtelijk beleid. 

3.2.4 Woonvisie Zuid-Holland 2011-2020 

3.2.4.1 Algemeen 

In oktober 2011 hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland de Woonvisie Zuid-Holland 2011 - 2020 
vastgesteld. In deze woonvisie zijn ambities en doelstellingen voor wonen in Zuid-Holland tot 2020 vastgelegd. 

De woningbehoefte is als gevolg van economische en sociaal maatschappelijke ontwikkelingen 
(individualisering, gezinsverdunning, vergrijzing, vluchtelingenbeleid) aan verandering onderhevig. Het 
provinciale beleid is erop gericht voor alle bevolkingsgroepen een voldoende en passend woningaanbod te 
realiseren. Passend betekent dat woningen en woonmilieus aansluiten bij de situatie en wensen van 
bewoners, duurzaam zijn en passen in de ruimtelijke visie. Met dit uitgangspunt heeft de provincie 5 ambities 
geformuleerd: 

• Passend woningaanbod voor iedereen; 

• Niet meer woningen plannen dan nodig; 

• Toevoegingen en impulsen dragen bij aan een verbetering van de leefbaarheid; 

• Provincie stelt kaders voor de lange termijn, waardoor innovatie mogelijk wordt; 

• Regionale verscheidenheid wordt behouden en benut. 
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3.2.4.2 Toetsing van het initiatief aan de Woonvisie Zuid-Holland 2011-2020 

De belangrijkste doelstelling van de ‘Woonvisie Zuid-Holland 2011-2020’ is om voor alle bevolkingsgroepen in 
een voldoende en passend woningaanbod te voorzien. De woningen zijn geschikt voor uiteenlopende 
doelgroepen, denk bijvoorbeeld aan starters, doorstromers en gezinnen. De gemeentelijke behoefte is nader 
uitgewerkt in de ‘Woningbouwstrategie Ridderkerk’, onder paragraaf 3.3.2. 

3.2.5 Conclusie toetsing aan het provinciaal beleid 

Geconcludeerd wordt dat de voorgenomen ontwikkeling in overeenstemming is met het provinciaal ruimtelijk 
beleid. 

3.3 Gemeentelijk beleid 

3.3.1 Omgevingsvisie Ridderkerk 2035 

3.3.1.1 Algemeen 

De gemeenteraad heeft op 14 september 2017 de Omgevingsvisie Ridderkerk 2035 vastgesteld. In deze 
omgevingsvisie anticipeert de gemeente op het in werking treden van de nieuwe Omgevingswet. Daarnaast 
beoogt de gemeente Ridderkerk met deze nieuwe visie in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen, zoals 
de vraag naar levensloopbestendige woningen en de druk op de detailhandelsstructuur. Verder bevat de 
omgevingsvisie aanpassingen in de beleidsambities ten opzichte van de Structuurvisie Ridderkerk 2020. De 
omgevingsvisie beoogt de ruimtelijke kwaliteit van Ridderkerk als rustige en aantrekkelijke woongemeente 
met een goede binnenstedelijke groenstructuur en omliggend groen te behouden en waar mogelijk te 
versterken. 

In het uitvoeringsprogramma van de omgevingsvisie is een kaart opgenomen waarin lopende projecten zijn 
weergeven. Het plangebied is aangegeven met nummer 19: ‘Pruimendijk 19-21 (zie afbeelding 3.1). 
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Afbeelding 3.1 Uitsnede kaart Omgevingsvisie Ridderkerk (Bron: gemeente Ridderkerk) 

3.3.1.2 Toetsing van het initiatief aan de Omgevingsvisie Ridderkerk 2035 

Voorgenomen ontwikkeling voorziet in een nieuwe toekomstbestendige functie ter plaatse van het 
plangebied. Hierbij wordt een bestaande milieubelastende functie opgeheven en verouderde bebouwing 
gesloopt. Dit zorgt ter plaatse voor een vermindering van de milieubelasting en een verbetering van de 
ruimtelijke kwaliteit. 

Met onderhavig bestemmingsplan wordt uitvoering gegeven aan één van de in de omgevingsvisie aangewezen 
lopende projecten/ontwikkelingen. Geconcludeerd wordt dan ook dat de voorgenomen ontwikkeling in 
overeenstemming is met de ‘Omgevingsvisie Ridderkerk’. 

3.3.2 Woonvisie Ridderkerk 2021-2026 

3.3.2.1 Algemeen 

In de Omgevingsvisie Ridderkerk 2035 heeft de gemeente de ruimtelijke toekomst van Ridderkerk beschreven. 
In de woonvisie kijkt de gemeente op een realistische manier naar de toekomst: haalbare ambities staan 
centraal.  

In de periode 2011 tot 2021 was de Woningbouwstrategie de basis voor woningbouwontwikkelingen. Er is 
behoefte aan een actueel kader voor de komende jaren. Daarnaast zijn begin 2019 in de regio Rotterdam 
nieuwe regionale woningmarktafspraken gemaakt. De woningbouwopgave tot 2030 is in die afspraken voor 
Ridderkerk geraamd op ongeveer 1.150 woningen. Tegelijkertijd worden er regelmatig nieuwe initiatieven 
ingediend door marktpartijen. 

 



Bestemmingsplan ‘Woningbouw Pruimendijk 19 – 21’ 
Vastgesteld 

 

BJZ.nu 
Ruimtelijke plannen en advies 

 

21 

3.3.2.2 Visie op wonen 

In de woonvisie staan vijf thema’s centraal. Het gaat hierbij om de thema’s: 

• Voldoende woningen 

• Meer variatie, de juiste woningen 

• Duurzame woningvoorraad 

• Woning en zorg 

• Leefbare wijken 

In geval van voorgenomen ontwikkeling zijn met name de thema’s ‘voldoende woningen’ en ‘meer variatie, de 
juiste woningen’ van belang. 

Thema: Voldoende woningen 

Er is een opgave om de woningvoorraad in kwantitatieve zin uit te breiden. Met de regio heeft de gemeente 
het ‘Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken Regio Rotterdam’ gesloten voor de periode 2018- 2030. In 
dit akkoord maken de veertien gemeenten van het Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam (SvWrR) 
zich samen sterk om het aantal woningen in de regio Rotterdam met ongeveer 54.000 uit te breiden. De 
gemeenten en de woningcorporaties zetten zich ook in voor een betere balans van het sociale woningaanbod 
in de regio. De meest recente Trendraming van de woningbehoefte van de provincie Zuid-Holland (2019) duidt 
op een grotere woningbehoefte dan in het Regioakkoord is benoemd. 

In 2030 zou de behoefte volgens deze prognose rond 2030-2035 circa 22.200 huishoudens zijn. De 
woningvoorraad was op 1 januari 2021 circa 21.310. Dit betekent in ieder geval een opgave van afgerond 900 
woningen voor de periode 2021 tot 2030. Het gaat hierbij om uitbreiding van de woningvoorraad: sloop moet 
getalsmatig gecompenseerd worden om voldoende woningen te houden.  

Maar de opgaven en knelpunten in de woningmarkt zijn zo groot, dat de gemeente meer ruimte willen geven 
voor woningbouw in Ridderkerk. Er liggen goede initiatieven uit de markt, en deze wil de gemeente niet op 
voorhand afwijzen. Wel wil de gemeente sturen op een goede kwaliteit van de plannen. In de gemeentelijke 
planmonitor wordt rekening gehouden met een overmaat aan plannen (uitgangspunt dat wordt gehanteerd is 
130% plannen in voorraad ten opzichte van wat nodig is voor de huishoudensgroei). Dat komt neer op 
programmering van afgerond minimaal 1.200 woningen in de periode 2021 tot 2030. De ontwikkeling na 2030 
is zeer onzeker en neemt de gemeente vooralsnog niet mee in de visie. 

De woningmarkt is veranderlijk. Dat zal ook in de komende jaren blijven. Daarom is het van belang goed zicht 
te blijven houden op de ontwikkelingen op de woningmarkt, de voortgang van de woningbouwproductie en 
herstructurering. Dat doet de gemeente jaarlijks. Ook vindt de gemeente het belangrijk om periodiek de 
actuele woonwensen bij onze inwoners te peilen. Dat doet de gemeente één keer per 5 jaar, gekoppeld aan 
het opstellen van een nieuwe Woonvisie. 

Thema: Meer variatie, de juiste woningen 

De ambitie is om te zorgen voor de juiste woningen op de juiste plek, voor de juiste doelgroepen. Hiermee 
kunnen verschillende doelen worden bereikt: het op gang krijgen van doorstroming, het behouden van een 
draagkrachtige bevolking en het zoveel mogelijk vasthouden van jongeren en starters. Specifieke aandacht 
besteedt de gemeente aan het beschikbaar krijgen en houden van goedkopere en betaalbare huur- en 
koopwoningen. 

Het onderzoek dat is uitgevoerd voor de ‘Woonvisie Ridderkerk 2021-2026’ heeft inzicht opgeleverd in de 
woonwensen en potentiële tekorten en overschotten op de woningmarkt. Er is op zich geen grote 
uitbreidingsbehoefte in de sociale huursector. Er is vooral verandering nodig in de woningvoorraad gelet op de 
demografische verandering: meer kleine(re), levensloopbestendige woningen voor het toenemend aantal 
kleine huishoudens. 

Het accent van de opgave ligt op de koopsector. En dan vooral op de goedkopere koop (tot € 250.000). 
Waarbij zowel behoefte is aan grondgebonden woningen als appartementen. Deze woningen zijn belangrijk 
om starters/jongeren voor Ridderkerk te behouden. Ook is er behoefte aan koopwoningen in het duurdere 
segment (vooral grondgebonden, vanaf € 350.000,-). Dat segment komt relatief weinig voor in Ridderkerk. Dit 
type woning zorgt voor behoud van draagkrachtige bevolking en zorgt voor doorstroming. 
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3.3.2.3 Toetsing van het initiatief aan de ‘Woonvisie Ridderkerk 2021-2026 

Voorliggend bestemmingsplan gaat uit van het toevoegen van zes rijwoningen en zes tweekappers. De 
woningen zijn geschikt voor uiteenlopende doelgroepen, denk bijvoorbeeld aan starters, doorstromers en 
gezinnen. 

Zowel vanuit kwantitatief als kwalitatief oogpunt sluit de voorgenomen ontwikkeling aan op de ambities en 
opgaven zoals genoemd in de ‘Woonvisie Ridderkerk 2021-2026’. De voorgenomen ontwikkeling draagt bij aan 
de (toenemende) vraag naar grondgebonden (koop)woningen. Daarnaast kunnen verschillende doelgroepen 
worden bediend.  

3.3.3 Conclusie toetsing aan het gemeentelijk beleid 

Geconcludeerd wordt dat de ontwikkeling in overeenstemming is met de gemeentelijke 
beleidsuitgangspunten, zoals verwoord in de in deze paragraaf behandelde beleidsstukken. 
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HOOFDSTUK 4  MILIEU-EN OMGEVINGSASPECTEN 

Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening moet in de toelichting op het bestemmingsplan 
een beschrijving worden opgenomen van de wijze waarop de milieukwaliteitseisen bij het plan zijn betrokken. 
Daarbij moet rekening gehouden worden met de geldende wet- en regelgeving en met de vastgestelde 
(boven)gemeentelijke beleidskaders. Bovendien is een bestemmingsplan vaak een belangrijk middel voor 
afstemming tussen de milieuaspecten en ruimtelijke ordening.  

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek naar de milieukundige uitvoerbaarheid beschreven. 
Het betreft de thema’s geluid, bodem, luchtkwaliteit, externe veiligheid, milieuzonering, ecologie, archeologie 
& cultuurhistorie en Besluit Milieueffectrapportage. 

4.1 Geluid 

4.1.1  Algemeen 

De Wet geluidhinder (Wgh) bevat geluidnormen en richtlijnen over de toelaatbaarheid van geluidniveaus als 
gevolg van rail- en wegverkeerslawaai en industrielawaai. De Wgh geeft aan dat een akoestisch onderzoek 
moet worden uitgevoerd bij het voorbereiden van de vaststelling van een bestemmingsplan indien het plan 
een geluidgevoelig object mogelijk maakt binnen een geluidszone van een bestaande geluidsbron of indien het 
plan een nieuwe geluidsbron mogelijk maakt. Het akoestisch onderzoek moet uitwijzen of de wettelijke 
voorkeurswaarde bij geluidgevoelige objecten wordt overschreden en zo ja, welke maatregelen nodig zijn om 
aan de voorkeurswaarde te voldoen.  

4.1.2.1 Wegverkeerslawaai  

In artikel 74 van de Wgh is aangegeven dat wegen aan weerszijden van de weg een wettelijke geluidszone 
hebben. De grootte van de bij het type weg horende geluidszone is opgenomen in onderstaande tabel.  

Aantal rijstroken Stedelijk gebied Buitenstedelijk gebied 

1 of 2 rijstroken 200 m 250 m 

3 of 4 rijstroken 350 m 400 m 

5 of meer rijstroken 350 m 600 m 

De zones uit de tabel gelden niet voor: 

• wegen die zijn aangeduid als woonerf (art 74.2); 
• wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt (art 74.2). 

In het kader van voorgenomen ontwikkeling is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd. Het 
volledige onderzoek is opgenomen in bijlage 1. Hierna wordt ingegaan op de belangrijkste resultaten. 

Het plangebied bevindt zich binnen de wettelijke geluidszone van de A16 (100 km/uur) en de Rijksstraatweg 
(50 km/uur). Daarnaast bevindt het plangebied zich in de nabijheid van meerdere 30 km/uur wegen, 
waaronder de Pruimendijk, Dominee Sleeswijk Visserstraat en de Govert Flohilstraat. Deze wegen zijn in het 
kader van een goede ruimtelijke ordening en het gemeentelijk geluidbeleid meegenomen in voorliggend 
onderzoek. 

Als gevolg van de geluidsbelasting afkomstig van de A16 (maximaal 56 dB), Pruimendijk (maximaal 55 dB) en 
de Govert Flohilstraat (maximaal 49 dB) wordt de voorkeurswaarde van 48 dB overschreden. De Pruimendijk 
en de Govert Flohilstraat betreffen 30 km/uur wegen waarvoor geen hogere waarde kan worden verleend. 
Voor de A16 is wel een hogere waarde benodigd. 

De bron- en overdrachtsmaatregelen die getroffen kunnen worden om aan de voorkeurswaarde te voldoen 
ontmoeten bezwaren van stedenbouwkundige, landschappelijke of financiële aard. Gevelmaatregelen zijn het 
meest doelmatig en financieel haalbaar. Indien wordt gekozen voor HR++ beglazing, kan ter plaatse van alle 
woningen worden voldaan aan een binnenwaarde van 33 dB. Tevens wordt voldaan aan de gemeentelijke 
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beleidsregels inzake wegverkeerslawaai. Voor de woningen kan dan ook een hogere waarde worden verleend 
van maximaal 53 dB. 

Gelet op het bovenstaande is er ter plaatse van het plangebied, door het treffen van gevelmaatregelen, een 
aanvaardbaar woon- en leefklimaat voor wat betreft het aspect wegverkeerslawaai realiseerbaar. 

4.1.2.2 Railverkeerslawaai 

De te realiseren woningen liggen niet binnen een wettelijke geluidszone van een spoorweg. Een akoestisch 
onderzoek railverkeerslawaai kan achterwege blijven. 

4.1.2.3 Industrielawaai 

Het plangebied ligt niet binnen de geluidszone van een gezoneerd bedrijventerrein, het aspect industrielawaai 
kan buiten beschouwing worden gelaten. In paragraaf 4.5 wordt nader ingegaan op de in de omgeving 
aanwezige (individuele) bedrijvigheid. 

4.1.3 Conclusie 

Met inachtneming van het verkrijgen van een hogere waarde inzake wegverkeerlawaai, vormt de Wet 
geluidhinder geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van het plan. 

4.2 Bodem 

4.2.1 Algemeen 

Bij de vaststelling van een bestemmingsplan dient te worden bepaald of de aanwezige bodemkwaliteit past bij 
het toekomstige gebruik van die bodem en of deze aspecten optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd. 
Om hierin inzicht te krijgen, dient doorgaans een bodemonderzoek te worden verricht. 

In voorliggend geval is in 2015 ter plaatse van het plangebied een milieukundig bodemonderzoek en een 
aanvullend milieukundig bodemonderzoek uitgevoerd. Gesteld wordt dat de uitgevoerde bodemonderzoeken 
een actueel beeld schetsen van de milieukundige staat van de bodem. De volledige onderzoeken zijn 
opgenomen in bijlage 2 en 3 bij deze plantoelichting, hierna wordt ingegaan op de conclusies en 
aanbevelingen. 

4.2.2 Onderzoeksresultaten 

Milieukundig bodemonderzoek 

Aan de hand van de resultaten van het onderzoek kan het volgende worden geconcludeerd: 

• in de grond zijn bijmengingen met bodemvreemde materialen waargenomen; 

• in de grond is olieproduct waargenomen; 

• op het maaiveld is één stukje asbesthoudend materiaal waargenomen; 

• uit de analyses blijkt dat in de grond asbest aanwezig is; 

• over het algemeen zijn op de locatie lichte verontreinigingen aangetoond in de grond en het 
grondwater; 

• ter plaatse van de afgewerkte olietank is in één boring (boring 20) een sterk verhoogd gehalte aan 
minerale olie aangetoond; 

• ter plaatse van de niet onderzochte terreindelen zijn ter plaatse van boringen 02 en 02B sterke 
gehalten aan koper, lood, zink en minerale olie aangetoond. Het gehalte nikkel wordt matig verhoogd 
aangetoond; 
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• ter plaatse van het voormalige pompeiland zijn in de grond en in het grondwater matige tot sterke 
verontreinigingen aangetoond voor de parameters vluchtige aromaten en minerale olie; 

• op basis van de onderzoeksresultaten blijkt dat in de grond meer dan 25 m3 sterk verontreinigde 
grond en meer dan 100 m3

 sterk verontreinigd grondwater aanwezig is; 

• op de onderzoekslocatie is, ingevolge de Wet bodembescherming, sprake van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging. 

Aanvullend milieukundig bodemonderzoek 

Het doel van het aanvullend milieukundig bodemonderzoek is het volledig in kaart brengen van de 
verontreiniging met benzine. Aan de hand van de resultaten van het onderzoek kan het volgende worden 
geconcludeerd: 

• in de grond zijn geen bijmengingen met olieproducten waargenomen; 

• op het maaiveld en in het opgeboorde bovenmateriaal zijn zintuigelijk geen asbestverdachte 
materialen waargenomen; 

• het grondwater is niet verontreinigd met de onderzochte vluchtige aromaten en minerale olie (C5-
C40). 

Gelet op de onderzoekresultaten kan worden geconcludeerd dat de verontreiniging in kaart is gebracht. 

4.2.3 Conclusie 

Na sanering van de saneringsplichtige verontreinigingen zijn er geen milieutechnische bezwaren tegen de 
voorgenomen ontwikkeling. De bodem wordt na sanering van de saneringsplichtige verontreinigingen geschikt 
geacht voor het toekomstige gebruik (wonen met tuin). 

4.3 Luchtkwaliteit 

4.3.1  Algemeen 

Om een goede luchtkwaliteit in Europa te garanderen heeft de Europese unie een viertal kaderrichtlijnen 
opgesteld. De hiervan afgeleide Nederlandse wetgeving is vastgelegd in hoofdstuk 5, titel 2 van de Wet 
milieubeheer. Deze wetgeving staat ook bekend als de Wet luchtkwaliteit. 

In de Wet luchtkwaliteit staan onder andere de grenswaarden voor de verschillende luchtverontreinigende 
stoffen. Onderdeel van de Wet luchtkwaliteit zijn de volgende Besluiten en Regelingen: 

• Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen); 
• Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen). 

4.3.1.1 Besluit en de Regeling niet in betekende mate bijdragen 

Het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (NIBM) staat bouwprojecten toe wanneer de bijdrage aan de 
luchtkwaliteit van het desbetreffende project niet in betekenende mate is. Het begrip “niet in betekenende 
mate” is gedefinieerd als 3% van de grenswaarden uit de Wet milieubeheer. Het gaat hierbij uitsluitend om 
stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). Toetsing aan andere luchtverontreinigende stoffen uit de Wet 
luchtkwaliteit vindt niet plaats.  

In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en woningbouwlocaties) 
opgenomen die niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Enkele voorbeelden zijn: 

• woningen: 1500 met een enkele ontsluitingsweg; 

• woningen: 3000 met twee ontsluitingswegen; 

• kantoren: 100.000 m2 bruto vloeroppervlak met een enkele ontsluitingsweg. 
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Als een ruimtelijke ontwikkeling niet genoemd staat in de Regeling NIBM kan deze nog steeds niet in 
betekenende mate bijdragen. De bijdrage aan NO2 en PM10 moet dan minder zijn dan 3% van de 
grenswaarden. Dit komt overeen met 1,2 microgram/m3 voor NO2 en PM10. 

4.3.1.2 Besluit gevoelige bestemmingen 

Dit besluit is opgesteld om mensen die extra gevoelig zijn voor een matige luchtkwaliteit aanvullend te 
beschermen. Deze 'gevoelige bestemmingen' zijn scholen, kinderdagverblijven en verzorgings-, verpleeg- en 
bejaardentehuizen. Woningen en ziekenhuizen/klinieken zijn geen gevoelige bestemmingen. 

De grootste bron van luchtverontreiniging in Nederland is het wegverkeer. Het Besluit legt aan weerszijden 
van rijkswegen en provinciale wegen zones vast. Bij rijkswegen is deze zone 300 meter, bij provinciale wegen 
50 meter. Bij realisatie van 'gevoelige bestemmingen' binnen deze zones is toetsing aan de grenswaarden die 
genoemd zijn in de Wet luchtkwaliteit nodig. 

4.3.2  Situatie plangebied 

Gelet op de aard en omvang van dit project, in verhouding tot categorieën van gevallen zoals beschreven in 
paragraaf 4.3.1 kan worden gesteld dat voorliggend project 'niet in betekenende mate bijdraagt' aan de 
luchtverontreiniging. 

Tot slot wordt geconcludeerd dat de ontwikkeling niet wordt aangemerkt als een gevoelige bestemming in het 
kader van het 'Besluit gevoelige bestemmingen'. 

4.3.3 Conclusie 

Op basis van het vorenstaande vormt het aspect luchtkwaliteit geen belemmering voor de uitvoering van het 
plan. 

4.4 Externe veiligheid 

4.4.1 Algemeen 

Externe veiligheid is een beleidsveld dat is gericht op het beheersen van risico's die ontstaan voor de omgeving 
bij de productie, de opslag, de verlading, het gebruik en het transport van gevaarlijke stoffen. Bij nieuwe 
ontwikkelingen moet worden voldaan aan strikte risicogrenzen. Een en ander brengt met zich mee dat nieuwe 
ruimtelijke ontwikkelingen moeten worden getoetst aan wet- en regelgeving op het gebied van externe 
veiligheid. Concreet gaat het om risicovolle bedrijven, vervoer gevaarlijke stoffen per weg, spoor en water en 
transport gevaarlijke stoffen via buisleidingen. Op de diverse aspecten van externe veiligheid is afzonderlijke 
wetgeving van toepassing. Voor risicovolle bedrijven gelden onder meer: 

• het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi); 

• de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi); 

• het Registratiebesluit externe veiligheid; 

• het Besluit risico's Zware Ongevallen 2015 (Brzo 2015); 

• het Vuurwerkbesluit. 

Voor vervoer van gevaarlijke stoffen geldt de ‘Wet Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen’ (Wet Basisnet). Dat 
vervoer gaat over water, spoor, wegen of door de lucht. De regels van het Basisnet voor ruimtelijke ordening 
zijn vastgelegd in:  

• het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt);  
• de Regeling basisnet;  
• de (aanpassing) Regeling Bouwbesluit (veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied).  
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Voor het transport van gevaarlijke stoffen per buisleiding geldt het Besluit externe veiligheid buisleidingen 
(Bevb). 

Het doel van wetgeving op het gebied van externe veiligheid is het tot een minimum beperken van risico’s 
waaraan burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld vanwege risicovolle inrichtingen en activiteiten. 
Het is noodzakelijk inzicht te hebben in de kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten en het plaatsgebonden 
en het groepsrisico.  

4.4.2 Situatie plangebied 

4.4.2.1 Algemeen 

Aan hand van de Risicokaart is een inventarisatie verricht van risicobronnen in en rond het plangebied. Op de 
Risicokaart staan meerdere soorten risico's, zoals ongevallen met brandbare, explosieve en giftige stoffen, 
grote branden of verstoring van de openbare orde. In totaal worden op de Risicokaart dertien soorten rampen 
weergegeven. In afbeelding 4.1 is een uitsnede van de Risicokaart met betrekking tot het plangebied en 
omgeving weergegeven. De blauwe contour geeft het plangebied weer. 

 

Afbeelding 4.1 Uitsnede Risicokaart (Bron: Risicokaart.nl) 

Geconcludeerd wordt dat de locatie:  

• zich niet bevindt binnen de risicocontour van Bevi- en Brzo-inrichtingen danwel inrichtingen die vallen 
onder het Vuurwerkbesluit (plaatsgebonden risico);  

• zich niet bevindt in een gebied waarbinnen een verantwoording van het groepsrisico nodig is;  

• niet is gelegen binnen de veiligheidsafstanden van het vervoer gevaarlijke stoffen;  
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• niet is gelegen binnen de veiligheidsafstanden van buisleidingen voor het vervoer van gevaarlijke 
stoffen.  

 
Zoals is te zien in afbeelding 4.1 zijn er nabij het plangebied wel een aantal risicovolle inrichtingen/functies 
aanwezig. Hierna wordt nader ingegaan op de betreffende inrichtingen/functies. 
 

Autosnelweg A16 

Plaatsgebonden risicoplafond en groepsrisicoplafond 

Voor de autosnelweg A16 waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd geldt, ter hoogte van het plangebied, 
een plaatsgebonden risicoplafond van 26 meter en een groepsrisicoplafond van 0 meter. Het plangebied ligt 
op circa 210 meter van de A16, waardoor een nadere verantwoording niet noodzakelijk is. 

Plasbrandaandachtsgebied 

Langs de autosnelweg A16 ligt tevens een plasbrandaandachtsgebied. Dit is een gebied waar bij het realiseren 
van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten rekening dient te worden gehouden met de mogelijke gevolgen 
van een ongeval met brandbare vloeistoffen. Ingevolge artikel 16 van de Regeling basisnet is dit een zone van 
30 meter aan weerszijden van een weg of spoor, die bebouwingsvrij blijft. Mocht er toch in gebouwd worden, 
dan geeft het Bouwbesluit een aantal eisen waar een dergelijk gebouw aan moet voldoen. 

Aangezien het plangebied op circa 210 meter van de A16 ligt vormt het plasbrandaandachtsgebied geen 
belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling en gelden er geen extra eisen vanuit het Bouwbesluit. 

Gasleiding Gasunie Transport Services B.V. 

Ten zuiden van het plangebied is een ondergrondse gasleiding aanwezig. Het betreft hier een aardgasleiding 
(A-555) met een uitwendige diameter van 42,01 inch en een maximale werkdruk van 66,2 bar. Bij dergelijke 
gasleidingen ligt de 1% letaliteitsgrens op 490 meter. De 100% letaliteitsgrens ligt op 190 meter. Het 
plangebied ligt op ten minste 500 meter afstand en valt daarmee buiten het groepsrisico-aandachtsgebied. 
Een berekening en nadere verantwoording van het groepsrisico is daarom niet noodzakelijk. 

4.4.3 Conclusie 

Een en ander brengt met zich mee dat het voornemen in overeenstemming is met wet- en regelgeving van 
externe veiligheid. 

4.5 Milieuzonering 

4.5.1 Algemeen 

Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stellen zich ten doel een goede kwaliteit van het leefmilieu 
te handhaven en te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door milieuzonering. Onder milieuzonering 
verstaan we het aanbrengen van een voldoende ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende bedrijven of 
inrichtingen enerzijds en milieugevoelige functies als wonen en recreëren anderzijds. De ruimtelijke scheiding 
bestaat doorgaans uit het aanhouden van een bepaalde afstand tussen milieubelastende en milieugevoelige 
functies.  

Voor het bepalen van de aan te houden afstanden wordt de VNG-uitgave 'Bedrijven en Milieuzonering' uit 
2009 gehanteerd. Deze uitgave bevat een lijst, waarin voor een hele reeks van milieubelastende activiteiten 
(naar SBI-code gerangschikt) richtafstanden zijn gegeven ten opzichte van milieugevoelige functies. De lijst 
geeft richtafstanden voor de ruimtelijk relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. De grootste van 
de vier richtafstanden is bepalend voor de indeling van een milieubelastende activiteit in een milieucategorie 
en daarmee ook voor de uiteindelijke richtafstand. De richtafstandenlijst gaat uit van gemiddeld moderne 
bedrijven. Indien bekend is welke activiteiten concreet zullen worden uitgeoefend, kan gemotiveerd worden 
uitgegaan van de daadwerkelijk te verwachten milieubelasting, in plaats van de richtafstanden. De afstanden 
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worden gemeten tussen enerzijds de grens van de bestemming die de milieubelastende functie(s) toelaat en 
anderzijds de uiterste situering van de gevel van een milieugevoelige functie die op grond van het 
bestemmingsplan mogelijk is. 

4.5.2 Gebiedstypen  

In de VNG-uitgave 'Bedrijven en Milieuzonering’ is een tweetal gebiedstypen onderscheiden; 'rustige 
woonwijk' en 'gemengd gebied'.  

Een rustige woonwijk is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van functiescheiding. Overige 
functies komen vrijwel niet voor. Langs de randen is weinig verstoring van verkeer. Op basis van de VNG-
uitgave wordt het buitengebied gerekend tot een met het omgevingstype ‘rustige woonwijk’ vergelijkbaar 
omgevingstype.  

Het omgevingstype ‘gemengd gebied’ wordt in de VNG-uitgave ‘Bedrijven en milieuzonering’ omschreven als 
een gebied met een matige tot sterke functiemenging waarbij bijvoorbeeld direct naast woningen andere 
functies voor kunnen komen zoals winkels, horeca en kleine bedrijven.  

De richtafstanden (met uitzondering van het aspect gevaar) uit het omgevingstype rustige woonwijk kunnen, 
zonder dat dit ten koste gaat van het woon- en leefklimaat, met één afstandsmaat worden verlaagd indien 
sprake is van een ‘gemengd gebied’. Daarbij wordt in de VNG-uitgave ‘Bedrijven en milieuzonering’ opgemerkt 
dat het vanuit het oogpunt van efficiënt ruimtegebruik de voorkeur verdient functiescheiding niet verder door 
te voeren dan met het oog op een goed woon- en leefklimaat noodzakelijk is. 

In de omgeving van het plangebied in weinig sprake van functiemenging. Gelet hierop wordt het plangebied en 
de directe omgeving aangemerkt als ‘rustige woonwijk’. Onderstaande tabel geeft de richtafstanden weer voor 
de verschillende omgevingstypes. 

Milieucategorie Richtafstanden tot omgevingstype rustige 
woonwijk 

Richtafstanden tot omgevingstype gemengd 
gebied 

1 10 m 0 m 

2 30 m 10 m 

3.1 50 m 30 m 

3.2 100 m 50 m 

4.1 200 m 100 m 

4.2 300 m 200 m 

5.1 500 m 300 m 

5.2 700 m 500 m 

5.3 1.000 m 700 m 

6 1.500 m 1.000 m 

4.5.3  Situatie plangebied  

4.5.3.1 Algemeen 

Zoals reeds hiervoor genoemd wordt bij het realiseren van nieuwe bestemmingen gekeken te worden naar de 
omgeving waarin de nieuwe bestemmingen gerealiseerd worden. Hierbij spelen twee vragen een rol:  

1. past de nieuwe functie in de omgeving? (externe werking);  
2. laat de omgeving de nieuwe functie toe? (interne werking). 

4.5.3.2 Externe werking 

Hierbij gaat het voornamelijk om de vraag of de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling leidt tot een situatie 
die, vanuit hinder of gevaar bezien, in strijd is te achten met een goede ruimtelijke ordening. Daarvan is sprake 
als het woon- en leefklimaat van omwonenden in ernstige mate wordt aangetast. 
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De functie ‘wonen’ betreft in beginsel geen milieubelastende functie voor omwonenden. Echter kunnen 
installaties zoals warmtepompen die aan de buitenzijde van een woning worden gepositioneerd wel zorgen 
voor een (onevenredige) geluidsbelasting op omliggende milieugevoelige functies (woningen). In geval van 
voorgenomen ontwikkeling zal een gesloten bodemwarmtesysteem worden toegepast. Het gaat hierbij om 
een geïntegreerd systeem waarbij van voorgenoemde geluidsbelasting geen sprake is. 

Er is geen sprake van een aantasting van het woon- en leefklimaat van omwonenden. 

4.5.3.3 Interne werking 

Hierbij gaat het om de vraag of de nieuwe functie hinder ondervindt van bestaande milieubelastende functies 
in de omgeving.  

In de onderstaande tabel worden de activiteiten/functies benoemd welke zijn gelegen in de nabijheid van het 
plangebied. Tevens is aangegeven tot welke milieucategorie deze activiteit of functie wordt gerekend, welke 
richtafstand aangehouden moet worden tussen de gevel van de nieuwe woning en het bestemmingsvlak van 
de betreffende milieubelastende functie en wat de daadwerkelijke afstand hiertussen bedraagt. 

Functie Milieucategorie Richtafstand Daadwerkelijke 
afstand (circa) 

Bowlingcentrum/restaurant 
Pruimendijk 16 

2 30 m (geluid) 
10 m (geur en 
gevaar) 
0 m (stof)  

12 m 

Akkerbouw en fruitteelt (bedrijfsgebouwen) 
Pruimendijk 12 

2 30 m (geluid) 
10 m (geur, stof en 
gevaar) 

15 m 

De overige in de omgeving aanwezige detailhandels-/bedrijfsfuncties betreffende milieucategorie 2 functies 
die zijn gelegen op een afstand van meer dan 30 meter van het plangebied. 

Zoals is opgenomen in voorgaande tabel wordt ten aanzien van de inrichtingen aan de Pruimendijk 12 en 16 
niet voldaan aan de richtafstand voor het aspect geluid. Voor de overige aspecten (geur, stof en gevaar) wordt 
voldaan aan de richtafstanden. In het kader van voorgenomen ontwikkeling is een akoestisch onderzoek 
industrielawaai uitgevoerd. Het volledige onderzoeksrapport is opgenomen in bijlage 4 van deze toelichting. 
Hierna wordt ingegaan op de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek. 

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau 

Bedrijfsperceel Pruimendijk 12 

Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) ten gevolge van activiteiten op het bedrijfsperceel 
bedraagt ter plaatse van de nieuwe woningen ten hoogste 45 dB(A) etmaalwaarde. 

• Hiermee wordt voldaan aan de standaard normstelling uit het Activiteitenbesluit milieubeheer 

• Tevens wordt voldaan aan de richtwaarde van 45 dB(A) uit stap 2 van de VNG-publicatie “Bedrijven en 
milieuzonering”. 

Bedrijfsperceel Pruimendijk 16 

Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) ten gevolge van activiteiten op het bedrijfsperceel 
bedraagt ter plaatse van de nieuwe woningen ten hoogste 50 dB(A) etmaalwaarde. 

• Hiermee wordt voldaan aan de standaard normstelling uit het Activiteitenbesluit milieubeheer 

• Ter plaatse van een aantal nieuwe woningen wordt echter niet voldaan aan de richtwaarde van 45 
dB(A) uit stap 2 van de VNG-publicatie “Bedrijven en milieuzonering”. 
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Maximale geluidniveaus 

Bedrijfsperceel Pruimendijk 12 

De optredende maximale geluidniveaus bedragen, uitgaande van de omschreven maximale mogelijkheden, ter 
plaatse van de woningen binnen het plangebied ten hoogste 77 en 61 dB(A), in respectievelijk de dag- en 
avondperiode. 

• Er wordt in de dag- en avondperiode voldaan aan de normen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. 

• Ter plaatse van een aantal nieuwe woningen wordt (in de dagperiode) niet voldaan aan de 
richtwaarde van 65 dB(A) uit stap 2 van de VNG-publicatie “Bedrijven en milieuzonering”. 

Bedrijfsperceel Pruimendijk 16 

De optredende maximale geluidniveaus bedragen, uitgaande van de omschreven maximale mogelijkheden, ter 
plaatse van de woningen binnen het plangebied ten hoogste 75, 60 en 60 dB(A), in respectievelijk de dag-, 
avond- en nachtperiode. 

• Er wordt in de dag-, avond- en nachtperiode voldaan aan de normen uit het Activiteitenbesluit 
milieubeheer. 

• Ter plaatse van een aantal nieuwe woningen wordt (in de dag- en nachtperiode) niet voldaan aan de 
richtwaarde van 65 dB(A) uit stap 2 van de VNG-publicatie “Bedrijven en milieuzonering”. 

Maatregelen en afwegingen 

Om de geluidbelasting te verlagen, zijn mogelijke maatregelen beschouwd. Deze zijn vanuit stedenbouwkundig 
en verkeerstechnisch oogpunt ongewenst, danwel niet mogelijk c.q. effectief. 

De geluidniveaus zijn in de concrete situatie acceptabel aangezien: 

• De hoogste geluidniveaus treden op ter plaatse van de zuidgevel van de nieuwe woningen. Voor wat 
betreft deze gevels kan worden aangesloten bij de richtwaarde van 50 dB(A) uit stap 3 van de VNG-
publicatie: “Bedrijven en milieuzonering”, die voor wat betreft bedrijfsperceel Pruimendijk 16 
overeenkomt met de standaard normstelling uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. 

• De (geluidbelaste) gevels dienen conform het Bouwbesluit uitgevoerd te worden met een 
geluidwering van minimaal 20 dB(A). De geluidniveaus in de woningen voldoen daardoor aan de 
grenswaarden uit de Handreiking en het Activiteitenbesluit milieubeheer. 

• De woningen beschikken over een geluidluwe (noord)gevel, waar het geluidniveau niet meer bedraagt 
dan de grenswaarden voor gebiedstype ‘rustige woonwijk’ uit stap 2 van de VNG-publicatie. 

• In het ontwerp is rekening gehouden met oriëntatie van de woningen. De tuinen van de relevante 
geluidbelaste woningen zijn aan de geluidluwe noordzijde van de woningen gelegen. 

Het milieuaspect geluid vormt geen belemmering voor de planrealisatie. 

4.5.4 Conclusie  

Het aspect milieuzonering vormt geen belemmering voor de uitvoering van het plan. 

4.6 Ecologie 

4.6.1 Algemeen 

Bescherming in het kader van de natuur wet- en regelgeving is op te delen in gebieds- en soortenbescherming. 
Sinds 1 januari 2017 is het wettelijk kader ten aanzien van gebieds- en soortenbescherming vastgelegd in de 
Wet natuurbescherming. Bij gebiedsbescherming heeft men te maken met Natura 2000-gebieden en het 
Natuurnetwerk Nederland. Soortenbescherming gaat uit van de bescherming van dier- en plantensoorten. 
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4.6.2 Gebiedsbescherming 

4.6.2.1 Natura 2000-gebieden 

Natura 2000 is een samenhangend netwerk van natuurgebieden in Europa. Natura 2000 bestaat uit gebieden 
die zijn aangewezen in het kader van de Europese Vogelrichtlijn (79/409/EEG) en gebieden die zijn aangemeld 
op grond van de Europese Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Deze gebieden worden in Nederland op grond van de 
Wet natuurbescherming beschermd. 

Het plangebied ligt niet binnen of nabij een Natura 2000-gebied. De dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden 
betreffen ‘Oude maas’ en ‘Boezems Kinderdijk’. Deze Natura 2000-gebieden liggen op respectievelijk 3,8 en 4 
kilometer afstand van het plangebied. 

Voor elk Natura 2000-gebied zijn instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd voor alle beschermde soorten 
en habitats die daar aanwezig zijn. Per soort of habitat is aangegeven of behoud van de huidige 
aantallen/arealen voldoende is, danwel of uitbreiding of een verbetering nodig is. Niet alleen activiteiten 
binnen een Natura 2000-gebied maar ook activiteiten buiten een Natura 2000-gebied kunnen de 
instandhoudingsdoelstellingen in gevaar brengen. Dit wordt externe werking genoemd. Gezien de mogelijke 
externe werking van de beoogde ontwikkeling op het nabijgelegen Natura 2000-gebied, is het van belang om 
te toetsen of de realisatie van de beoogde ontwikkeling conflicteert met de waarden waarvoor dit gebied is 
aangewezen. Hiervoor is in elk geval een toetsing aan de Wet natuurbescherming noodzakelijk.  

Gelet op de onderlinge afstand is directe hinder (bijv. geluid, verstrooiing van licht etc.) niet aan de orde. Naast 
directe hinder dient tevens te worden gekeken naar de mogelijke toename van stikstofdepositie op kwetsbare 
habitatypen binnen Natura 2000-gebieden. Om dit te beoordelen is er een zogenaamde AERIUS-berekening 
uitgevoerd voor zowel de bouwfase (tijdelijk karakter) en de gebruiksfase die samenhangt met de 
voorgenomen ontwikkeling. 

Hierna wordt ingegaan op de belangrijkste conclusies van het onderzoek. Voor de volledige 
onderzoeksrapportage wordt verwezen naar bijlage 5 bij deze toelichting. 

Uit de berekeningen wordt geconcludeerd dat voor zowel de aanlegfase als de gebruiksfase geen sprake is van 
rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/j. Er is daarmee geen sprake van een stikstofdepositie met significant 
negatieve effecten heeft op de instandhoudingsdoelstelling van Natura 2000-gebieden. Het project is in het 
kader van de Wet natuurbescherming, ten aanzien van de effecten van stikstofdepositie op Natura 2000- 
gebieden, niet vergunningsplichtig. 

4.6.2.2  Natuurnetwerk Nederland (NNN) 

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is de kern van het Nederlandse natuurbeleid. Het NNN is in provinciale 
structuurvisies uitgewerkt. In of in de directe nabijheid van het NNN geldt het ‘nee, tenzij’ - principe. In 
principe zijn er geen ontwikkelingen toegestaan als zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied 
aantasten. 

Het dichtstbijzijnde gebied dat is aangewezen als NNN is gelegen op circa 2 kilometer afstand van het 
plangebied. Gezien de afstand van de locatie tot het NNN en de aard en omvang van het voornemen wordt 
geconcludeerd dat er geen aantasting plaatsvindt van de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN. 

4.6.3  Soortenbescherming  

In voorliggend geval heeft Natuurbank Overijssel ter plaatse van het plangebied een quickscan 
natuurwaardenonderzoek uitgevoerd. Hierna zijn de resultaten van het onderzoek opgenomen. Voor het 
volledige onderzoek wordt verwezen naar bijlage 6 van deze toelichting. 

De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor 
beschermde plantensoorten, maar wel tot geschikt functioneel leefgebied voor verschillende beschermde 
dieren. Mogelijk benutten verschillende vleermuis-, amfibieën-, vogel- en grondgebonden zoogdiersoorten het 
plangebied als foerageergebied en bezetten sommige grondgebonden zoogdiersoorten er een vaste rust- en 
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voortplantingsplaats, nestelen er vogels, bezetten amfibieën er een (winter)rustplaats en bezetten 
vleermuizen er een vaste rust- en voortplantingsplaats. Amfibieën bezetten geen voortplantingsplaats in het 
plangebied.  

Van de meeste in het plangebied nestelende vogelsoorten, is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet de 
nestplaats. Dat geldt echter niet voor de huismus welke mogelijk onder de dakpannen van de woning en de 
werkplaats nestelt. Bezette vogelnesten zijn beschermd en mogen niet beschadigd of vernield worden. Gelet 
op de aard van de werkzaamheden kan geen ontheffing verkregen worden voor het beschadigen of vernielen 
van bezette vogelnesten. Om de functie van de bebouwing voor de huismus vast te kunnen stellen, dient 
nader onderzoek uitgevoerd te worden.  

Voor de beschermde grondgebonden zoogdier- en amfibieënsoorten, die vaste verblijf- en/of 
voortplantingsplaats in het plangebied bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden’ en 
het ‘beschadigen en vernielen van vaste verblijf- en/of voortplantingsplaats’. Deze vrijstelling is van toepassing 
omdat er sprake is van een ruimtelijke ontwikkeling.  

Vleermuizen en hun vaste rust- en voortplantingsplaats zijn strikt beschermd. Omdat de aanwezigheid van een 
vaste rust- en/of voortplantingsplaats in het plangebied niet uitgesloten kan worden op basis van het 
uitgevoerde onderzoek, is nader onderzoek vereist. Dit onderzoek dient uitgevoerd te worden conform het 
vleermuisprotocol en bestaat uit minimaal vijf bezoeken aan het plangebied in de periode half mei-half 
oktober.  

De functie van het plangebied als foerageergebied voor de in het plangebied foeragerende grondgebonden 
zoogdieren, vleermuizen, amfibieën en vogels, wordt niet aangetast. 

4.6.4  Conclusie 

Omdat de functie van de te slopen bebouwing binnen het plangebied voor de huismus en vleermuizen op basis 
van het uitgevoerde onderzoek niet vastgesteld kan worden, is aanvullend onderzoek conform de daarvoor 
geldende protocollen verplicht. Bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het slopen van de 
bebouwing binnen het plangebied dient aanvullend onderzoek naar de aanwezigheid van beschermde 
diersoorten conform de daarvoor geldende protocollen te zijn uitgevoerd, mogelijke mitigerende maatregelen 
zijn getroffen en mogelijke ontheffingen zijn verkregen. 

De voorgenomen activiteiten leiden niet tot wettelijke consequenties in het kader van gebiedsbescherming. 

4.7 Archeologie & cultuurhistorie 

4.7.1 Archeologie 

4.7.1.1  Algemeen 

Initiatiefnemers hebben op basis van de Erfgoedwet een archeologische zorgplicht bij projecten waarbij de 
bodem wordt verstoord. Hiervoor is onderzoek noodzakelijk: het archeologisch vooronderzoek. Als blijkt dat in 
het plangebied behoudenswaardige archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, dan kan de initiatiefnemer 
verplicht worden hiermee rekening te houden. Dit kan leiden tot een aanpassing van de plannen, waardoor de 
vindplaatsen behouden blijven, of tot een archeologische opgraving en publicatie van de resultaten.  

4.7.1.2 Situatie plangebied 

Het archeologiebeleid van de gemeente Ridderkerk is opgenomen in het ‘Erfgoedbeleid Ridderkerk’. In het 
beleid is de archeologische waarden- en beleidsadvieskaart opgenomen. In de afbeelding 4.2 is een uitsnede 
van deze kaart ter plaatse van het plangebied weergegeven. Het plangebied is indicatief aangegeven met de 
rode contour. 
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Afbeelding 4.2 Uitsnede archeologische waarden- en beleidskaart Ridderkerk (Bron: gemeente Ridderkerk) 

 

Op basis van de archeologische beleidskaart geldt ter plaatse van het plangebied een hoge archeologische 
verwachtingswaarde. 

Voor gebieden met een hoge archeologische verwachting geldt dat grondwerkzaamheden (inclusief heien) die 
een oppervlakte beslaan van meer dan 100 m2 en tevens dieper reiken dan 0 cm beneden het maaiveld, 
dienen te worden getoetst op de noodzaak voor archeologisch onderzoek. 

In het kader van het voorliggende bestemmingsplan is een archeologisch bureauonderzoek en een programma 
van eisen voor een verkennend en karterend archeologisch veldonderzoek opgesteld (zie bijlage 7). Op basis 
van dit onderzoek luidt het advies als volgt: 

“Op grond van gemeentelijk beleid, de archeologische verwachting van het gebied, alsmede de 
bodemverstorende aard van de werkzaamheden die in het kader van de toekomstige ontwikkeling van het 
plangebied zullen worden uitgevoerd, is een verkennend en karterend inventariserend veldonderzoek 
noodzakelijk naar de aanwezigheid van archeologische waarden uit het Neolithicum, de Romeinse tijd en Late 
Middeleeuwen A en B.” 

In voorliggend geval zijn ter plaatse van het plangebied gedeeltelijk nog gebouwen aanwezig. Het is wenselijk 
om het geadviseerde verkennend en karterend inventariserend veldonderzoek na sloop uit te voeren. Ter 
bescherming van eventueel aanwezige archeologische waarden is in dit bestemmingsplan de 
dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie’ opgenomen.  

4.7.2 Cultuurhistorie 

4.7.2.1  Algemeen  

Onder cultuurhistorische waarden worden alle structuren, elementen en gebieden bedoeld die 
cultuurhistorisch van belang zijn. Zij vertellen iets over de ontstaansgeschiedenis van het Nederlandse 
cultuurlandschap. Vaak is er een sterke relatie tussen aardkundige aspecten en cultuurhistorische aspecten. 

In de Bro is in artikel 3.1.6, vijfde lid, onderdeel a opgenomen dat een bestemmingsplan/wijzigingsplan “een 
beschrijving van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de grond 
aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden” dient te bevatten. 



Bestemmingsplan ‘Woningbouw Pruimendijk 19 – 21’ 
Vastgesteld 

 

BJZ.nu 
Ruimtelijke plannen en advies 

 

35 

4.7.2.2  Situatie plangebied 

Het plangebied kent geen bijzondere cultuurhistorische waarden. Uit de cultuurhistorische atlas van de 
provincie Zuid-Holland blijkt dat in (de nabije omgeving van) het plangebied geen monumentale gebouwen 
aanwezig zijn waar de voorgenomen ontwikkeling negatieve effecten op zou kunnen hebben. 

Wel ligt het plangebied binnen de molenbiotoop van de molen De Kerseboom aan de Waalweg (zie afbeelding 
4.3). 

 

Afbeelding 4.3 Molenbiotoop molen De Kerseboom (Bron: provincie Zuid-Holland) 

De afstand van de molen tot het plangebied bedraagt circa 330 meter. Binnen een straal van 100 tot 150 
meter van de molen is de 1 op 100 regel van toepassing omdat hier sprake is van een locatie buiten ‘Bestaand 
Stad- en Dorpsgebied’ (BSD). Binnen een straal van 150 en 400 meter is de 1 op 30 regel van toepassing omdat 
hier sprake is van een locatie binnen BSD. Op basis hiervan geldt dat ter plaatse van het plangebied een 
maximale hoogte is toegestaan van (150/100 + (330-150)/30=) 7,5 meter. 

De binnen het plangebied beoogde woningen krijgen een maximale bouwhoogte van 11 meter. Hiermee wordt 
de voorgenoemde 7,5 meter overschreden. Echter kan worden afgeweken van vorenstaande regelen indien de 
vrije windvang of het zicht op de molen al zijn beperkt vanwege aanwezige bebouwing en beplanting en de 
windvang en het zicht op de molen niet verder worden beperkt vanwege de nieuw op te richten bebouwing en 
de beplanting. 

Tussen het projectgebied en de molen ligt niet alleen de Waal, maar staat ook een grote variëteit aan 
bebouwing. Rekening houdend met de regels behorende bij de beschermingszone en deze bestaande 
tussenliggende bebouwing vormt de beoogde herontwikkeling geen (extra) belemmering van vrije windvang 
en zicht op de molen. 

Ter bescherming van de molenbiotoop wordt in het voorliggende bestemmingsplan tevens een 
gebiedsaanduiding ‘vrijwaringszone – molenbiotoop’ opgenomen. Hiermee wordt de bescherming van de 
molenbiotoop in de regels vastgelegd.  

4.7.3 Conclusie 

Geconcludeerd wordt dat er geen sprake is van negatieve effecten op de cultuurhistorische waarden. 
Voorafgaand aan verlening van de omgevingsvergunning voor het bouwen dient een verkennend en karterend 
inventariserend veldonderzoek naar de aanwezigheid van archeologische waarden uit het Neolithicum, de 
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Romeinse tijd en Late Middeleeuwen A en B uitgevoerd te worden om inzicht te krijgen in de archeologische 
waarde van het plangebied. 

4.8 Besluit Milieueffectrapportage 

4.8.1 Algemeen 

De milieueffectrapportage is een wettelijk instrument met als doel het aspect milieu een volwaardige plaats in 
deze integrale afweging te geven. Een bestemmingsplan kan op drie manieren met milieueffectrapportage in 
aanraking komen: 

• Op basis van artikel 7.2a, lid 1 Wm (als wettelijk plan); Er ontstaat een m.e.r.-plicht wanneer er een 
passende beoordeling op basis van art. 2.8, lid 1 Wet natuurbescherming nodig is. 

• Op basis van Besluit milieueffectrapportage (bestemmingsplan in kolom 3); Er ontstaat een m.e.r.- 
plicht voor die activiteiten en gevallen uit de onderdelen C en D van de bijlage van dit besluit waar het 
bestemmingsplan genoemd is in kolom 3 (plannen). 

• Op basis van Besluit milieueffectrapportage (bestemmingsplan in kolom 4); Er ontstaat een m.e.r.- 
(beoordelings)plicht voor die activiteiten en gevallen uit de onderdelen C en D van de bijlage van dit 
besluit waar het bestemmingsplan genoemd is in kolom 4 (besluiten). 

In het Besluit m.e.r. neemt het bestemmingsplan een bijzondere positie in, want het kan namelijk tegelijkertijd 
opgenomen zijn in zowel kolom 3 als in kolom 4 van het Besluit m.e.r.. Of het bestemmingsplan in deze 
gevallen voldoet aan de definitie van het plan uit kolom 3 of aan de definitie van het besluit uit kolom 4 is 
afhankelijk van de wijze waarop de activiteit in het bestemmingsplan wordt bestemd. Als voor de activiteit 
eerst één of meerdere uitwerkings- of wijzigingsplannen moeten worden vastgesteld dan is sprake van 
'kaderstellend voor' en voldoet het bestemmingsplan aan de definitie van het plan. Is de activiteit geheel of 
gedeeltelijk als eindbestemming opgenomen voldoet het aan de definitie van het besluit. 

Een belangrijk element in het Besluit m.e.r. is het (in feite) indicatief maken van de gevalsdefinities (de 
drempelwaarden in kolom 2 in de D-lijst). Dit betekent dat het bevoegd gezag meer moet doen dan onder de 
oude regelgeving. Kon vroeger worden volstaan met de mededeling in het besluit dat de omvang van de 
activiteit onder de drempelwaarde lag en dus geen m.e.r. (beoordeling) noodzakelijk was, onder de nu 
geldende regeling moet een motivering worden gegeven. Voor deze toets wordt de term vormvrije m.e.r.- 
beoordeling gehanteerd. 

4.8.2 Situatie plangebied 

4.8.2.1 Artikel 2.8 van de Wet natuurbescherming 

Het plangebied ligt niet binnen of nabij een Natura 2000-gebied. De dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden 
betreffen ‘Oude maas’ en ‘Boezems Kinderdijk’. Deze Natura 2000-gebieden liggen op respectievelijk 3,8 en 4 
kilometer afstand van het plangebied. Zoals in paragraaf 4.6.2.1 en bijlage 5 (stikstofonderzoek) van deze 
toelichting is beschreven is er voor zowel de aanlegfase als de gebruiksfase geen sprake van een 
stikstofdepositie met significant negatieve effecten heeft op de instandhoudingsdoelstelling van Natura 2000-
gebieden. Een passende beoordeling op basis van artikel 2.8 van de Wet natuurbescherming is in het kader 
van dit bestemmingsplan dan ook niet noodzakelijk. Daarom is geen sprake van een m.e.r.-plicht op basis van 
artikel 7.2a van de Wet milieubeheer. 

4.8.2.2 Drempelwaarden Besluit m.e.r. 

Voor wat betreft het gehele plangebied wordt voorzien in een directe eindbestemmingen waardoor, indien 
activiteiten worden mogelijk gemaakt die genoemd worden in onderdeel C of D van het Besluit m.e.r. en de 
daarin opgenomen drempelwaarden overschrijden, sprake is van een m.e.r-beoordelingsplichtig plan. In het 
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voorliggende geval is geen sprake van activiteiten die op grond van onderdeel C van het Besluit 
milieueffectrapportage m.e.r.-plichtig zijn. Wel kan geoordeeld worden dat er sprake is van een activiteit die is 
opgenomen in onderdeel D van het Besluit m.e.r., namelijk: ‘de aanleg, wijziging of uitbreiding van een 
stedelijk ontwikkelingsproject.’ 

Getoetst dient te worden of sprake is van m.e.r-beoordelingsplicht. Hier is sprake van indien de activiteiten de 
volgende drempelwaarden uit onderdeel D overschrijden:  

1. een oppervlakte van 100 hectare of meer,  
2. een aaneengesloten gebied en 2.000 of meer woningen omvat, of  
3. een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m² of meer.  

De in dit kader relevante vraag die eerst beantwoord dient te worden is, is of met de ontwikkeling van 12 
woningen aan de Pruimendijk 19-21 in Ridderkerk sprake is van een 'stedelijk ontwikkelingsproject' als 
bedoeld in onderdeel D 11.2 van het Bestluit milieueffectrapportage. Uit jurisprudentie (o.a. ABRvS 18 juli 
2018, ECLI:NL:RVS:2018:2414) volgt dat het antwoord op deze vraag afhankelijk is van de concrete 
omstandigheden van het geval, waarbij onder meer aan de hand van aspecten als de aard en de omvang van 
de voorziene ontwikkeling moet worden beoordeeld of sprake is van een stedelijk ontwikkelingsproject. Niet 
relevant is of per saldo aanzienlijke negatieve gevolgen voor het milieu kunnen ontstaan. 

De in het voorliggende bestemmingsplan besloten ontwikkeling gaat uit van het toestaan van 12 
grondgebonden woningen binnen de bebouwde kom van de kern Ridderkerk. Hierbij dient opgemerkt te 
worden dat in de huidige situatie ter plaatse van het plangebied een autogarage met showroom en werkplaats 
aanwezig is, alsmede een vrijstaande woning. Geconcludeerd wordt dat door voorgenomen ontwikkeling een 
milieubelastende inrichting (autogarage) wordt opgeheven waarvoor uitsluitend woning terugkomen. Hiermee 
is er sprake van een verbetering van de milieusituatie in en rondom het plangebied.    

Op de schaal van Ridderkerk is qua aard en omvang sprake van een kleinschalige ontwikkeling. Daarbij neemt 
het aantal verkeersbewegingen als gevolg van deze ontwikkeling niet onevenredig toe en voegt de bebouwing 
zich qua aard en functie in het stedenbouwkundig beeld van de omgeving. Verder is, voor zover in dit kader 
relevant, sprake van een nieuwe functie die niet leidt tot een aantasting van het woon- en leefklimaat ter 
plaatse van omliggende woningen of een beperking voor andere functies in de directe omgeving. Gelet op het 
vorenstaande, wordt geconcludeerd dat er geen sprake is van een stedelijk ontwikkelingsproject als bedoeld in 
het Besluit m.e.r.. 

4.8.3 Conclusie 

Dit bestemmingsplan is niet m.e.r.-(beoordelings)plichtig. Tevens zijn geen nadelige milieugevolgen te 
verwachten als gevolg van de vaststelling van dit bestemmingsplan.  
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HOOFDSTUK 5  WATERASPECTEN 

5.1 Vigerend beleid 

5.1.1 Europees beleid 

De Europese Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG) is op 22 december 2000 in werking getreden en is bedoeld om 
in alle Europese wateren de waterkwaliteit chemisch en ecologisch verder te verbeteren. De Kaderrichtlijn 
Water omvat regelgeving ter bescherming van het binnenlandse oppervlaktewater, overgangswateren 
(waaronder estuaria worden verstaan), kustwateren en grondwater. Voor het uitwerken van de doelstellingen 
worden er op (deel)stroomgebied plannen opgesteld. In deze (deel)stroomgebiedbeheersplannen staan de 
ambities en maatregelen beschreven voor de verschillende (deel)stroomgebieden. Voornamelijk de 
ecologische ambities worden op het niveau van de deelstroomgebieden bepaald. 

5.1.2 Rijksbeleid 

Het Rijksbeleid op het gebied van het waterbeheer is vastgelegd in het Nationaal Waterplan (NWP) 2016-2021 
(vastgesteld 17 december 2015). Het plan geeft op hoofdlijnen de ambities weer van het Rijk ten aanzien van 
het nationale waterbeleid en het daaraan gerelateerde ruimtelijke beleid. De belangrijkste ambities richten 
zich op waterveiligheid, zoetwater en waterkwaliteit. Maar ook de Deltabeslissingen en enkele 
waterafhankelijke thema's als natuur en duurzame energie hebben in het plan een plek gekregen. De 
doorwerking van de beleidsambities/uitgangspunten naar lagere overheden is geregeld in de Structuurvisie 
Infrastructuur en Ruimte (2012), het Bestuursakkoord Water (2011) en de Waterwet (2009). 

5.1.3 Provinciaal beleid 

Het waterbeleid voor de periode 2016 tot 2021 van de provincie Zuid-Holland bestaat uit de Visie Ruimte en 
Mobiliteit, het Provinciaal Waterplan 2010 – 2015 en de relatie met andere Besluiten, Verordeningen, 
Agenda’s etc. Dit betreft een herziening en geen nieuw beleid, actualisatie zal in samenwerking met betrokken 
partijen/overheden worden opgepakt.  

De ambities uit bovenstaande stukken zijn onder andere: het aangrijpen van de zandige versterking van de 
Noordzeekust om de regio, ruimtelijk en economisch, te versterken en extra aandacht besteden aan de 
economische kant van water. 

Daarnaast gaat het om betaalbaar waterbeheer waarbij tevens aandacht wordt geschonken aan veiligheid, 
waterkwaliteit, waterkwantiteit en duurzaamheid. Tevens dient er aandacht te zijn voor het watersysteem als 
onderdeel van de ruimtelijke inrichting van Nederland. In het beleid zijn maatregelen en kosten opgenomen, 
waaronder tevens maatregelen uit de Europese Kaderrichtlijn Water.  

5.1.4 Beleid waterschap Hollandse Delta 

5.1.4.1  Waterbeheerprogramma 2016-2021 

Vanaf 2016 is er een nieuw waterbeheer programma van kracht. Het programma bestaat uit een statisch en 
een dynamisch deel. Het statisch deel bevat de doelen die het waterschap wil bereiken, zowel op de lange 
termijn als voor de planperiode. Het dynamisch deel bevat de maatregelen die nodig zijn om de doelen uit het 
statisch deel te realiseren. 

Het plan bevat doelen en maatregelen voor de thema's Calamiteitenzorg, Water en Ruimte, Waterveiligheid, 
Voldoende Water, Schoon water en Waterketen. Voor het thema water en ruimte is de nadere uitwerking van 
de deltabeslissing ruimtelijke adaptatie de belangrijkste ontwikkeling. Hierbij wordt uitgegaan van meerlaagse 
veiligheid: preventie (laag 1), ruimtelijke inrichting (laag 2) en crisisbeheersing (laag 3). Voor Hollandse Delta 
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ligt de nadruk op de eerste laag: een overstroming voorkomen door middel van (primaire) waterkeringen. 
Voor de tweede laag is als doel geformuleerd dat de ruimtelijke inrichting bijdraagt aan het beperken van de 
gevolgen van een overstroming. 

5.1.4.2 Nota toetsingskaders en beleidsregels voor het watersysteem 2014 

In deze nota zijn toetsingskaders en beleidsregels opgenomen die het uitgangspunt vormen voor plantoetsing 
en vergunningverlening. Relevant voor het bestemmingsplan zijn onder meer de regels over 
watercompensatie. Dempingen van oppervlaktewaterlichamen moeten volledig gecompenseerd worden door 
het aanbrengen van een gelijkwaardige vervangende voorziening. Een toename van verhard oppervlak moet 
worden gecompenseerd door het aanleggen van water met een oppervlakte van 10 % van de verharding. Voor 
de compensatie voor demping of extra verharding is er sprake van een voorkeursvolgorde: 

1. nieuw te graven oppervlaktewater in de directe nabijheid van de verhardingtoename; 
2. nieuw te graven oppervlaktewater binnen hetzelfde peilgebied; 
3. nieuw te graven oppervlaktewater in het benedenstrooms gelegen peilgebied of een eventueel 

alternatief. 

5.2 Waterparagraaf 

5.2.1 Algemeen 

Zoals in voorgaande paragrafen uiteen is gezet, wordt in het moderne waterbeheer (waterbeheer 21e eeuw) 
gestreefd naar duurzame, veerkrachtige watersystemen met minimale risico's op wateroverlast of 
watertekorten. Belangrijk instrument hierbij is de watertoets, die sinds 1 november 2003 in ruimtelijke 
plannen is verankerd. In de toelichting op ruimtelijke plannen dient een waterparagraaf te worden 
opgenomen. Hierin wordt verslag gedaan van de wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het 
plan voor de waterhuishoudkundige situatie (watertoets).  

Het doel van de watertoets is te garanderen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op een 
evenwichtige wijze in het plan worden afgewogen. Deze waterhuishoudkundige doelstellingen betreffen zowel 
de waterkwantiteit (veiligheid, wateroverlast, tegengaan verdroging) als de waterkwaliteit (riolering, omgang 
met hemelwater, lozingen op oppervlaktewater).  

5.2.2 Watertoetsproces 

Waterschap Hollandse Delta is geïnformeerd over het plan door gebruik te maken van de digitale watertoets. 
De beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de zogenoemde ‘normale procedure’ van de 
watertoets van toepassing is. Het watertoetsresultaat is als bijlage 8 bij deze toelichting gevoegd. 

De uitgangspuntennotitie behorende bij de ‘normale procedure’ is in de volgende subparagraaf  opgenomen. 
De relevante randvoorwaarden voor dit plan zijn gerangschikt onder acht streefbeelden ingedeeld op basis van 
de drie waterthema’s Veiligheid, Voldoende Water en Schoon Water en het thema Wegen. Hierna worden de 
relevante randvoorwaarden toegelicht. 

5.2.3 Relevante aspecten 

5.2.3.1 Veiligheid 

Streefbeeld 

Hoog water vanuit zee en de rivier vormt een reële bedreiging voor de veiligheid op de Hollandse eilanden. 
Waterkeringen beschermen tegen deze bedreiging. Het waterstap wil de veiligheid ook in de toekomst blijven 
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waarborgen. Door te werken aan veilige, robuuste en duurzame waterkeringen anticipeert het waterschap op 
sociale ruimtelijke, economische en klimatologische ontwikkelingen. 

5.2.3.2 Voldoende water en schoon water 

Wateroverlast 

Streefbeeld 

Een robuust watersysteem dat de effecten van toekomstige klimaatveranderingen en bodemdaling kan 
opvangen. Zo n systeem kan het water, conform de daarvoor vastgestelde normen en zonder overlast te 
veroorzaken, verwerken tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. 

Goed functionerend watersysteem 

Streefbeeld 

Het watersysteem zorgt in normale situaties voor een goede doorstroming en afwatering in het beheergebied 
en maakt het realiseren van het (maatschappelijk) Gewenste Grond- en Oppervlaktewater Regime (GGOR) 
mogelijk. Hollandse Delta streeft er naar dat de feitelijke situatie van het watersysteem overeenkomt met de 
legger. Op die manier kan het waterschap weloverwogen anticiperen op en reageren in extreme situaties. 

Strategie 

Het waterschap beheert het watersysteem en tracht daarbij de aan- en afvoer van water soepel te laten 
verlopen en ervoor te zorgen dat het water fysisch-chemisch en ecologisch goed van kwaliteit is en er geen 
problemen ontstaan van wateroverlast of wateronderlast. Een van de taken is het beheer van het 
oppervlaktewaterpeil. Een goed peilbeheer is een middel om de bovenstaande situatie te faciliteren. De keuze 
van het oppervlaktewaterpeil en het peilregime wordt in eerste instantie ingegeven door de gebruiksfunctie 
van het gebied. 

Daarnaast wordt er rekening gehouden met andere belangen in het betreffende gebied. Alvorens tot een 
peilbesluit te komen worden belanghebbende in de gelegenheid gesteld om hun wensen kenbaar te maken. 
Indien hieraan tegemoet kan worden gekomen zonder het algemeen belang te schaden zal het waterschap de 
wensen proberen te honoreren. In de afweging spelen een aantal uitgangspunten een rol: 

• In zetting gevoelige gebieden streeft het waterschap naar vertragen van de maaivelddaling door het 
zo hoog mogelijk instellen van het peil. 

• Het waterschap probeert zoveel mogelijk om onnodige versnippering van peilgebieden te voorkomen. 

• Waar mogelijk en wenselijk streeft het waterschap naar het zoveel mogelijk vasthouden van het 
gebiedseigen water. Waar mogelijk wordt hiertoe een zo natuurlijk mogelijk flexibel peilregime 
gehanteerd. 

• Het systeem moet robuust genoeg zijn om hevige neerslag binnen het peilgebied te kunnen opvangen 
alvorens af te wentelen op naburig gebied. 

• Voor de oevers langs open water wordt gestreefd naar een onderhoudsvriendelijke inrichting 
(inclusief bereikbaarheid). 

Randvoorwaarden 

Met het oog op ongewenste kwel of inzijging dient de bodemgesteldheid bekeken te worden. In bepaalde 
situaties kan de goede kwaliteit van kwelwater benut worden. 

Bij het ontwikkelen van een nieuw peilbesluit voor nieuw aan te leggen stedelijk gebied gelden enkele 
randvoorwaarden. Dit zal nog verder worden uitgewerkt. 

Bij de peilstelling wordt rekening gehouden met het risico op te hoge of te lage grondwaterstanden. Het in te 
stellen peil mag geen reden zijn voor problemen met de grondwaterstand. 



Bestemmingsplan ‘Woningbouw Pruimendijk 19 – 21’ 
Vastgesteld 

 

BJZ.nu 
Ruimtelijke plannen en advies 

 

41 

Er vindt altijd vooraf overleg plaats tussen projectontwikkelaar en waterschap.  

Gebieden die al een hoge grondwaterstand hebben moeten voor de nieuwbouw worden opgehoogd en/of 
gedraineerd worden. In gebieden waar op langere termijn sprake kan zijn van aanzienlijke bodemdaling 
moeten vooraf maatregelen worden genomen om problemen in de toekomstige situatie te voorkomen. 

Anticiperen op watertekort 

Streefbeeld 

Het waterschap wil een robuust watersysteem dat voorbereid is op de effecten van toekomstige 
klimaatveranderingen. Tot nu toe ligt de nadruk bij klimaatveranderingen met name op meer extreme 
neerslag en stijging van de zeespiegel. Ook extreem droge periodes zullen echter vaker voor komen. Het 
robuuste watersysteem dat het waterschap nastreeft moet hier ook op anticiperen. 

Goede inrichting/structuurdiversiteit van het watersysteem 

Streefbeeld 

Het waterschap streeft naar goede leef, verblijf- en voortplantingsmogelijkheden voor de aquatische flora en 
fauna in het beheergebied. 

Goede oppervlaktewaterkwaliteit 

Streefbeeld 

Het grond- en oppervlaktewater biedt leef-, verblijf-, en voortplantingsmogelijkheden voor de (aquatische) 
flora en fauna in het beheergebied. De chemische toestand van deze wateren vormt hier geen belemmering 
voor. 

Goed omgaan met afvalwater 

Streefbeeld 

Menselijke activiteiten hebben een negatief effect op de kwaliteit van het water doordat ze water 
verontreinigen. Het waterschap zorgt met de behandeling van afvalwater dat zo veel mogelijk van deze 
effecten teniet worden gedaan. 

5.2.3.3 Wegen 

Streefbeeld 

Het waterschap streeft naar een afdoende bereikbaarheid van alle bestemmingen binnen het beheersgebied. 
Een optimale verkeersveiligheid en een goede doorstroming op de wegen die bij het waterschap in beheer en 
onderhoud zijn daar bij essentieel. 

5.2.4 Toetsing 

Veiligheid en waterkeringen 

Ter bescherming van de binnen het plangebied aanwezige waterkering is de dubbelbestemming ‘Waterstaat – 
Waterkering’ opgenomen in de regels en op de verbeelding. 
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Waterkwantiteit 

Het plangebied is op dit moment nagenoeg geheel verhard en/of voorzien van bebouwing. Als gevolg van 
voorgenomen ontwikkeling zal van een toename van de verharding met meer dan 500 m2 geen sprake zijn. Het 
treffen van compenserende maatregelen wordt niet noodzakelijk geacht. Het afvalwater afkomstig van de 
woningen wordt afgevoerd via het (gemeentelijke) riool. 

Afvalwater en riolering 

Conform het ‘Gemeentelijk Rioleringsplan’ en het vigerend waterschapsbeleid is het voor (grootschalige) 
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 rioolwaterzuiveringsinstallatie. 

Watersysteemkwaliteit en ecologie 

Ter voorkoming van diffuse verontreinigingen van water en bodem is het van belang om duurzame, niet-
uitloogbare materialen te gebruiken, zowel gedurende de bouw- als de gebruiksfase. 
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HOOFDSTUK 6  JURIDISCHE ASPECTEN EN PLANVERANTWOORDING 

6.1 Inleiding 

In de voorgaande hoofdstukken is ingegaan op het plangebied, het relevante beleid en de milieu- en 
omgevingsaspecten. De informatie uit deze hoofdstukken is gebruikt om keuzes te maken bij het maken van 
het juridische deel van het bestemmingsplan: de verbeelding en de regels. In dit hoofdstuk wordt dieper 
ingegaan op de opzet van dit juridische deel. Daarnaast wordt een verantwoording gegeven van de gemaakte 
keuzes op de verbeelding en in de regels. Dat betekent dat er wordt aangegeven waarom een bepaalde functie 
ergens is toegestaan en waarom bepaalde bebouwing daar acceptabel is. 

6.2 Opzet van de regels 

6.2.1 Algemeen 

In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) die op 1 juli 2008 in werking is getreden, is de verplichting opgenomen 
om ruimtelijke plannen en besluiten digitaal vast te stellen. De digitaliseringsverplichting geldt vanaf 1 januari 
2010. In de ministeriële Regeling standaarden ruimtelijke ordening is vastgelegd dat de Standaard 
Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP) de norm is voor de vergelijkbaarheid van bestemmingsplannen. 
Naast de SVBP zijn ook het Informatiemodel Ruimtelijke Ordening en de Standaard Toegankelijkheid 
Ruimtelijke Instrumenten normerend bij het vastleggen en beschikbaar stellen van bestemmingsplannen.  

De SVBP geeft normen voor de opbouw van de planregels en voor de digitale verbeelding van het 
bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan is opgesteld conform de normen van de SVBP2012. 

Het juridisch bindend gedeelte van het bestemmingsplan bestaat uit planregels en bijbehorende verbeelding 
waarop de bestemmingen zijn aangegeven. Deze verbeelding kan zowel digitaal als analoog worden verbeeld. 
De verbeelding en de planregels dienen in samenhang te worden bekeken.  

De regels zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken:  

1. Inleidende regels (begrippen en wijze van meten);  
2. Bestemmingsregels;  
3. Algemene regels;  
4. Overgangs- en slotregels. 

6.2.2 Inleidende regels 

Hoofdstuk 1 bevat de inleidende regels. Deze regels gelden voor het gehele plangebied en bevatten:  

• Begrippen (Artikel 1)  

In dit artikel zijn definities van de in de regels gebruikte begrippen opgenomen. Hiermee is een 
eenduidige interpretatie van deze begrippen vastgelegd.  

• Wijze van meten (Artikel 2)  

Dit artikel geeft onder meer bepalingen waar mag worden gebouwd en hoe voorkomende eisen 
betreffende de maatvoering begrepen moeten worden. 

6.2.3 Bestemmingsregels 

Hoofdstuk 2 van de regels bevat de juridische vertaling van de in het plangebied voorkomende bestemmingen. 
De regels zijn onderverdeeld in o.a.: 
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• Bestemmingsomschrijving: omschrijving van de activiteiten die zijn toegestaan; 
• Bouwregels: eisen waaraan de bebouwing moet voldoen (bebouwingshoogte, 

bebouwingspercentage, etc.); 
• Specifieke gebruiksregels: omschrijving van gebruiksregels en onder welke voorwaarden bepaalde 

gebruiken zijn toegestaan; 
• Afwijkingen van de bouwregels: onder welke voorwaarde mag afgeweken worden van de aangegeven 

bestemmingen en bouwregels. 

6.2.4 Algemene regels 

Hoofdstuk 3 bevat de algemene regels. Deze regels gelden voor het gehele plangebied. Dit hoofdstuk is 
opgebouwd uit:  

• Anti-dubbeltelregel (Artikel 6) 
Deze regel is opgenomen om een ongewenste verdichting van de bebouwing te voorkomen. Deze 
verdichting kan zich voornamelijk voordoen, indien een perceel of een gedeelte daarvan, meer dan 
één keer betrokken wordt bij de berekening van een maximaal bebouwingspercentage. 
  

• Algemene bouwregels (Artikel 7)  
In dit artikel worden de algemene bouwregels beschreven. Hierin zijn regels opgenomen omtrent de 
gevallen waarbij bouwgrenzen mogen worden overschreden. Daarnaast zijn hier regels opgenomen 
omtrent parkeren. 

 
• Algemene aanduidingsregels (Artikel 8) 

In dit artikel worden de regels die gelden voor de gebiedsaanduiding ‘vrijwaringszone - molenbiotoop’ 
beschreven. 
 

• Algemene afwijkingsregels (Artikel 9) 
In dit artikel worden de algemene afwijkingsregels beschreven. Deze regels maken het mogelijk om 
op ondergeschikte punten van de regels in het bestemmingsplan af te wijken. 
 

• Algemene wijzigingsregels (Artikel 10) 
In dit artikel worden de algemene wijzigingsregels beschreven. Deze regels maken het mogelijk om op 
ondergeschikte punten de regels in het bestemmingsplan te wijzigen.  

 
• Overige regels (Artikel 11) 

In dit artikel worden de geldende wettelijke regelingen van toepassing. 

6.2.5 Overgangs- en slotregels 

In hoofdstuk 4 van de regels staan de overgangs- en slotregels. In de overgangsregels is aangegeven wat de 
juridische consequenties zijn van bestaande situaties die in strijd zijn met dit bestemmingsplan. In de slotregel 
wordt aangegeven hoe het bestemmingsplan wordt genoemd.  

6.3 Verantwoording van de regels 

Kenmerk van de Nederlandse ruimtelijke ordeningsregelgeving is dat er uitgegaan wordt van 
toelatingsplanologie. Een bestemmingsplan geeft aan welke functies waar zijn toegestaan en welke bebouwing 
mag worden opgericht. Bij het opstellen van dit bestemmingsplan zijn keuzes gemaakt over welke functies 
waar worden mogelijk gemaakt en is gekeken welke bebouwing stedenbouwkundig toegestaan kan worden.  

Het is noodzakelijk dat het bestemmingsplan een compleet inzicht biedt in de bouw- en 
gebruiksmogelijkheden binnen het betreffende plangebied. Het bestemmingsplan is het juridische 
toetsingskader dat bindend is voor de burger en overheid en geeft aan wat de gewenste planologische situatie 
voor het plangebied is.  
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In deze paragraaf worden de gemaakte keuzes nader onderbouwd. Hierbij zullen de bestemmingen in dezelfde 
volgorde als in de regels worden behandeld. 

Wonen (Artikel 3) 

De gronden ter plaatse van de beoogde woningen zijn voorzien van de bestemming ‘Wonen’. Gronden met de 
bestemming ‘Wonen’ zijn bestemd voor het wonen, al dan niet met aan-huis-gebonden beroepen en aan-huis-
gebonden bedrijven. 

Met de bouwregels is onderscheid gemaakt tussen regels voor hoofdgebouwen, aan- en uitbouwen, 
bijgebouwen en overkappingen en bouwwerken, geen gebouw zijnde. Voor alle gevallen zijn 
maatvoeringseisen opgenomen. 

Hoofdgebouwen en aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen dienen binnen het bouwvlak te 
worden gebouwd. Ter plaatse van het plangebied zijn maximaal 12 woningen toegestaan. Door middel van een 
maatvoeringsaanduiding zijn de goot- en bouwhoogte van hoofdgebouwen vastgelegd op maximaal 6 en 11 
meter. Verder mag de diepte van een hoofdgebouw, gemeten vanaf de voorgevel, maximaal 12 meter 
bedragen. 

Het gezamenlijk oppervlak van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bedraagt ten hoogste 50% 
van de bij het hoofdgebouw behorende zij- en/of achtererf, met een maximum van 50 m², met dien verstande 
dat een aaneengesloten oppervlakte van ten minste 25 m² van het zij- en achtererf onbebouwd en onoverdekt 
dient te blijven. De goot- en bouwhoogte van bijgebouwen bedraagt ten hoogste respectievelijk 3 en 4 meter. 
De bouwhoogte van overkapping bedraagt ten hoogste 3 meter. 

Tevens is het mogelijk om binnen deze bestemming bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen 
zijnde, op te richten. Eén en ander tevens gekoppeld aan maximale bouwhoogten. 

Waarde – Archeologie 2 (Artikel 4) 

Gronden met de bestemming ‘Waarde – Archeologie 2’ zijn – behalve voor de andere aldaar voorkomende 
bestemming(en) – mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van archeologische waarden ter 
plaatse van terreinen met een hoge archeologische verwachtingswaarde. 

Waterstaat - Waterkering (Artikel 5) 

De voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden zijn - behalve voor de andere aldaar voorkomende 
bestemming(en) - mede bestemd voor het beheer van waterstaatsdoeleinden in de vorm van dijken, kaden en 
dijksloten en andere voorzieningen ten behoeve van de waterkering.  
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HOOFDSTUK 7  ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID 

Artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening stelt dat de gemeenteraad gelijktijdig met de vaststelling van het 
bestemmingsplan moet besluiten om al dan niet een exploitatieplan vast te stellen. Hoofdregel is dat een 
exploitatieplan moet worden vastgesteld bij elk bestemmingsplan. Er zijn echter uitzonderingen. Het is 
mogelijk dat de raad verklaart dat met betrekking tot een bestemmingsplan geen exploitatieplan wordt 
vastgesteld indien het verhaal van kosten van de grondexploitatie anderszins is verzekerd of het stellen van 
nadere eisen en regels niet noodzakelijk is.  

In het voorliggende geval worden de gemeentelijke kosten, op basis van de legesverordening, verhaald op 
initiatiefnemer. Met initiatiefnemer wordt tevens een planschadeovereenkomst gesloten zodat het 
kostenverhaal voor de gemeente volledig is verzekerd. Dit brengt met zich mee dat vaststelling van een 
exploitatieplan achterwege kan blijven. 
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HOOFDSTUK 8  INSPRAAK, VOOROVERLEG EN ZIENSWIJZEN 

8.1 Vooroverleg 

8.1.1 Het Rijk  

In het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) zijn de nationale belangen die juridische borging 
vereisen opgenomen. Het Barro is gericht op doorwerking van nationale belangen in gemeentelijke 
bestemmingsplannen. Geoordeeld wordt dat dit bestemmingsplan geen nationale belangen schaadt. Daarom 
is afgezien van het voeren van vooroverleg met het Rijk. 

8.1.2 Provincie Zuid-Holland 

Gezien de aard en omvang van de voorgenomen ontwikkeling en er sprake is van een ontwikkeling dat in 
overeenstemming is met het provinciaal beleid, is afgezien van het voeren van vooroverleg met de provincie 
Zuid-Holland. Het ontwerpbestemmingsplan is wel naar de provincie opgestuurd. De provincie heeft hierbij 
een reactie geplaatst bij het aspect cultuurhistorie en de regels aangaande de bescherming van de 
molenbiotoop. Een en ander is conform wens van de provincie aangepast. 

8.1.3 Waterschap Hollandse Delta 

Er is afgezien van het voeren van vooroverleg met waterschap Hollandse Delta. Het ontwerpbestemmingsplan 
is wel naar het waterschap gestuurd. Hier zijn vanuit het waterschap geen reacties op ontvangen.  

8.2 Inspraak 

Conform de gemeentelijke inspraakverordening kan het bestuursorgaan zelf besluiten of inspraak wordt 
verleend bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid. Bij dit plan wordt afgezien van het ter inzage leggen van 
een voorontwerpbestemmingsplan. 

In het kader van voorgenomen ontwikkeling heeft er wel een gesprek plaatsgevonden met het wijkoverleg 
Rijsoord. Zij staan positief tegenover het plan. Verder zijn omwonenden geïnformeerd over de plannen 
middels een (nieuws)brief.  

8.3 Zienswijzen 

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 19 november tot en met 30 december 2021 ter inzage gelegen. 
Binnen de termijn zijn een aantal zienswijzen op het plan ingediend. De zienswijzen zijn samengevat en 
beantwoord in de zienswijzennota zoals opgenomen in bijlage 9. 

De ingediende zienswijzen geven aanleiding tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan. 
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BIJLAGEN BIJ DE TOELICHTING 

Bijlage 1 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai 
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Bijlage 2 Bodemonderzoek 



Bestemmingsplan ‘Woningbouw Pruimendijk 19 – 21’ 
Vastgesteld 

 

BJZ.nu 
Ruimtelijke plannen en advies 

 

50 

Bijlage 3 Aanvullend bodemonderzoek 
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Bijlage 4 Akoestisch onderzoek industrielawaai 
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Bijlage 5 Stikstofonderzoek 
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Bijlage 6 Quickscan natuurwaardenonderzoek 
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Bijlage 7 Archeologisch bureauonderzoek en PVE veldonderzoek 
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Bijlage 8 Standaard waterparagraaf 
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Bijlage 9 Zienswijzennota 



       Oktober 2020  Status: definitief 

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai 

Pruimendijk 21, Ridderkerk 
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HOOFDSTUK 1  INLEIDING 

Aan de Pruimendijk 21 in Ridderkerk (gelijknamige gemeente) bevindt zich op dit moment een autogarage met 
showroom en werkplaats, alsmede een vrijstaand woonhuis. De eigenaar van de grond (hierna: 
initiatiefnemer) wil deze locatie herontwikkelen voor woningbouw in de vorm van twaalf grondgebonden 
woningen met bijbehorende voorzieningen. 

In afbeelding 1.1 is de locatie van het projectgebied ten opzichte van het dorp Ridderkerk (rode ster) en ten 
opzichte van de directe omgeving (rode omlijning) weergegeven. 

 

Afbeelding 1.1 Ligging van het projectgebied in Laren (Bron: PDOK)  

Ten behoeve van het voornemen moet een ruimtelijke procedure worden doorlopen. In het kader van deze 
procedure is het noodzakelijk om de geluidbelasting ter plaatse van de gewenste woningen te toetsen aan het 
stelsel van voorkeurswaarde en maximale ontheffingswaarden uit de Wet geluidhinder. In voorliggend geval 
betreft het enkel het aspect wegverkeerslawaai.  

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de regels van het vigerende Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. In 
voorliggende rapportage zijn de uitgangspunten, rekenresultaten en conclusies van het onderzoek beschreven. 
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HOOFDSTUK 2  WETTELIJK KADER 

2.1  Algemeen 

Artikel 77 van de Wet geluidhinder (Wgh) bepaalt dat bij de voorbereiding van een bestemmingsplan, 
wijzigingsplan, uitwerkingsplan of bij het voorbereiden van een omgevingsvergunning voor een buitenplanse 
afwijking akoestisch onderzoek uitgevoerd moet worden. Doel van dit onderzoek is de geluidsbelasting aan de 
gevel van een geluidsgevoelig object te bepalen, als gevolg van de omliggende wegen. Onderzoek is enkel 
noodzakelijk indien een geluidsgevoelige bestemming zich binnen de wettelijke geluidszone van een weg 
bevindt.  

2.2  Zone langs wegen 

Artikel 74.1 van de Wgh bepaalt dat wegen een wettelijke geluidszone hebben. De breedte van de geluidszone 
is afhankelijk van het aantal rijstroken en of de weg in stedelijk of in buitenstedelijk gebied ligt. In tabel 1 
worden de wettelijke geluidszones weergegeven. 

Aantal rijstroken Stedelijk gebied Buitenstedelijk gebied 

1 of 2 200 m 250 m 
3 of 4 350 m 400 m 
5 of meer 350 m 600 m 

Tabel 1 Wettelijke geluidszones wegen (Bron: wetten.overheid.nl) 

De wettelijke geluidszone bevindt zich aan weerszijde van de weg en begint naast de buitenste rijstrook. 
Eventuele parkeerstroken, voet- en fietspaden en vluchtstroken behoren niet tot de weg. 

Binnen de zone van een weg moet akoestisch onderzoek plaatsvinden naar de geluidsbelasting op de binnen 
de zone gelegen woning(en). Bij het berekenen van de geluidsbelasting wordt de Lden-waarde in dB bepaald. De 
Lden-waarde is het energetisch en naar tijdsduur van de beoordelingsperiode gemiddelde van de volgende 
waarden: 

• Het geluidsniveau in de dagperiode (tussen 7.00 en 19.00 uur); 

• Het geluidsniveau in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur) + 5 dB; 

• Het geluidsniveau in de nachtperiode (tussen 23.00 en 7.00 uur) + 10 dB. 

De berekende geluidsbelasting moet aan de voorkeurswaarde, en indien nodig aan de uiterste grenswaarde, 
van de Wgh worden getoetst. 

Op basis van artikel 74.2 van de Wgh gelden de in tabel 1 opgenomen zones niet voor: 

• Wegen die als woonerf zijn aangeduid; 

• Wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur. 

Het feit dat voor de hiervoor genoemde gevallen geen wettelijke geluidszone geldt, betekent niet dat een 
akoestisch onderzoek automatisch niet benodigd is. Indien vooraf aangenomen kan worden dat niet aan de 
voorkeurswaarde van 48 dB kan worden voldaan, moet een akoestisch onderzoek uitgevoerd worden. De 
geluidsbelasting van de weg kan hierdoor meegenomen worden in de belangenafweging in het kader van ‘een 
goede ruimtelijke ordening’.  

2.3 Grenswaarden 

In de Wgh worden eisen gesteld aan de maximaal toelaatbare geluidsbelasting op gevels van nog niet 
geprojecteerde woningen of gebouwen die binnen de geluidszone van een weg liggen. Met niet 
geprojecteerde woningen of gebouwen worden bedoeld: 
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‘Woningen of gebouwen waarvoor het geldende bestemmingsplan verlening van de omgevingsvergunning voor 
een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht niet toelaat’.  

De voorkeurswaarde voor de geluidsbelasting op de gevels door wegverkeer bedraagt 48 dB. Bij een hogere 
geluidsbelasting kunnen burgemeester en wethouders een hogere waarde vaststellen. Voor een hogere 
waarde geldt een maximum, afhankelijk van de ligging van een geluidsgevoelig object.  

In tabel 2 is de hoogst mogelijke grenswaarde voor woningen als gevolg van wegverkeerslawaai weergegeven. 

Tabel 2 Hoogst mogelijke grenswaarde wegverkeerslawaai (Bron: wetten.overheid.nl) 

Het vaststellen van een hogere waarde is op basis van artikel 110 a lid 5 van de Wgh enkel mogelijk indien 
maatregelen om de geluidsbelasting te reduceren op bezwaren stuiten van stedenbouwkundige, 
verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. Hierbij moet afgewogen worden of de 
cumulatieve geluidsbelasting (het totaal van de geluidsbelasting van alle wegen gezamenlijk) niet leidt tot een 
onaanvaardbare geluidsbelasting.  

Bij het vaststellen van een hogere waarde moet bij de bouwvergunningsaanvraag aangetoond worden dat aan 
de gestelde geluidseisen (binnenwaarde in de geluidgevoelige ruimten 33 dB) wordt voldaan, zoals in artikel 
3.1 van het Bouwbesluit en in artikel 4.4 van het Besluit geluidhinder genoemd. 

2.4 Berekenen geluidsbelasting 

De geluidsbelasting moet per weg afzonderlijk berekend en aan de voorkeurswaarde getoetst worden. 
Voordat de geluidsbelasting aan de voorkeurswaarde van 48 dB getoetst wordt, mag de berekende 
geluidsbelasting op basis van artikel 110g van de Wgh, aangevuld met artikel 3.4 van het Reken- en 
meetvoorschrift geluid 2012, worden verminderd. Reden hiervoor is de verwachting dat de geluidsproductie 
van motorvoertuigen steeds verder af zal nemen. De geluidsbelasting mag in de volgende situaties worden 
verminderd met: 

• 5 dB voor wegen met een maximumsnelheid tot 70 km/uur;

Voor wegen met een maximumsnelheid van 70 km/uur of meer mag de geluidsbelasting worden verminderd 
met: 

• 4 dB indien de geluidsbelasting zonder reductie 57 dB bedraagt;

• 3 dB indien de geluidsbelasting zonder reductie 56 dB bedraagt;

• 2 dB voor overige geluidsbelasting.

Uit uitspraak 201304862/3/R2 van de Raad van State blijkt dat het voor wegen met een snelheidsregime van 
30 km/uur eveneens is toegestaan de geluidsbelasting met 5 dB te verminderen. Bij lagere snelheden wordt de 
geluidsemissie voornamelijk door motorgeluid veroorzaakt, bandengeluid speelt een minder grote rol. 
Toekomstige geluidsreductie is in de toekomst voornamelijk te verwachten door het gebruik van stillere 
motoren. De aftrek van 5 dB kan daardoor ook toegepast worden bij snelheden van 30 km/uur of minder.  

2.5 Gemeentelijk geluidsbeleid 

2.5.1 Algemeen 

De gemeente Ridderkerk beschikt over eigen geluidsbeleid. Dit beleid is onder andere verwoord in het 
‘Actieplan Geluid 2019-2023’. 

Locatie woning Hoogst mogelijke waarde wegverkeerslawaai 

Stedelijk gebied 63 dB (art. 83 lid 2 Wgh) 
Buitenstedelijk gebied 53 dB (art. 83 lid 1 Wgh) 
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Elke vijf jaar maakt de gemeente Ridderkerk nieuwe geluidsbelastingkaarten en stelt een Actieplan op. Het 
doel van dit Actieplan is het beheersen en zo mogelijk het verlagen van de geluidsniveaus in de leefomgeving. 
Om dit doel te realiseren is er een beleidswaarde in de vorm van een plandrempel met bijbehorende 
maatregelen vastgesteld. 

Uit de geluidsbelastingkaarten blijkt dat de belangrijkste bron van geluidhinder in Ridderkerk het 
wegverkeerslawaai is. In de Gezondheidsmonitor 2016 van de GGD komen verschillende bronnen naar voren 
die geluidshinder veroorzaken. Wegverkeer op gemeentelijke wegen blijkt één van de twee grootste bronnen 
van slaapverstoring te zijn. 

2.5.2 Geluid bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen (plandrempels) 

In het Actieplan worden onderstaande plandrempels vastgesteld in Lden (dit is een maat op geluidsbelasting 
door omgevingslawaai): 

• Wegverkeerslawaai, 63 dB Lden; 

• Railverkeerslawaai 63 dB Lden; 

• Industrielawaai 63 dB Lden; 

• Gecumuleerd voor wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai en industrielawaai samen 65 dB Lden.  

De waarde van de plandrempel, 63 dB Lden, sluit aan bij de saneringsregeling Wet geluidshinder. De 
plandrempels worden gebruikt: 

• Om maatregelen in het Actieplan geluid te bepalen voor de bestaande situatie; 

• Bij nieuwbouw van woningen en de te nemen besluiten hogere waarden Wet geluidhinder; 

• Bij ruimtelijke ontwikkelingen waarvoor een ruimtelijk besluit nodig is. Bijvoorbeeld aanleg van een 
nieuwe weg of het bouwen van een multifunctionele accommodatie. 

Nieuwbouw van woningen en ruimtelijke ontwikkelingen  

Bij toetsing aan de plandrempel voor wegverkeerslawaai mag er in de berekening geen aftrek volgens artikel 
110g Wet geluidhinder verwerkt worden.  

Naast de geluidbelastingen die optreden als een woning gelegen is in meer zones moeten ook de 
geluidbelastingen, indien akoestisch relevant (verschil minder dan 10 dB), van de nabij gelegen 30 km/uur 
wegen, tram en inrichtingen in zin van de wet milieubeheer worden gecumuleerd. De cumulatie moet worden 
berekend volgens het Reken- en meetvoorschrift 2012.  

In het zesde lid van artikel 110a, Wet geluidhinder staat dat de hogere waarde alleen kan worden vastgesteld, 
voor zover de gecumuleerde geluidbelasting niet leidt tot een naar het oordeel van het college 
onaanvaardbare geluidbelasting. Een gecumuleerde geluidsbelasting per bron (wegverkeer, railverkeer en 
industrie) hoger dan 63 dB Lden en een gecumuleerde geluidsbelasting, van de verschillende bronnen samen 
hoger dan 65 dB Lden is naar oordeel van het college een onaanvaardbare geluidsbelasting.  

Boven deze plandrempels kan er geen besluit hogere waarde worden vastgesteld en is de ontwikkeling 
ongewenst. Omdat het Actieplan een strengere plandrempel heeft dan de wettelijke norm voor 
nieuwbouwwoningen kan het voor sommige ontwikkelingen betekenen dat ze maatregelen moeten treffen 
om te voorkomen dat er een nieuw knelpunt in het Actieplan komt. 

Het doel is om zoveel mogelijk woningen onder de plandrempel te krijgen en het aantal (ernstig) gehinderden 
en slaapverstoorden terug te dringen. 

2.5.3 Beleidsregels voor hogere waarden 

De gemeente Ridderkerk beschikt naast het ‘Actieplan Geluid 2019-2023’ niet over specifiek beleid ten aanzien 
van de voorwaarden voor en de vaststelling van hogere waarden. Hiermee wordt enkel aangesloten bij de 
voorwaarden zoals bepaald in de Wgh.  
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HOOFDSTUK 3  UITGANGSPUNTEN 

3.1 Situatie projectgebied 

Het voornemen is om alle bestaande bebouwing op de projectlocatie te slopen en vervolgens twaalf nieuwe 
grondgebonden woningen te realiseren. Een deel van woningen wordt voorzien van een eigen garage met 
oprit. Voor alle woningen wordt parkeerruimte gerealiseerd binnen het projectgebied. Op basis van het 
huidige ontwerp en het ter plaatse geldende planologisch regime wordt in dit onderzoek uitgegaan van 
maximaal drie bouwlagen en een maximale bouwhoogte voor de woningen en bijgebouwen van respectievelijk 
9 en 3 meter.  

Voor de gewenste invulling wordt verwezen naar afbeelding 3.1. In afbeelding 3.2 is een indicatieve impressie 
van de nieuwe bebouwing opgenomen. 

Opgemerkt wordt dat de verschillende woningen in het model zijn genummerd van 1 tot en met 12 conform 
afbeelding 3.1, waarbij steeds met de klok mee is doorgeteld. 

 

Afbeelding 3.1 Inrichtingstekening nieuwe situatie projectgebied (Bron: Maat Architecten) 
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Afbeelding 3.2 Indicatieve impressie nieuwe bebouwing (Bron: Maat Architecten) 

Het projectgebied bevindt zich binnen de wettelijke geluidszone van de A16 (100 km/uur), Rijksstraatweg (50 
km/uur) en de Waalweg (50 km/uur). De Waalweg betreft nabij het projectgebied een doodlopende weg die 
nagenoeg uitsluitend wordt gebruik door bestemmingsverkeer. In verband hiermee, en gezien de onderlinge 
afstand en tussenliggende bebouwing (barrièrewerking), wordt verwacht dat de geluidsbelasting als gevolg 
van deze weg voldoet aan de voorkeurswaarde van 48 dB. Deze weg is om die reden niet meegenomen in 
voorliggend onderzoek. 

Daarnaast bevindt het projectgebied zich in de nabijheid van meerdere 30 km/uur wegen, waaronder de 
Pruimendijk, Dominee Sleeswijk Visserstraat en de Govert Flohilstraat. Deze wegen worden in het kader van 
een goede ruimtelijke ordening en het gemeentelijk geluidbeleid meegenomen in voorliggend onderzoek. 
Overige 30 km/uur wegen worden in verband met de onderlinge afstand en tussenliggende bebouwing 
(barrièrewerking) in het kader van dit onderzoek niet relevant geacht. Verwacht wordt dat deze wegen geen 
wezenlijke bijdrage leveren aan de geluidsbelasting ter plaatse van het projectgebied. 

In tabel 3 is weergegeven welke uitgangspunten voor het hierbij behorende rekenmodel zijn gehanteerd. 

Tabel 3 Uitgangspunten onderzoek wegverkeerslawaai (Bron: BJZ.nu)    

3.2 Verkeersgegevens 

Ten aanzien van de A16 zijn de verkeersgegevens zoals opgenomen in het Geluidsregister (20200611) gebruikt.  

Locatie projectgebied Binnenstedelijk gebied (buitenstedelijk voor A16) 
Hoogst mogelijke waarde wegverkeerslawaai 
Hoogst mogelijke waarde wegverkeerslawaai A16 

63 dB (exclusief aftrek o.b.v. gemeentelijk beleid) 
53 dB 

Wgh van toepassing Ja 
Aftrek voor A16 
Aftrek overige wegen (<70 km/uur) 

Afhankelijk van de geluidsbelasting 
5 dB 
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De gemeente Ridderkerk heeft verkeersgegevens aangeleverd ten aanzien van de Rijksstraatweg en de 
Pruimendijk. Het betreft geprognosticeerde weekdagetmaal verkeersintensiteiten voor het jaar 2030. Het 
betreft gegevens afkomstig van de Regionale Verkeers- en Milieukaart (RVMK). Voor deze wegen is ten 
aanzien van de uurintensiteit en voertuigverdeling een standaard verdeling gehanteerd voor soortgelijke 
wegen in binnenstedelijk gebied. 

Voor de overige wegen zijn bij de gemeente geen verkeersgegevens bekend. Voor deze wegen is ten aanzien 
van de verkeersintensiteit gebruik gemaakt van (worst-case) ervaringscijfers voor soortgelijke wegen in 
binnenstedelijk gebied. Voor de uurintensiteit en voertuigverdeling is gebruik gemaakt van een (worst-case) 
standaard verdeling voor soortgelijke wegen in binnenstedelijk gebied. 

In de onderstaande tabellen zijn de weg- en verkeersgegevens uiteengezet zoals deze zijn gebruikt ten 
behoeve van het berekenen van de geluidsbelasting. Opgemerkt wordt dat de weg- en verkeersgegevens 
behorend bij de A16, welke uit het Geluidsregister zijn gehaald, enkel zijn opgenomen in de 
itemeigenschappen die als bijlage 1 zijn bijgevoegd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4 Weg- en verkeergegevens (Bron: Gemeente Ridderkerk, Bewerking: BJZ.nu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5 Weg- en verkeergegevens (Bron: Gemeente Ridderkerk, Bewerking: BJZ.nu) 

Weg- en 
verkeersgegevens 

Rijksstraatweg Pruimendijk 

Etmaalintensiteit 2030 
(prognose) 

8.850 1.700 

Uurintensiteit 
dag/avond/nacht (%) 

6,7/3,5/0,7 6,7/3,5/0,7 

Lichte motorvoertuigen 
dag/ avond/ nacht (%) 

95/95/95 97/97/97 

Middelzware 
vrachtwagens dag/ 
avond/ nacht (%) 

3/3/3 2/2/2 

Zware vrachtwagens 
dag/ avond/ nacht (%) 

2/2/2 1/1/1 

Wettelijke rijsnelheid 
(km/uur) 

50 30 

Wegdektype W0- Referentiewegdek Elementverharding in 
Keperverband 

Weg- en 
verkeersgegevens 

Dominee Sleeswijk 
Visserstraat 

Govert Flohilstraat 

Etmaalintensiteit 2030 
(prognose) 

500 500 

Uurintensiteit 
dag/avond/nacht (%) 

6,7/3,5/0,7 6,7/3,5/0,7 

Lichte motorvoertuigen 
dag/ avond/ nacht (%) 

97/97/97 97/97/97 

Middelzware 
vrachtwagens dag/ 
avond/ nacht (%) 

2/2/2 2/2/2 

Zware vrachtwagens 
dag/ avond/ nacht (%) 

1/1/1 1/1/1 

Wettelijke rijsnelheid 
(km/uur) 

30 30 

Wegdektype Elementverharding in 
Keperverband 

Elementverharding in 
Keperverband 
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HOOFDSTUK 4  RESULTATEN 

4.1 Berekeningen 

De overdrachtsberekening voor de wegen is uitgevoerd overeenkomstig Standaard Reken Methode 2 van het 
Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.  

Bij de berekening is uitgegaan van een standaard bodemfactor van 0,0 (akoestisch hard). In het model zijn de 
volgende zaken opgenomen: 

• de relevante wegdelen met intensiteiten; 

• de te realiseren woningen met toetspunten op 1,5 (begane grond), 4,5 (1e verdieping) en 7,5 meter 
(2e verdieping) op alle relevante gevels (op basis van het ontwerp). 

• akoestisch zachte bodemgebieden in de omgeving (1,0); 

• omliggende gebouwen inclusief hoogte (gebaseerd op het Actueel Hoogebestand Nederland). 

• geluidsschermen A16 (uit het Geluidsregister); 

• hoogtelijnen; 

In bijlage 2 is een uitsnede van het rekenmodel weergegeven. In bijlage 1 zijn de gehanteerde 
itemeigenschappen weergegeven. 

Opgemerkt wordt dat de verschillende woningen in het model zijn genummerd van 1 tot en met 12 conform 
afbeelding 3.1, waarbij steeds met de klok mee is doorgeteld. 

4.2 Geluidsbelasting 

De geluidsbelasting per weg is hieronder beknopt weergegeven. Voor de volledige resultatentabellen wordt 
verwezen naar bijlage 3. 

4.2.1 Geluidsbelasting A16 

De geluidsbelasting als gevolg van de A16 bedraagt maximaal 53 dB inclusief reductie (berekend conform 
paragraaf 2.4) en 57 dB exclusief reductie. 

Hiermee wordt de voorkeurswaarde van 48 dB overschreden. De maximale wettelijke ontheffingswaarde (53 
dB) en de gemeentelijke plandrempel (63 dB exclusief reductie) worden niet overschreden. 

4.2.2 Geluidsbelasting Rijksstraatweg 

De geluidsbelasting als gevolg van de Rijksstraatweg bedraagt maximaal 38 dB inclusief reductie en 43 dB 
exclusief reductie (zijgevel woning 9). 

Hiermee wordt de voorkeurswaarde van 48 dB, de maximale wettelijke ontheffingswaarde (63 dB) en de 
gemeentelijke plandrempel (63 dB exclusief reductie) niet overschreden. 

4.2.3 Geluidsbelasting Pruimendijk 

De geluidsbelasting als gevolg van de Pruimendijk bedraagt maximaal 55 dB inclusief reductie en 60 dB 
exclusief reductie (voorgevel woning 9). 

Hiermee wordt de voorkeurswaarde van 48 dB overschreden. De gemeentelijke plandrempel (63 dB exclusief 
reductie) wordt niet overschreden. 
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4.2.4 Geluidsbelasting Dominee Sleeswijk Visserstraat (30 km/uur) 

De geluidsbelasting als gevolg van de Dominee Sleeswijk Visserstraat bedraagt maximaal 48 dB inclusief 
reductie en 53 dB exclusief reductie (meerdere woningen). 

Hiermee wordt de voorkeurswaarde van 48 dB en de gemeentelijke plandrempel (63 dB exclusief reductie) 
niet overschreden. 

4.2.5 Geluidsbelasting Govert Flohilstraat (30 km/uur) 

De geluidsbelasting als gevolg van de Govert Flohilstraat bedraagt maximaal 49 dB inclusief reductie en 54 dB 
exclusief reductie (voorgevels woningen 1 en 2). 

Hiermee wordt de voorkeurswaarde van 48 dB overschreden voor woningen 1 en 2. De gemeentelijke 
plandrempel (63 dB exclusief reductie) wordt niet overschreden. 

4.2.6 Cumulatieve geluidsbelasting exclusief aftrek 

De cumulatieve geluidsbelasting exclusief aftrek bedraagt maximaal 60 dB (meerdere woningen).  

Hiermee wordt de gemeentelijke plandrempel (63 dB exclusief reductie) niet overschreden. 

4.3 Hogere waarde 

4.3.1 Algemeen 

Er wordt ter plaatse van de te realiseren woningen niet in alle gevallen aan de wettelijke voorkeurswaarde 
voldaan ten aanzien van de geluidsbelasting afkomstig van de A16, Pruimendijk en Govert Flohilstraat. 
Aangezien de Pruimendijk en de Govert Flohilstraat 30 km/uur wegen betreffen kan hiervoor geen hogere 
waarde worden verleend. Een hogere waarde is dan ook enkel noodzakelijk voor de A16. 

In de volgende paragrafen wordt nader ingegaan op de noodzakelijke hogere waarden. 

4.3.2 Hoofdcriteria (maatregelen verminderen geluidsbelasting) 

4.3.2.1 Bronmaatregelen 

Het geluid van een voertuig wordt veroorzaakt door het motorgeluid en het geluid van de banden. Vooral 
vrachtwagens zijn de afgelopen jaren veel stiller geworden. In het rekenmodel is hier al rekening mee 
gehouden. Daarnaast is de verwachting dat voertuigen in de toekomst nog stiller worden. Hier wordt rekening 
mee gehouden door de in paragraaf 2.4 beschreven aftrek toe te passen. De initiatiefnemer van het bouwplan 
waar voorliggend onderzoek voor wordt uitgevoerd heeft geen invloed op het reduceren van het geluid van 
voertuigen. Daarnaast heeft de initiatiefnemer ook geen invloed op de samenstelling van het verkeer, de 
verkeersintensiteit en het snelheidsregime. 

Een aanpassing van het wegdektype kan zorgen voor een reductie van het bandengeluid van voertuigen en 
daarmee het geluid van een voertuig. Het huidige wegdek van de A16 betreft 1-laags ZOAB. Het vervangen van 
het huidige wegdek door een stiller wegdektype levert naar verwachting onvoldoende reductie op om ter 
plaatse van alle woningen te kunnen voldoen aan de voorkeurswaarde van 48 dB. Daarnaast zouden dergelijke 
maatregelen leiden tot zeer hoge kosten. De vervanging van het wegdektype zal voor deze relatief 
kleinschalige ontwikkeling niet doelmatig zijn en de wegbeheerder zal daarnaast niet instemmen met het 
stiller maken van slechts een deel van de weg, omdat dit tot onderhoudtechnische problemen leidt. Vanuit 
zowel financieel als civieltechnisch oogpunt is het aanbrengen van stiller asfalt dan ook niet haalbaar. 
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4.3.2.2 Overdrachtsmaatregelen 

Een grotere afstand tussen de gevel en de weg zorgt voor een lagere geluidsbelasting op de gevel. Gezien de 
omvang van het perceel is er in voorliggend geval onvoldoende ruimte om de woningen op zodanige wijze te 
kunnen verschuiven dat dit een noemenswaardige reductie van de geluidsbelasting oplevert. 

De A16 is reeds afgeschermd door geluidsschermen. Het plaatsen van hogere geluidschermen is vanuit 
stedenbouwkundig oogpunt ongewenst en is daarnaast, gezien de beperkte omvang van dit project, mede 
vanuit financieel oogpunt onwenselijk.  

4.3.2.3 Gevelmaatregelen 

Wanneer een hogere geluidsbelasting wordt toegestaan dient het binnenniveau van 33 dB gewaarborgd te 
worden. Artikel 110 lid g van de Wgh bepaalt dat de aftrek bij het vaststellen van de noodzakelijk geluidwering 
0 dB bedraagt. De gecumuleerde geluidsbelasting exclusief aftrek op de gevels als gevolg van 
wegverkeerslawaai bedraagt hoogstens 60 dB. Om een binnenniveau van 33 dB te realiseren is een 
geluidwering van maximaal 27 dB benodigd.  

Standaard dubbele HR++ beglazing zorgt voor een geluidwering van circa 28 dB. Indien wordt gekozen voor 
HR++ beglazing, kan ter plaatse van alle woningen worden voldaan aan een binnenwaarde van 33 dB. Indien er 
voor een natuurlijke luchttoevoer via openingen in de geluidsbelaste gevels gekozen wordt, zijn suskasten 
noodzakelijk. 

4.3.2.4 Conclusie maatregelen 

De bron- en overdrachtsmaatregelen die getroffen kunnen worden om aan de voorkeurswaarde te voldoen 
ontmoeten bezwaren van stedenbouwkundige, landschappelijke of financiële aard. Gevelmaatregelen zijn het 
meest doelmatig en financieel haalbaar. 

4.3.3 Gemeentelijke beleidsvoorwaarden 

Zoals eerder bleek uit paragraaf 2.5 beschikt de gemeente Ridderkerk over eigen geluidbeleid. Bij de 
nieuwbouw van woningen wordt voor wegverkeerslawaai een plandrempel gehanteerd van 63 dB exclusief 
aftrek.  

In voorliggend geval bedraagt de cumulatieve geluidsbelasting exclusief aftrek maximaal 60 dB (meerdere 
woningen). Hierbij zijn tevens de relevant geachte 30 km/uur wegen meegewogen. Hiermee wordt de 
gemeentelijke plandrempel niet overschreden en is er op grond van het gemeentelijk geluidbeleid in 
voorliggend geval geen sprake van een onaanvaardbare geluidbelasting. Er kan dan ook een hogere waarde 
worden verleend voor de A16 en van maximaal 53 dB 
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HOOFDSTUK 5  CONCLUSIE 

Aan de Pruimendijk 21 in Ridderkerk (gelijknamige gemeente) bevindt zich op dit moment een autogarage met 
showroom en werkplaats, alsmede een vrijstaand woonhuis. De eigenaar van de grond wil deze locatie 
herontwikkelen voor woningbouw in de vorm van twaalf grondgebonden woningen met bijbehorende 
voorzieningen. 

Ten behoeve van het voornemen moet een ruimtelijke procedure worden doorlopen. In het kader van deze 
procedure is het noodzakelijk om de geluidbelasting ter plaatse van de gewenste woningen te toetsen aan het 
stelsel van voorkeurswaarde en maximale ontheffingswaarden uit de Wet geluidhinder. In voorliggend geval 
betreft het enkel het aspect wegverkeerslawaai. 

Het projectgebied bevindt zich binnen de wettelijke geluidszone van de A16 (100 km/uur) en de Rijksstraatweg 
(50 km/uur). Daarnaast bevindt het projectgebied zich in de nabijheid van meerdere 30 km/uur wegen, 
waaronder de Pruimendijk, Dominee Sleeswijk Visserstraat en de Govert Flohilstraat. Deze wegen zijn in het 
kader van een goede ruimtelijke ordening en het gemeentelijk geluidbeleid meegenomen in voorliggend 
onderzoek. 

Enkel als gevolg van de geluidsbelasting afkomstig van de A16 (maximaal 53 dB), Pruimendijk (maximaal 55 
dB) en de Govert Flohilstraat (maximaal 49 dB) wordt de voorkeurswaarde van 48 dB overschreden.  

De Pruimendijk en de Govert Flohilstraat betreffen 30 km/uur wegen waarvoor geen hogere waarde kan 
worden verleend. Voor de A16 is wel een hogere waarde benodigd. 

De bron- en overdrachtsmaatregelen die getroffen kunnen worden om aan de voorkeurswaarde te voldoen 
ontmoeten bezwaren van stedenbouwkundige, landschappelijke of financiële aard. Gevelmaatregelen zijn het 
meest doelmatig en financieel haalbaar. Indien wordt gekozen voor HR++ beglazing, kan ter plaatse van alle 
woningen worden voldaan aan een binnenwaarde van 33 dB. Tevens wordt voldaan aan de gemeentelijke 
beleidsregels inzake wegverkeerslawaai. Voor de dan ook een hogere waarde worden verleend van maximaal 
53 dB. 

Gelet op het bovenstaande is er ter plaatse van het projectgebied, door het treffen van gevelmaatregelen, een 
aanvaardbaar woon- en leefklimaat voor wat betreft het aspect wegverkeerslawaai realiseerbaar. 



Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Pruimendijk 21, Ridderkerk 
definitief 

 

  

BJZ.nu 
Ruimtelijke plannen en advies 

   

 

15 

BIJLAGEN BIJ HET ONDERZOEK 
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Bijlage 1 Itemeigenschappen 

  



Bijlage 1 Itemeigenschappen

Model: Geluidsmodel
versie 1.1 van Pruimendijk 21 - Pruimendijk 21

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Type Cpl Cpl_W Helling Wegdek

3231  16 /  27,979 /  28,096 --      4,00 Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1
4215  16 /  27,662 /  27,850 --      4,00 Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1
9859  16 /  28,173 /  28,647 --      4,00 Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1
9389  16 /  27,850 /  27,935 --      4,00 Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1
8221  16 /  27,850 /  27,935 --      4,00 Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1

10911  16 /  27,935 /  28,149 --      4,00 Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1
11626  16 /  28,175 /  29,059 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1
14171  16 /  28,096 /  28,097 --      4,00 Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1
15773  16 /  28,647 /  29,063 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1
14458  16 /  28,148 /  28,175 --      4,00 Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1

16806  16 /  28,149 /  28,173 --      4,00 Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1
17616  15 /  66,752 /  66,753 --      4,00 Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1
19254  16 /  28,175 /  28,526 --      4,00 Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1
22403  16 /  28,148 /  28,175 --      4,00 Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1
23182  16 /  27,402 /  27,979 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1

28986  16 /  27,775 /  27,850 --      4,00 Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1
31153  16 /  28,526 /  28,647 --      4,00 Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1
33721  16 /  27,039 /  28,148 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1
37626  16 /  28,097 /  28,148 --      4,00 Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1
40414  15 /  65,853 /  66,752 -- -- Absoluut Intensiteit True  1,5   0 W1

Pruim Pruimendijk      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a
Gov. Floh. Govert Flohilstraat      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a
Dom Slees. Dominee Sleeswijk Visserstraat      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a
Rijksstr. Rijksstraatweg      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0
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Bijlage 1 Itemeigenschappen

Model: Geluidsmodel
versie 1.1 van Pruimendijk 21 - Pruimendijk 21

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam 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))

3231 -- -- -- -- 100 100 100 --  90  90
4215 -- -- -- -- 100 100 100 --  90  90
9859 -- -- -- -- 100 100 100 --  90  90
9389 -- -- -- -- 100 100 100 --  90  90
8221 -- -- -- -- 100 100 100 --  90  90

10911 -- -- -- -- 100 100 100 --  90  90
11626 -- -- -- -- 100 100 100 --  90  90
14171 -- -- -- -- 100 100 100 --  90  90
15773 -- -- -- -- 100 100 100 --  90  90
14458 -- -- -- -- 100 100 100 --  90  90

16806 -- -- -- -- 100 100 100 --  90  90
17616 -- -- -- -- 100 100 100 --  90  90
19254 -- -- -- -- 100 100 100 --  90  90
22403 -- -- -- -- 100 100 100 --  90  90
23182 -- -- -- -- 100 100 100 --  90  90

28986 -- -- -- -- 100 100 100 --  90  90
31153 -- -- -- -- 100 100 100 --  90  90
33721 -- -- -- -- 100 100 100 --  90  90
37626 -- -- -- -- 100 100 100 --  90  90
40414 -- -- -- -- 100 100 100 --  90  90

Pruim -- -- -- --  30  30  30 --  30  30
Gov. Floh. -- -- -- --  30  30  30 --  30  30
Dom Slees. -- -- -- --  30  30  30 --  30  30
Rijksstr. -- -- -- --  50  50  50 --  50  50
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Bijlage 1 Itemeigenschappen

Model: Geluidsmodel
versie 1.1 van Pruimendijk 21 - Pruimendijk 21

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(MV(N)) V(MV(P4)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N)

3231  90 --  85  85  85 --  40920,40   6,28   3,36   1,40
4215  90 --  85  85  85 --   7371,72   6,39   3,22   1,31
9859  90 --  85  85  85 --  29230,20   6,29   3,10   1,51
9389  90 --  85  85  85 --  21866,84   6,26   3,06   1,58
8221  90 --  85  85  85 --   7371,72   6,39   3,22   1,31

10911  90 --  85  85  85 --  29230,20   6,29   3,10   1,51
11626  90 --  85  85  85 --  59071,60   6,31   3,35   1,36
14171  90 --  85  85  85 --  59071,60   6,31   3,35   1,36
15773  90 --  85  85  85 --  71133,12   6,14   3,33   1,62
14458  90 --  85  85  85 --  59071,60   6,31   3,35   1,36

16806  90 --  85  85  85 --  29230,20   6,29   3,10   1,51
17616  90 --  85  85  85 --  14324,96   6,47   2,93   1,33
19254  90 --  85  85  85 --  45348,76   6,01   3,62   1,68
22403  90 --  85  85  85 --  45348,76   6,01   3,62   1,68
23182  90 --  85  85  85 --  40920,40   6,28   3,36   1,40

28986  90 --  85  85  85 --  21866,84   6,26   3,06   1,58
31153  90 --  85  85  85 --  45348,76   6,01   3,62   1,68
33721  90 --  85  85  85 --  45348,76   6,01   3,62   1,68
37626  90 --  85  85  85 --  59071,60   6,31   3,35   1,36
40414  90 --  85  85  85 --  14324,96   6,47   2,93   1,33

Pruim  30 --  30  30  30 --   1700,00   6,70   3,50   0,70
Gov. Floh.  30 --  30  30  30 --    500,00   6,70   3,50   0,70
Dom Slees.  30 --  30  30  30 --    500,00   6,70   3,50   0,70
Rijksstr.  50 --  50  50  50 --   8850,00   6,70   3,50   0,70
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Bijlage 1 Itemeigenschappen

Model: Geluidsmodel
versie 1.1 van Pruimendijk 21 - Pruimendijk 21

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %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)

3231 -- -- -- -- --  79,02  86,34  73,99 --   8,76   4,05   9,56 --
4215 -- -- -- -- --  89,78  91,94  89,44 --   4,31   2,56   3,97 --
9859 -- -- -- -- --  85,50  90,52  85,87 --   5,02   3,00   5,29 --
9389 -- -- -- -- --  84,04  90,02  84,87 --   5,26   3,15   5,66 --
8221 -- -- -- -- --  89,78  91,94  89,44 --   4,31   2,56   3,97 --

10911 -- -- -- -- --  85,50  90,52  85,87 --   5,02   3,00   5,29 --
11626 -- -- -- -- --  84,46  89,42  80,39 --   6,48   3,13   7,20 --
14171 -- -- -- -- --  84,46  89,42  80,39 --   6,48   3,13   7,20 --
15773 -- -- -- -- --  87,65  92,15  85,29 --   5,03   2,66   5,96 --
14458 -- -- -- -- --  84,46  89,42  80,39 --   6,48   3,13   7,20 --

16806 -- -- -- -- --  85,50  90,52  85,87 --   5,02   3,00   5,29 --
17616 -- -- -- -- --  99,56  99,54  99,57 --   0,16   0,12   0,13 --
19254 -- -- -- -- --  89,22  93,17  84,93 --   5,03   2,45   6,38 --
22403 -- -- -- -- --  89,22  93,17  84,93 --   5,03   2,45   6,38 --
23182 -- -- -- -- --  79,02  86,34  73,99 --   8,76   4,05   9,56 --

28986 -- -- -- -- --  84,04  90,02  84,87 --   5,26   3,15   5,66 --
31153 -- -- -- -- --  89,22  93,17  84,93 --   5,03   2,45   6,38 --
33721 -- -- -- -- --  89,22  93,17  84,93 --   5,03   2,45   6,38 --
37626 -- -- -- -- --  84,46  89,42  80,39 --   6,48   3,13   7,20 --
40414 -- -- -- -- --  99,56  99,54  99,57 --   0,16   0,12   0,13 --

Pruim -- -- -- -- --  97,00  97,00  97,00 --   2,00   2,00   2,00 --
Gov. Floh. -- -- -- -- --  97,00  97,00  97,00 --   2,00   2,00   2,00 --
Dom Slees. -- -- -- -- --  97,00  97,00  97,00 --   2,00   2,00   2,00 --
Rijksstr. -- -- -- -- --  95,00  95,00  95,00 --   3,00   3,00   3,00 --
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Bijlage 1 Itemeigenschappen

Model: Geluidsmodel
versie 1.1 van Pruimendijk 21 - Pruimendijk 21

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A) LV(N) LV(P4)

3231  12,22   9,61  16,45 -- -- -- -- --   2030,86   1188,37    423,01 --
4215   5,91   5,50   6,59 -- -- -- -- --    422,84    218,38     86,07 --
9859   9,48   6,48   8,84 -- -- -- -- --   1572,79    820,74    378,96 --
9389  10,70   6,83   9,47 -- -- -- -- --   1150,58    602,40    292,92 --
8221   5,91   5,50   6,59 -- -- -- -- --    422,84    218,38     86,07 --

10911   9,48   6,48   8,84 -- -- -- -- --   1572,79    820,74    378,96 --
11626   9,06   7,45  12,41 -- -- -- -- --   3149,56   1767,23    644,90 --
14171   9,06   7,45  12,41 -- -- -- -- --   3149,56   1767,23    644,90 --
15773   7,32   5,19   8,75 -- -- -- -- --   3830,66   2185,37    981,08 --
14458   9,06   7,45  12,41 -- -- -- -- --   3149,56   1767,23    644,90 --

16806   9,48   6,48   8,84 -- -- -- -- --   1572,79    820,74    378,96 --
17616   0,28   0,34   0,30 -- -- -- -- --    922,54    417,82    190,06 --
19254   5,75   4,38   8,69 -- -- -- -- --   2430,79   1528,20    646,96 --
22403   5,75   4,38   8,69 -- -- -- -- --   2430,79   1528,20    646,96 --
23182  12,22   9,61  16,45 -- -- -- -- --   2030,86   1188,37    423,01 --

28986  10,70   6,83   9,47 -- -- -- -- --   1150,58    602,40    292,92 --
31153   5,75   4,38   8,69 -- -- -- -- --   2430,79   1528,20    646,96 --
33721   5,75   4,38   8,69 -- -- -- -- --   2430,79   1528,20    646,96 --
37626   9,06   7,45  12,41 -- -- -- -- --   3149,56   1767,23    644,90 --
40414   0,28   0,34   0,30 -- -- -- -- --    922,54    417,82    190,06 --

Pruim   1,00   1,00   1,00 -- -- -- -- --    110,48     57,72     11,54 --
Gov. Floh.   1,00   1,00   1,00 -- -- -- -- --     32,49     16,98      3,40 --
Dom Slees.   1,00   1,00   1,00 -- -- -- -- --     32,49     16,98      3,40 --
Rijksstr.   2,00   2,00   2,00 -- -- -- -- --    563,30    294,26     58,85 --
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Bijlage 1 Itemeigenschappen

Model: Geluidsmodel
versie 1.1 van Pruimendijk 21 - Pruimendijk 21

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam MV(D) MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63 LE (D) 125

3231    225,18     55,71     54,63 --    314,07    132,27     94,07 --   93,76  104,55
4215     20,32      6,08      3,82 --     27,82     13,07      6,34 --   84,23   95,86
9859     92,34     27,19     23,34 --    174,29     58,76     39,00 --   91,36  102,34
9389     72,03     21,10     19,53 --    146,48     45,70     32,67 --   90,43  101,23
8221     20,32      6,08      3,82 --     27,82     13,07      6,34 --   84,23   95,86

10911     92,34     27,19     23,34 --    174,29     58,76     39,00 --   91,36  102,34
11626    241,72     61,87     57,75 --    337,78    147,14     99,59 --   94,42  105,55
14171    241,72     61,87     57,75 --    337,78    147,14     99,59 --   94,42  105,55
15773    219,87     63,09     68,60 --    319,84    123,05    100,65 --   94,47  105,83
14458    241,72     61,87     57,75 --    337,78    147,14     99,59 --   94,42  105,55

16806     92,34     27,19     23,34 --    174,29     58,76     39,00 --   91,36  102,34
17616      1,44      0,50      0,25 --      2,60      1,42      0,57 --   83,40   97,10
19254    137,15     40,15     48,57 --    156,55     71,89     66,21 --   91,86  103,57
22403    137,15     40,15     48,57 --    156,55     71,89     66,21 --   91,86  103,57
23182    225,18     55,71     54,63 --    314,07    132,27     94,07 --   93,76  104,55

28986     72,03     21,10     19,53 --    146,48     45,70     32,67 --   90,43  101,23
31153    137,15     40,15     48,57 --    156,55     71,89     66,21 --   91,86  103,57
33721    137,15     40,15     48,57 --    156,55     71,89     66,21 --   91,86  103,57
37626    241,72     61,87     57,75 --    337,78    147,14     99,59 --   94,42  105,55
40414      1,44      0,50      0,25 --      2,60      1,42      0,57 --   83,40   97,10

Pruim      2,28      1,19      0,24 --      1,14      0,60      0,12 --   82,63   87,18
Gov. Floh.      0,67      0,35      0,07 --      0,34      0,18      0,04 --   77,31   81,87
Dom Slees.      0,67      0,35      0,07 --      0,34      0,18      0,04 --   77,31   81,87
Rijksstr.     17,79      9,29      1,86 --     11,86      6,20      1,24 --   82,86   89,95
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Bijlage 1 Itemeigenschappen

Model: Geluidsmodel
versie 1.1 van Pruimendijk 21 - Pruimendijk 21

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250

3231  109,67  116,39  118,43  112,83  107,01   98,51   90,07  100,97  106,02
4215  100,75  107,96  111,18  105,32   99,39   90,87   80,92   92,56   97,42
9859  107,39  114,43  117,07  111,31  105,43   96,92   87,16   98,59  103,50
9389  106,32  113,32  115,78  110,06  104,18   95,68   85,98   97,34  102,27
8221  100,75  107,96  111,18  105,32   99,39   90,87   80,92   92,56   97,42

10911  107,39  114,43  117,07  111,31  105,43   96,92   87,16   98,59  103,50
11626  110,58  117,51  120,11  114,38  108,50   99,99   90,89  102,12  107,09
14171  110,58  117,51  120,11  114,38  108,50   99,99   90,89  102,12  107,09
15773  110,79  117,89  120,84  115,02  109,12  100,60   90,79  102,52  107,37
14458  110,58  117,51  120,11  114,38  108,50   99,99   90,89  102,12  107,09

16806  107,39  114,43  117,07  111,31  105,43   96,92   87,16   98,59  103,50
17616  101,55  109,66  114,23  108,12  102,09   93,56   80,01   93,67   98,12
19254  108,45  115,60  118,79  112,94  107,02   98,50   88,82  100,76  105,56
22403  108,45  115,60  118,79  112,94  107,02   98,50   88,82  100,76  105,56
23182  109,67  116,39  118,43  112,83  107,01   98,51   90,07  100,97  106,02

28986  106,32  113,32  115,78  110,06  104,18   95,68   85,98   97,34  102,27
31153  108,45  115,60  118,79  112,94  107,02   98,50   88,82  100,76  105,56
33721  108,45  115,60  118,79  112,94  107,02   98,50   88,82  100,76  105,56
37626  110,58  117,51  120,11  114,38  108,50   99,99   90,89  102,12  107,09
40414  101,55  109,66  114,23  108,12  102,09   93,56   80,01   93,67   98,12

Pruim   94,71   94,78   98,07   91,39   86,29   80,35   79,81   84,36   91,89
Gov. Floh.   89,40   89,47   92,75   86,07   80,97   75,03   74,49   79,05   86,58
Dom Slees.   89,40   89,47   92,75   86,07   80,97   75,03   74,49   79,05   86,58
Rijksstr.   96,46  101,77  107,89  104,46   97,71   88,20   80,04   87,13   93,64
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Bijlage 1 Itemeigenschappen

Model: Geluidsmodel
versie 1.1 van Pruimendijk 21 - Pruimendijk 21

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam 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

3231  113,15  115,83  110,06  104,16   95,65   88,14   98,52  103,74  110,38
4215  104,84  108,25  102,33   96,38   87,86   77,55   89,01   93,93  101,15
9859  110,83  114,05  108,17  102,23   93,72   85,00   96,10  101,12  108,16
9389  109,57  112,73  106,86  100,93   92,42   84,14   95,16  100,20  107,19
8221  104,84  108,25  102,33   96,38   87,86   77,55   89,01   93,93  101,15

10911  110,83  114,05  108,17  102,23   93,72   85,00   96,10  101,12  108,16
11626  114,37  117,43  111,58  105,65   97,14   88,66   99,34  104,47  111,30
14171  114,37  117,43  111,58  105,65   97,14   88,66   99,34  104,47  111,30
15773  114,79  118,24  112,32  106,36   97,85   89,19  100,34  105,35  112,34
14458  114,37  117,43  111,58  105,65   97,14   88,66   99,34  104,47  111,30

16806  110,83  114,05  108,17  102,23   93,72   85,00   96,10  101,12  108,16
17616  106,23  110,79  104,69   98,65   90,12   76,55   90,24   94,69  102,80
19254  113,04  116,65  110,70  104,73   96,22   87,41   98,59  103,61  110,56
22403  113,04  116,65  110,70  104,73   96,22   87,41   98,59  103,61  110,56
23182  113,15  115,83  110,06  104,16   95,65   88,14   98,52  103,74  110,38

28986  109,57  112,73  106,86  100,93   92,42   84,14   95,16  100,20  107,19
31153  113,04  116,65  110,70  104,73   96,22   87,41   98,59  103,61  110,56
33721  113,04  116,65  110,70  104,73   96,22   87,41   98,59  103,61  110,56
37626  114,37  117,43  111,58  105,65   97,14   88,66   99,34  104,47  111,30
40414  106,23  110,79  104,69   98,65   90,12   76,55   90,24   94,69  102,80

Pruim   91,96   95,25   88,57   83,47   77,53   72,82   77,37   84,90   84,97
Gov. Floh.   86,65   89,93   83,25   78,15   72,21   67,50   72,06   79,59   79,66
Dom Slees.   86,65   89,93   83,25   78,15   72,21   67,50   72,06   79,59   79,66
Rijksstr.   98,95  105,07  101,64   94,89   85,38   73,05   80,14   86,65   91,96
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Bijlage 1 Itemeigenschappen

Model: Geluidsmodel
versie 1.1 van Pruimendijk 21 - Pruimendijk 21

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500 LE (P4) 1k

3231  111,87  106,39  100,61   92,12 -- -- -- -- --
4215  104,29   98,44   92,51   83,99 -- -- -- -- --
9859  110,87  105,10   99,21   90,70 -- -- -- -- --
9389  109,79  104,05   98,17   89,66 -- -- -- -- --
8221  104,29   98,44   92,51   83,99 -- -- -- -- --

10911  110,87  105,10   99,21   90,70 -- -- -- -- --
11626  113,41  107,78  101,94   93,44 -- -- -- -- --
14171  113,41  107,78  101,94   93,44 -- -- -- -- --
15773  115,01  109,26  103,38   94,87 -- -- -- -- --
14458  113,41  107,78  101,94   93,44 -- -- -- -- --

16806  110,87  105,10   99,21   90,70 -- -- -- -- --
17616  107,37  101,26   95,23   86,70 -- -- -- -- --
19254  113,22  107,47  101,59   93,08 -- -- -- -- --
22403  113,22  107,47  101,59   93,08 -- -- -- -- --
23182  111,87  106,39  100,61   92,12 -- -- -- -- --

28986  109,79  104,05   98,17   89,66 -- -- -- -- --
31153  113,22  107,47  101,59   93,08 -- -- -- -- --
33721  113,22  107,47  101,59   93,08 -- -- -- -- --
37626  113,41  107,78  101,94   93,44 -- -- -- -- --
40414  107,37  101,26   95,23   86,70 -- -- -- -- --

Pruim   88,26   81,58   76,48   70,54 -- -- -- -- --
Gov. Floh.   82,94   76,26   71,16   65,22 -- -- -- -- --
Dom Slees.   82,94   76,26   71,16   65,22 -- -- -- -- --
Rijksstr.   98,08   94,65   87,90   78,39 -- -- -- -- --
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Bijlage 1 Itemeigenschappen

Model: Geluidsmodel
versie 1.1 van Pruimendijk 21 - Pruimendijk 21

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k

3231 -- -- --
4215 -- -- --
9859 -- -- --
9389 -- -- --
8221 -- -- --

10911 -- -- --
11626 -- -- --
14171 -- -- --
15773 -- -- --
14458 -- -- --

16806 -- -- --
17616 -- -- --
19254 -- -- --
22403 -- -- --
23182 -- -- --

28986 -- -- --
31153 -- -- --
33721 -- -- --
37626 -- -- --
40414 -- -- --

Pruim -- -- --
Gov. Floh. -- -- --
Dom Slees. -- -- --
Rijksstr. -- -- --
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Bijlage 1 Itemeigenschappen

Model: Geluidsmodel
versie 1.1 van Pruimendijk 21 - Pruimendijk 21

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

1 Woning 1 zijgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
1 Woning 1 voorgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
2 Woning 2 voorgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
3 Woning 3 voorgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
3 Woning 3 zijgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

3 Woning 3 achtergevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
2 Woning 2 achtergevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
1 Woning 1 achtergevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
4 Woning 4 voorgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
5 Woning 5 voorgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

6 Woning 6 voorgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
7 Woning 7 voorgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
8 Woning 8 voorgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
9 Woning 9 voorgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
10 Woning 10 voorgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

11 Woning 11 voorgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
12 Woning 12 voorgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
4 Woning 4 achtergevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
5 Woning 5 achtergevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
6 Woning 6 achtergevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

7 Woning 7 achtergevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
8 Woning 8 achtergevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
9 Woning 9 achtergevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
10 Woning 10 achtergevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
11 Woning 11 achtergevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

12 Woning 12 achtergevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
4 Woning 4 zijgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
5 Woning 5 zijgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
6 Woning 6 zijgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
7 Woning 7 zijgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

8 Woning 8 zijgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
9 Woning 9 zijgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
10 Woning 10 zijgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
12 Woning 12 zijgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
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Bijlage 1 Itemeigenschappen

Model: Geluidsmodel
versie 1.1 van Pruimendijk 21 - Pruimendijk 21

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

Groen Zacht bodemgebied omgeving 1,00
Groen Zacht bodemgebied omgeving 1,00
Groen Zacht bodemgebied omgeving 1,00
Groen Zacht bodemgebied omgeving 1,00
Groen Zacht bodemgebied omgeving 1,00

Groen Zacht bodemgebied omgeving 1,00
Groen Zacht bodemgebied omgeving 1,00
Groen Zacht bodemgebied omgeving 1,00
Groen Zacht bodemgebied omgeving 1,00
Groen Zacht bodemgebied omgeving 1,00
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Bijlage 1 Itemeigenschappen

Model: Geluidsmodel
versie 1.1 van Pruimendijk 21 - Pruimendijk 21

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar

Bebouwing Omliggende bebouwing     8,00      0,00 Relatief    0    0
Bebouwing Omliggende bebouwing     8,00      0,00 Relatief    0    0
Bebouwing Omliggende bebouwing     8,00      0,00 Relatief    0    0
Bebouwing Omliggende bebouwing     2,50      0,00 Relatief    0    0
Bebouwing Omliggende bebouwing     2,50      0,00 Relatief    0    0

Bebouwing Omliggende bebouwing     2,50      0,00 Relatief    0    0
Bebouwing Omliggende bebouwing     2,50      0,00 Relatief    0    0
Bebouwing Omliggende bebouwing     2,50      0,00 Relatief    0    0
Bebouwing Omliggende bebouwing     2,50      0,00 Relatief    0    0
Bebouwing Omliggende bebouwing     2,50      0,00 Relatief    0    0

Bebouwing Omliggende bebouwing     2,50      0,00 Relatief    0    0
Bebouwing Omliggende bebouwing     2,50      0,00 Relatief    0    0
Bebouwing Omliggende bebouwing     2,50      0,00 Relatief    0    0
Bebouwing Omliggende bebouwing     2,50      0,00 Relatief    0    0
Bebouwing Omliggende bebouwing     2,50      0,00 Relatief    0    0

Bebouwing Omliggende bebouwing     2,50      0,00 Relatief    0    0
Bebouwing Omliggende bebouwing     2,50      0,00 Relatief    0    0
Bebouwing Omliggende bebouwing     5,00      0,00 Relatief    0    0
Bebouwing Omliggende bebouwing     6,00      0,00 Relatief    0    0
Bebouwing Omliggende bebouwing     8,50      0,00 Relatief    0    0

Bebouwing Omliggende bebouwing     8,50      0,00 Relatief    0    0
Bebouwing Omliggende bebouwing     5,00      0,00 Relatief    0    0
Bebouwing Omliggende bebouwing     2,50      0,00 Relatief    0    0
Bebouwing Omliggende bebouwing     7,50      0,00 Relatief    0    0
Bebouwing Omliggende bebouwing     2,50      0,00 Relatief    0    0

Bebouwing Omliggende bebouwing     7,50      0,00 Relatief    0    0
Bebouwing Omliggende bebouwing    12,00      0,00 Relatief    0    0
Bebouwing Omliggende bebouwing    10,00      0,00 Relatief    0    0
Bebouwing Omliggende bebouwing    11,00      0,00 Relatief    0    0
Bebouwing Omliggende bebouwing     3,00      0,00 Relatief    0    0

Bebouwing Omliggende bebouwing     7,00      0,00 Relatief    0    0
Bebouwing Omliggende bebouwing     7,00      0,00 Relatief    0    0
Bebouwing Omliggende bebouwing     7,00      0,00 Relatief    0    0
Bebouwing Omliggende bebouwing     9,00      0,00 Relatief    0    0
Bebouwing Omliggende bebouwing     4,50      0,00 Relatief    0    0

Bebouwing Omliggende bebouwing     9,00      0,00 Relatief    0    0
Bebouwing Omliggende bebouwing     2,50      0,00 Relatief    0    0
Bebouwing Omliggende bebouwing     9,00      0,00 Relatief    0    0
Bebouwing Omliggende bebouwing     9,00      0,00 Relatief    0    0
Bebouwing Omliggende bebouwing     2,50      0,00 Relatief    0    0

Bebouwing Omliggende bebouwing     2,50      0,00 Relatief    0    0
Bebouwing Omliggende bebouwing     9,00      0,00 Relatief    0    0
Bebouwing Omliggende bebouwing     4,00      0,00 Relatief    0    0
Bebouwing Omliggende bebouwing     8,00      0,00 Relatief    0    0
Bebouwing Omliggende bebouwing     9,50      0,00 Relatief    0    0

Bebouwing Omliggende bebouwing     7,50      0,00 Relatief    0    0
Bebouwing Omliggende bebouwing     2,50      0,00 Relatief    0    0
Bebouwing Omliggende bebouwing     2,50      0,00 Relatief    0    0
Bebouwing Omliggende bebouwing     8,00      0,00 Relatief    0    0
Bebouwing Omliggende bebouwing     7,50      0,00 Relatief    0    0

Bebouwing Omliggende bebouwing     3,00      0,00 Relatief    0    0
Bebouwing Omliggende bebouwing     3,00      0,00 Relatief    0    0
Bebouwing Omliggende bebouwing     5,50      0,00 Relatief    0    0
Bebouwing Omliggende bebouwing     6,50      0,00 Relatief    0    0
Bebouwing Omliggende bebouwing     2,50      0,00 Relatief    0    0

Bebouwing Omliggende bebouwing     2,50      0,00 Relatief    0    0
Bebouwing Omliggende bebouwing     2,50      0,00 Relatief    0    0
Bebouwing Omliggende bebouwing     2,50      0,00 Relatief    0    0
Bebouwing Omliggende bebouwing     6,50      0,00 Relatief    0    0
Bebouwing Omliggende bebouwing     6,50      0,00 Relatief    0    0

Bebouwing Omliggende bebouwing     6,50      0,00 Relatief    0    0
Bebouwing Omliggende bebouwing     7,00      0,00 Relatief    0    0
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Bijlage 1 Itemeigenschappen

Model: Geluidsmodel
versie 1.1 van Pruimendijk 21 - Pruimendijk 21

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Trust Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage 1 Itemeigenschappen

Model: Geluidsmodel
versie 1.1 van Pruimendijk 21 - Pruimendijk 21

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar

Bebouwing Omliggende bebouwing     9,50      0,00 Relatief    0    0
Bebouwing Omliggende bebouwing     8,50      0,00 Relatief    0    0
Bebouwing Omliggende bebouwing     7,00      0,00 Relatief    0    0
Bebouwing Omliggende bebouwing     8,00      0,00 Relatief    0    0
Bebouwing Omliggende bebouwing     3,50      0,00 Relatief    0    0

Bebouwing Omliggende bebouwing    11,00      0,00 Relatief    0    0
Bebouwing Omliggende bebouwing     3,50      0,00 Relatief    0    0
Bebouwing Omliggende bebouwing     9,00      0,00 Relatief    0    0
Bebouwing Omliggende bebouwing    10,00      0,00 Relatief    0    0
Bebouwing Omliggende bebouwing     8,00      0,00 Relatief    0    0

Bebouwing Omliggende bebouwing     7,00      0,00 Relatief    0    0
Bebouwing Omliggende bebouwing     3,00      0,00 Relatief    0    0
Bebouwing Omliggende bebouwing     9,00      0,00 Relatief    0    0
Bebouwing Omliggende bebouwing     9,00      0,00 Relatief    0    0
Bebouwing Omliggende bebouwing     6,00      0,00 Relatief    0    0

Bebouwing Omliggende bebouwing     6,00      0,00 Relatief    0    0
Bebouwing Omliggende bebouwing     7,50      0,00 Relatief    0    0
Bebouwing Omliggende bebouwing     7,50      0,00 Relatief    0    0
Bebouwing Omliggende bebouwing     7,50      0,00 Relatief    0    0
Bebouwing Omliggende bebouwing     6,00      0,00 Relatief    0    0

Bebouwing Omliggende bebouwing     6,00      0,00 Relatief    0    0
Bebouwing Omliggende bebouwing     7,00      0,00 Relatief    0    0
Bebouwing Omliggende bebouwing     7,00      0,00 Relatief    0    0
Bebouwing Omliggende bebouwing     7,00      0,00 Relatief    0    0
Bebouwing Omliggende bebouwing     6,50      0,00 Relatief    0    0

Bebouwing Omliggende bebouwing     7,00      0,00 Relatief    0    0
Bebouwing Omliggende bebouwing     7,00      0,00 Relatief    0    0
Bebouwing Omliggende bebouwing     8,00      0,00 Relatief    0    0
Bebouwing Omliggende bebouwing     8,50      0,00 Relatief    0    0
Bebouwing Omliggende bebouwing     7,50      0,00 Relatief    0    0

Bebouwing Omliggende bebouwing     8,00      0,00 Relatief    0    0
Bebouwing Omliggende bebouwing     2,50      0,00 Relatief    0    0
Bebouwing Omliggende bebouwing     2,50      0,00 Relatief    0    0
Bebouwing Omliggende bebouwing     7,00      0,00 Relatief    0    0
Bebouwing Omliggende bebouwing     7,00      0,00 Relatief    0    0

Bebouwing Omliggende bebouwing     8,00      0,00 Relatief    0    0
Bebouwing Omliggende bebouwing     8,50      0,00 Relatief    0    0
Bebouwing Omliggende bebouwing     7,00      0,00 Relatief    0    0
Bebouwing Omliggende bebouwing     7,00      0,00 Relatief    0    0
Bebouwing Omliggende bebouwing     7,00      0,00 Relatief    0    0

1-3 Woningen 1 t/m 3     9,00      0,00 Relatief    0    0
4-5 Woningen 4 en 5     9,00      0,00 Relatief    0    0
6-7 Woningen 6 en 7     9,00      0,00 Relatief    0    0
8-9 Woningen 8 en 9     9,00      0,00 Relatief    0    0
10-12 Woningen 10 t/m 12     9,00      0,00 Relatief    0    0

Bijgebouw Woningen 10 t/m 12     3,00      0,00 Relatief    0    0
Bijgebouw Bijgebouw woning 8     3,00      0,00 Relatief    0    0
Bijgebouw Bijgebouw woning 7     3,00      0,00 Relatief    0    0
Bijgebouw Bijgebouw woning 6     3,00      0,00 Relatief    0    0
Bijgebouw Bijgebouw woning 5     3,00      0,00 Relatief    0    0

Bijgebouw Bijgebouw woning 4     3,00      0,00 Relatief    0    0
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Bijlage 1 Itemeigenschappen

Model: Geluidsmodel
versie 1.1 van Pruimendijk 21 - Pruimendijk 21

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Trust Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bebouwing   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

1-3   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4-5   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
6-7   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
8-9   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
10-12   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Bijgebouw   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bijgebouw   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bijgebouw   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bijgebouw   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bijgebouw   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Bijgebouw   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage 1 Itemeigenschappen

Model: Geluidsmodel
versie 1.1 van Pruimendijk 21 - Pruimendijk 21

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Cp Zwevend Refl.L 63 Refl.L 125 Refl.L 250 Refl.L 500 Refl.L 1k

94 -- -- Eigen waarde 0 dB Ja 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
421      6,00 -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
1554 -- -- Eigen waarde 0 dB Ja 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
2115 -- -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
2758 -- -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

2796      6,00 -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
5050 -- -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
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Bijlage 1 Itemeigenschappen

Model: Geluidsmodel
versie 1.1 van Pruimendijk 21 - Pruimendijk 21

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl.L 2k Refl.L 4k Refl.L 8k Refl.R 63 Refl.R 125 Refl.R 250 Refl.R 500 Refl.R 1k Refl.R 2k Refl.R 4k

94 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
421 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
1554 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
2115 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
2758 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

2796 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
5050 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
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Bijlage 1 Itemeigenschappen

Model: Geluidsmodel
versie 1.1 van Pruimendijk 21 - Pruimendijk 21

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl.R 8k

94 0,20
421 0,20
1554 0,20
2115 0,20
2758 0,20

2796 0,20
5050 0,20
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Bijlage 1 Itemeigenschappen

Model: Geluidsmodel
versie 1.1 van Pruimendijk 21 - Pruimendijk 21

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H

Hoogtelijn Hoogtelijn oostzijde A16      4,00
Hoogtelijn Hoogtelijn westzijde A16      4,00
Hoogtelijn Hoogtelijn westzijde A16 laag      0,00
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Bijlage 2 Rekenmodel 

  







Bijlage 2 Rekenmodel 3D weergave 
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Bijlage 3 Rekenresultaten 



Bijlage 3 Gecumulleerde geluidsbelasting excl. aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: Geluidsmodel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

1_A Woning 1 achtergevel 100746,33 429337,41 1,50 50 47 44 52
1_A Woning 1 voorgevel 100756,50 429336,68 1,50 56 53 48 57
1_A Woning 1 zijgevel 100751,30 429340,00 1,50 53 50 46 55
1_B Woning 1 achtergevel 100746,33 429337,41 4,50 50 47 44 52
1_B Woning 1 voorgevel 100756,50 429336,68 4,50 57 54 49 58

1_B Woning 1 zijgevel 100751,30 429340,00 4,50 55 52 48 57
1_C Woning 1 achtergevel 100746,33 429337,41 7,50 52 49 46 54
1_C Woning 1 voorgevel 100756,50 429336,68 7,50 58 55 50 59
1_C Woning 1 zijgevel 100751,30 429340,00 7,50 56 53 50 58
10_A Woning 10 achtergevel 100708,64 429332,76 1,50 52 49 46 54

10_A Woning 10 voorgevel 100698,16 429333,55 1,50 55 52 47 56
10_A Woning 10 zijgevel 100702,91 429329,97 1,50 49 47 43 51
10_B Woning 10 achtergevel 100708,64 429332,76 4,50 54 51 48 56
10_B Woning 10 voorgevel 100698,16 429333,55 4,50 55 53 47 57
10_B Woning 10 zijgevel 100702,91 429329,97 4,50 54 51 46 55

10_C Woning 10 achtergevel 100708,64 429332,76 7,50 55 52 49 57
10_C Woning 10 voorgevel 100698,16 429333,55 7,50 56 53 48 57
10_C Woning 10 zijgevel 100702,91 429329,97 7,50 55 52 48 56
11_A Woning 11 achtergevel 100708,96 429338,16 1,50 52 49 46 54
11_A Woning 11 voorgevel 100698,52 429338,52 1,50 55 52 46 56

11_B Woning 11 achtergevel 100708,96 429338,16 4,50 53 50 47 55
11_B Woning 11 voorgevel 100698,52 429338,52 4,50 55 52 47 56
11_C Woning 11 achtergevel 100708,96 429338,16 7,50 55 52 49 57
11_C Woning 11 voorgevel 100698,52 429338,52 7,50 56 53 48 57
12_A Woning 12 achtergevel 100709,27 429343,32 1,50 52 49 46 54

12_A Woning 12 voorgevel 100698,90 429343,99 1,50 55 52 47 56
12_A Woning 12 zijgevel 100703,98 429346,84 1,50 51 48 44 52
12_B Woning 12 achtergevel 100709,27 429343,32 4,50 53 50 47 55
12_B Woning 12 voorgevel 100698,90 429343,99 4,50 55 52 47 56
12_B Woning 12 zijgevel 100703,98 429346,84 4,50 52 49 45 54

12_C Woning 12 achtergevel 100709,27 429343,32 7,50 55 52 49 57
12_C Woning 12 voorgevel 100698,90 429343,99 7,50 55 52 48 57
12_C Woning 12 zijgevel 100703,98 429346,84 7,50 53 51 47 55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 3 Gecumulleerde geluidsbelasting excl. aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: Geluidsmodel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

2_A Woning 2 achtergevel 100745,99 429331,95 1,50 50 47 44 52
2_A Woning 2 voorgevel 100756,17 429331,28 1,50 56 53 48 57
2_B Woning 2 achtergevel 100745,99 429331,95 4,50 51 48 44 53
2_B Woning 2 voorgevel 100756,17 429331,28 4,50 57 54 49 58
2_C Woning 2 achtergevel 100745,99 429331,95 7,50 52 50 46 54

2_C Woning 2 voorgevel 100756,17 429331,28 7,50 57 55 50 59
3_A Woning 3 achtergevel 100745,66 429326,61 1,50 51 48 45 53
3_A Woning 3 voorgevel 100755,82 429325,75 1,50 56 53 48 57
3_A Woning 3 zijgevel 100750,23 429323,33 1,50 52 49 45 54
3_B Woning 3 achtergevel 100745,66 429326,61 4,50 52 49 45 53

3_B Woning 3 voorgevel 100755,82 429325,75 4,50 57 54 49 58
3_B Woning 3 zijgevel 100750,23 429323,33 4,50 54 51 46 55
3_C Woning 3 achtergevel 100745,66 429326,61 7,50 53 50 47 55
3_C Woning 3 voorgevel 100755,82 429325,75 7,50 57 55 50 59
3_C Woning 3 zijgevel 100750,23 429323,33 7,50 55 52 48 57

4_A Woning 4 achtergevel 100751,34 429311,62 1,50 52 49 45 54
4_A Woning 4 voorgevel 100752,18 429300,83 1,50 59 56 50 60
4_A Woning 4 zijgevel 100755,02 429306,11 1,50 58 55 49 58
4_B Woning 4 achtergevel 100751,34 429311,62 4,50 53 50 47 55
4_B Woning 4 voorgevel 100752,18 429300,83 4,50 59 56 50 60

4_B Woning 4 zijgevel 100755,02 429306,11 4,50 57 54 49 58
4_C Woning 4 achtergevel 100751,34 429311,62 7,50 55 52 48 57
4_C Woning 4 voorgevel 100752,18 429300,83 7,50 59 56 50 60
4_C Woning 4 zijgevel 100755,02 429306,11 7,50 58 55 50 59
5_A Woning 5 achtergevel 100744,16 429311,10 1,50 53 50 46 55

5_A Woning 5 voorgevel 100745,60 429300,33 1,50 59 56 49 60
5_A Woning 5 zijgevel 100741,94 429305,06 1,50 56 53 46 56
5_B Woning 5 achtergevel 100744,16 429311,10 4,50 54 51 47 56
5_B Woning 5 voorgevel 100745,60 429300,33 4,50 59 56 50 60
5_B Woning 5 zijgevel 100741,94 429305,06 4,50 55 52 47 56

5_C Woning 5 achtergevel 100744,16 429311,10 7,50 55 52 49 57
5_C Woning 5 voorgevel 100745,60 429300,33 7,50 59 56 50 59
5_C Woning 5 zijgevel 100741,94 429305,06 7,50 56 53 48 57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 3 Gecumulleerde geluidsbelasting excl. aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: Geluidsmodel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

6_A Woning 6 achtergevel 100728,31 429313,24 1,50 52 49 46 54
6_A Woning 6 voorgevel 100729,09 429302,46 1,50 58 55 48 58
6_A Woning 6 zijgevel 100732,40 429307,49 1,50 54 51 46 55
6_B Woning 6 achtergevel 100728,31 429313,24 4,50 53 51 47 56
6_B Woning 6 voorgevel 100729,09 429302,46 4,50 58 55 49 59

6_B Woning 6 zijgevel 100732,40 429307,49 4,50 55 52 47 56
6_C Woning 6 achtergevel 100728,31 429313,24 7,50 55 52 49 57
6_C Woning 6 voorgevel 100729,09 429302,46 7,50 58 55 50 59
6_C Woning 6 zijgevel 100732,40 429307,49 7,50 56 53 49 57
7_A Woning 7 achtergevel 100721,63 429312,75 1,50 52 49 46 54

7_A Woning 7 voorgevel 100722,65 429301,97 1,50 58 55 49 59
7_A Woning 7 zijgevel 100719,31 429306,65 1,50 56 53 47 56
7_B Woning 7 achtergevel 100721,63 429312,75 4,50 53 50 47 55
7_B Woning 7 voorgevel 100722,65 429301,97 4,50 58 55 49 59
7_B Woning 7 zijgevel 100719,31 429306,65 4,50 55 52 46 56

7_C Woning 7 achtergevel 100721,63 429312,75 7,50 55 52 49 57
7_C Woning 7 voorgevel 100722,65 429301,97 7,50 58 55 50 59
7_C Woning 7 zijgevel 100719,31 429306,65 7,50 56 53 48 57
8_A Woning 8 achtergevel 100706,81 429314,25 1,50 52 50 46 54
8_A Woning 8 voorgevel 100704,70 429303,62 1,50 59 56 49 60

8_A Woning 8 zijgevel 100709,05 429307,60 1,50 56 53 47 57
8_B Woning 8 achtergevel 100706,81 429314,25 4,50 53 51 47 55
8_B Woning 8 voorgevel 100704,70 429303,62 4,50 59 56 50 60
8_B Woning 8 zijgevel 100709,05 429307,60 4,50 56 53 49 57
8_C Woning 8 achtergevel 100706,81 429314,25 7,50 55 53 49 57

8_C Woning 8 voorgevel 100704,70 429303,62 7,50 59 56 50 59
8_C Woning 8 zijgevel 100709,05 429307,60 7,50 57 54 50 59
9_A Woning 9 achtergevel 100700,54 429315,61 1,50 52 49 45 54
9_A Woning 9 voorgevel 100698,01 429304,46 1,50 59 57 50 60
9_A Woning 9 zijgevel 100696,22 429310,55 1,50 57 54 48 57

9_B Woning 9 achtergevel 100700,54 429315,61 4,50 53 50 47 55
9_B Woning 9 voorgevel 100698,01 429304,46 4,50 59 56 50 60
9_B Woning 9 zijgevel 100696,22 429310,55 4,50 57 54 48 58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 3 Gecumulleerde geluidsbelasting excl. aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: Geluidsmodel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

9_C Woning 9 achtergevel 100700,54 429315,61 7,50 55 52 48 57
9_C Woning 9 voorgevel 100698,01 429304,46 7,50 59 56 50 59
9_C Woning 9 zijgevel 100696,22 429310,55 7,50 57 54 48 58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 3 Geluidsbelasting A16 excl. aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: Geluidsmodel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A16
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

1_A Woning 1 achtergevel 100746,33 429337,41 1,50 49 46 43 51
1_A Woning 1 voorgevel 100756,50 429336,68 1,50 51 48 45 53
1_A Woning 1 zijgevel 100751,30 429340,00 1,50 52 49 46 54
1_B Woning 1 achtergevel 100746,33 429337,41 4,50 49 46 43 51
1_B Woning 1 voorgevel 100756,50 429336,68 4,50 53 50 47 55

1_B Woning 1 zijgevel 100751,30 429340,00 4,50 53 51 48 56
1_C Woning 1 achtergevel 100746,33 429337,41 7,50 51 48 45 53
1_C Woning 1 voorgevel 100756,50 429336,68 7,50 55 52 49 57
1_C Woning 1 zijgevel 100751,30 429340,00 7,50 55 52 49 57
10_A Woning 10 achtergevel 100708,64 429332,76 1,50 52 49 46 54

10_A Woning 10 voorgevel 100698,16 429333,55 1,50 49 46 43 51
10_A Woning 10 zijgevel 100702,91 429329,97 1,50 48 45 42 50
10_B Woning 10 achtergevel 100708,64 429332,76 4,50 53 50 47 55
10_B Woning 10 voorgevel 100698,16 429333,55 4,50 51 48 45 53
10_B Woning 10 zijgevel 100702,91 429329,97 4,50 51 48 45 53

10_C Woning 10 achtergevel 100708,64 429332,76 7,50 55 52 49 57
10_C Woning 10 voorgevel 100698,16 429333,55 7,50 52 49 46 54
10_C Woning 10 zijgevel 100702,91 429329,97 7,50 52 49 46 54
11_A Woning 11 achtergevel 100708,96 429338,16 1,50 52 49 46 54
11_A Woning 11 voorgevel 100698,52 429338,52 1,50 49 46 43 51

11_B Woning 11 achtergevel 100708,96 429338,16 4,50 53 50 47 55
11_B Woning 11 voorgevel 100698,52 429338,52 4,50 50 48 45 53
11_C Woning 11 achtergevel 100708,96 429338,16 7,50 54 52 49 57
11_C Woning 11 voorgevel 100698,52 429338,52 7,50 52 49 46 54
12_A Woning 12 achtergevel 100709,27 429343,32 1,50 52 49 46 54

12_A Woning 12 voorgevel 100698,90 429343,99 1,50 49 47 44 52
12_A Woning 12 zijgevel 100703,98 429346,84 1,50 48 45 43 51
12_B Woning 12 achtergevel 100709,27 429343,32 4,50 53 50 47 55
12_B Woning 12 voorgevel 100698,90 429343,99 4,50 51 48 45 53
12_B Woning 12 zijgevel 100703,98 429346,84 4,50 50 47 44 52

12_C Woning 12 achtergevel 100709,27 429343,32 7,50 55 52 49 57
12_C Woning 12 voorgevel 100698,90 429343,99 7,50 51 49 46 54
12_C Woning 12 zijgevel 100703,98 429346,84 7,50 52 49 46 54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 3 Geluidsbelasting A16 excl. aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: Geluidsmodel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A16
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

2_A Woning 2 achtergevel 100745,99 429331,95 1,50 49 46 43 51
2_A Woning 2 voorgevel 100756,17 429331,28 1,50 51 48 45 53
2_B Woning 2 achtergevel 100745,99 429331,95 4,50 50 47 44 52
2_B Woning 2 voorgevel 100756,17 429331,28 4,50 53 50 47 55
2_C Woning 2 achtergevel 100745,99 429331,95 7,50 51 49 46 54

2_C Woning 2 voorgevel 100756,17 429331,28 7,50 55 52 49 57
3_A Woning 3 achtergevel 100745,66 429326,61 1,50 50 47 44 52
3_A Woning 3 voorgevel 100755,82 429325,75 1,50 51 48 45 53
3_A Woning 3 zijgevel 100750,23 429323,33 1,50 49 46 44 52
3_B Woning 3 achtergevel 100745,66 429326,61 4,50 51 48 45 53

3_B Woning 3 voorgevel 100755,82 429325,75 4,50 53 50 48 56
3_B Woning 3 zijgevel 100750,23 429323,33 4,50 51 48 45 53
3_C Woning 3 achtergevel 100745,66 429326,61 7,50 52 49 46 54
3_C Woning 3 voorgevel 100755,82 429325,75 7,50 55 52 49 57
3_C Woning 3 zijgevel 100750,23 429323,33 7,50 53 50 47 55

4_A Woning 4 achtergevel 100751,34 429311,62 1,50 51 48 45 53
4_A Woning 4 voorgevel 100752,18 429300,83 1,50 47 44 41 49
4_A Woning 4 zijgevel 100755,02 429306,11 1,50 51 48 45 53
4_B Woning 4 achtergevel 100751,34 429311,62 4,50 52 49 46 54
4_B Woning 4 voorgevel 100752,18 429300,83 4,50 49 46 43 51

4_B Woning 4 zijgevel 100755,02 429306,11 4,50 52 49 46 54
4_C Woning 4 achtergevel 100751,34 429311,62 7,50 54 51 48 56
4_C Woning 4 voorgevel 100752,18 429300,83 7,50 51 48 45 53
4_C Woning 4 zijgevel 100755,02 429306,11 7,50 54 51 48 56
5_A Woning 5 achtergevel 100744,16 429311,10 1,50 52 49 46 54

5_A Woning 5 voorgevel 100745,60 429300,33 1,50 47 44 41 49
5_A Woning 5 zijgevel 100741,94 429305,06 1,50 46 43 40 48
5_B Woning 5 achtergevel 100744,16 429311,10 4,50 53 50 47 55
5_B Woning 5 voorgevel 100745,60 429300,33 4,50 49 46 43 51
5_B Woning 5 zijgevel 100741,94 429305,06 4,50 50 47 44 52

5_C Woning 5 achtergevel 100744,16 429311,10 7,50 54 52 49 57
5_C Woning 5 voorgevel 100745,60 429300,33 7,50 51 48 45 53
5_C Woning 5 zijgevel 100741,94 429305,06 7,50 52 49 46 54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

29-10-2020 16:09:42Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



Bijlage 3 Geluidsbelasting A16 excl. aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: Geluidsmodel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A16
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

6_A Woning 6 achtergevel 100728,31 429313,24 1,50 52 49 46 54
6_A Woning 6 voorgevel 100729,09 429302,46 1,50 47 44 41 49
6_A Woning 6 zijgevel 100732,40 429307,49 1,50 48 45 42 50
6_B Woning 6 achtergevel 100728,31 429313,24 4,50 53 50 47 55
6_B Woning 6 voorgevel 100729,09 429302,46 4,50 49 46 43 51

6_B Woning 6 zijgevel 100732,40 429307,49 4,50 51 48 45 53
6_C Woning 6 achtergevel 100728,31 429313,24 7,50 54 51 48 56
6_C Woning 6 voorgevel 100729,09 429302,46 7,50 52 49 46 54
6_C Woning 6 zijgevel 100732,40 429307,49 7,50 54 51 48 56
7_A Woning 7 achtergevel 100721,63 429312,75 1,50 52 49 46 54

7_A Woning 7 voorgevel 100722,65 429301,97 1,50 47 44 42 50
7_A Woning 7 zijgevel 100719,31 429306,65 1,50 47 44 41 49
7_B Woning 7 achtergevel 100721,63 429312,75 4,50 53 50 47 55
7_B Woning 7 voorgevel 100722,65 429301,97 4,50 49 46 43 51
7_B Woning 7 zijgevel 100719,31 429306,65 4,50 49 46 43 51

7_C Woning 7 achtergevel 100721,63 429312,75 7,50 54 51 48 56
7_C Woning 7 voorgevel 100722,65 429301,97 7,50 52 49 46 54
7_C Woning 7 zijgevel 100719,31 429306,65 7,50 51 49 46 54
8_A Woning 8 achtergevel 100706,81 429314,25 1,50 51 48 45 53
8_A Woning 8 voorgevel 100704,70 429303,62 1,50 47 45 42 50

8_A Woning 8 zijgevel 100709,05 429307,60 1,50 48 45 42 50
8_B Woning 8 achtergevel 100706,81 429314,25 4,50 53 50 47 55
8_B Woning 8 voorgevel 100704,70 429303,62 4,50 49 46 43 51
8_B Woning 8 zijgevel 100709,05 429307,60 4,50 53 50 47 55
8_C Woning 8 achtergevel 100706,81 429314,25 7,50 55 52 49 57

8_C Woning 8 voorgevel 100704,70 429303,62 7,50 51 48 45 53
8_C Woning 8 zijgevel 100709,05 429307,60 7,50 55 52 49 57
9_A Woning 9 achtergevel 100700,54 429315,61 1,50 50 47 44 52
9_A Woning 9 voorgevel 100698,01 429304,46 1,50 47 44 41 49
9_A Woning 9 zijgevel 100696,22 429310,55 1,50 48 45 42 50

9_B Woning 9 achtergevel 100700,54 429315,61 4,50 52 49 46 54
9_B Woning 9 voorgevel 100698,01 429304,46 4,50 48 45 42 50
9_B Woning 9 zijgevel 100696,22 429310,55 4,50 49 47 44 52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

29-10-2020 16:09:42Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



Bijlage 3 Geluidsbelasting A16 excl. aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: Geluidsmodel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A16
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

9_C Woning 9 achtergevel 100700,54 429315,61 7,50 54 51 48 56
9_C Woning 9 voorgevel 100698,01 429304,46 7,50 50 47 44 52
9_C Woning 9 zijgevel 100696,22 429310,55 7,50 51 48 45 53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

29-10-2020 16:09:42Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



Bijlage 3 Geluidsbelasting Pruimendijk incl. aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: Geluidsmodel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Pruimendijk
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

1_A Woning 1 achtergevel 100746,33 429337,41 1,50 34 31 24 34
1_A Woning 1 voorgevel 100756,50 429336,68 1,50 40 37 30 40
1_A Woning 1 zijgevel 100751,30 429340,00 1,50 20 17 10 20
1_B Woning 1 achtergevel 100746,33 429337,41 4,50 36 33 26 37
1_B Woning 1 voorgevel 100756,50 429336,68 4,50 42 39 32 42

1_B Woning 1 zijgevel 100751,30 429340,00 4,50 21 18 11 21
1_C Woning 1 achtergevel 100746,33 429337,41 7,50 38 36 29 39
1_C Woning 1 voorgevel 100756,50 429336,68 7,50 42 39 32 42
1_C Woning 1 zijgevel 100751,30 429340,00 7,50 23 20 13 23
10_A Woning 10 achtergevel 100708,64 429332,76 1,50 33 31 24 34

10_A Woning 10 voorgevel 100698,16 429333,55 1,50 42 39 32 43
10_A Woning 10 zijgevel 100702,91 429329,97 1,50 32 29 22 32
10_B Woning 10 achtergevel 100708,64 429332,76 4,50 36 33 26 37
10_B Woning 10 voorgevel 100698,16 429333,55 4,50 44 41 34 44
10_B Woning 10 zijgevel 100702,91 429329,97 4,50 43 41 34 44

10_C Woning 10 achtergevel 100708,64 429332,76 7,50 38 35 28 39
10_C Woning 10 voorgevel 100698,16 429333,55 7,50 44 41 34 44
10_C Woning 10 zijgevel 100702,91 429329,97 7,50 44 41 34 45
11_A Woning 11 achtergevel 100708,96 429338,16 1,50 32 29 22 33
11_A Woning 11 voorgevel 100698,52 429338,52 1,50 41 38 31 41

11_B Woning 11 achtergevel 100708,96 429338,16 4,50 35 32 25 35
11_B Woning 11 voorgevel 100698,52 429338,52 4,50 42 40 33 43
11_C Woning 11 achtergevel 100708,96 429338,16 7,50 38 35 28 38
11_C Woning 11 voorgevel 100698,52 429338,52 7,50 43 40 33 43
12_A Woning 12 achtergevel 100709,27 429343,32 1,50 31 28 21 31

12_A Woning 12 voorgevel 100698,90 429343,99 1,50 40 37 30 40
12_A Woning 12 zijgevel 100703,98 429346,84 1,50 28 25 18 28
12_B Woning 12 achtergevel 100709,27 429343,32 4,50 33 31 24 34
12_B Woning 12 voorgevel 100698,90 429343,99 4,50 41 38 32 42
12_B Woning 12 zijgevel 100703,98 429346,84 4,50 29 27 20 30

12_C Woning 12 achtergevel 100709,27 429343,32 7,50 36 33 26 37
12_C Woning 12 voorgevel 100698,90 429343,99 7,50 42 39 32 42
12_C Woning 12 zijgevel 100703,98 429346,84 7,50 31 28 21 31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

29-10-2020 16:10:59Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



Bijlage 3 Geluidsbelasting Pruimendijk incl. aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: Geluidsmodel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Pruimendijk
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

2_A Woning 2 achtergevel 100745,99 429331,95 1,50 34 32 25 35
2_A Woning 2 voorgevel 100756,17 429331,28 1,50 41 38 31 42
2_B Woning 2 achtergevel 100745,99 429331,95 4,50 37 34 27 37
2_B Woning 2 voorgevel 100756,17 429331,28 4,50 43 40 33 43
2_C Woning 2 achtergevel 100745,99 429331,95 7,50 39 36 29 40

2_C Woning 2 voorgevel 100756,17 429331,28 7,50 43 40 33 44
3_A Woning 3 achtergevel 100745,66 429326,61 1,50 33 31 24 34
3_A Woning 3 voorgevel 100755,82 429325,75 1,50 43 40 33 43
3_A Woning 3 zijgevel 100750,23 429323,33 1,50 41 38 31 41
3_B Woning 3 achtergevel 100745,66 429326,61 4,50 37 34 27 37

3_B Woning 3 voorgevel 100755,82 429325,75 4,50 44 41 34 45
3_B Woning 3 zijgevel 100750,23 429323,33 4,50 43 40 33 44
3_C Woning 3 achtergevel 100745,66 429326,61 7,50 40 37 30 40
3_C Woning 3 voorgevel 100755,82 429325,75 7,50 45 42 35 45
3_C Woning 3 zijgevel 100750,23 429323,33 7,50 45 42 35 45

4_A Woning 4 achtergevel 100751,34 429311,62 1,50 26 24 17 27
4_A Woning 4 voorgevel 100752,18 429300,83 1,50 54 51 44 54
4_A Woning 4 zijgevel 100755,02 429306,11 1,50 51 48 41 51
4_B Woning 4 achtergevel 100751,34 429311,62 4,50 30 27 20 30
4_B Woning 4 voorgevel 100752,18 429300,83 4,50 54 51 44 54

4_B Woning 4 zijgevel 100755,02 429306,11 4,50 49 46 39 49
4_C Woning 4 achtergevel 100751,34 429311,62 7,50 34 31 24 34
4_C Woning 4 voorgevel 100752,18 429300,83 7,50 53 50 43 53
4_C Woning 4 zijgevel 100755,02 429306,11 7,50 49 46 39 49
5_A Woning 5 achtergevel 100744,16 429311,10 1,50 31 28 21 32

5_A Woning 5 voorgevel 100745,60 429300,33 1,50 53 51 44 54
5_A Woning 5 zijgevel 100741,94 429305,06 1,50 50 47 40 50
5_B Woning 5 achtergevel 100744,16 429311,10 4,50 33 30 23 34
5_B Woning 5 voorgevel 100745,60 429300,33 4,50 53 51 44 54
5_B Woning 5 zijgevel 100741,94 429305,06 4,50 48 45 38 49

5_C Woning 5 achtergevel 100744,16 429311,10 7,50 34 32 25 35
5_C Woning 5 voorgevel 100745,60 429300,33 7,50 53 50 43 53
5_C Woning 5 zijgevel 100741,94 429305,06 7,50 48 45 38 48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

29-10-2020 16:10:59Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



Bijlage 3 Geluidsbelasting Pruimendijk incl. aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: Geluidsmodel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Pruimendijk
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

6_A Woning 6 achtergevel 100728,31 429313,24 1,50 29 26 19 30
6_A Woning 6 voorgevel 100729,09 429302,46 1,50 52 49 42 53
6_A Woning 6 zijgevel 100732,40 429307,49 1,50 48 45 38 48
6_B Woning 6 achtergevel 100728,31 429313,24 4,50 34 31 24 34
6_B Woning 6 voorgevel 100729,09 429302,46 4,50 52 49 42 53

6_B Woning 6 zijgevel 100732,40 429307,49 4,50 47 44 37 47
6_C Woning 6 achtergevel 100728,31 429313,24 7,50 35 33 26 36
6_C Woning 6 voorgevel 100729,09 429302,46 7,50 52 49 42 52
6_C Woning 6 zijgevel 100732,40 429307,49 7,50 47 44 37 47
7_A Woning 7 achtergevel 100721,63 429312,75 1,50 31 29 22 32

7_A Woning 7 voorgevel 100722,65 429301,97 1,50 52 50 43 53
7_A Woning 7 zijgevel 100719,31 429306,65 1,50 50 47 40 50
7_B Woning 7 achtergevel 100721,63 429312,75 4,50 33 31 24 34
7_B Woning 7 voorgevel 100722,65 429301,97 4,50 52 50 43 53
7_B Woning 7 zijgevel 100719,31 429306,65 4,50 48 46 39 49

7_C Woning 7 achtergevel 100721,63 429312,75 7,50 36 33 26 36
7_C Woning 7 voorgevel 100722,65 429301,97 7,50 52 49 42 52
7_C Woning 7 zijgevel 100719,31 429306,65 7,50 48 45 38 49
8_A Woning 8 achtergevel 100706,81 429314,25 1,50 34 31 24 34
8_A Woning 8 voorgevel 100704,70 429303,62 1,50 53 51 44 54

8_A Woning 8 zijgevel 100709,05 429307,60 1,50 50 47 40 50
8_B Woning 8 achtergevel 100706,81 429314,25 4,50 33 30 23 34
8_B Woning 8 voorgevel 100704,70 429303,62 4,50 53 50 43 54
8_B Woning 8 zijgevel 100709,05 429307,60 4,50 48 46 39 49
8_C Woning 8 achtergevel 100706,81 429314,25 7,50 35 32 25 36

8_C Woning 8 voorgevel 100704,70 429303,62 7,50 53 50 43 53
8_C Woning 8 zijgevel 100709,05 429307,60 7,50 48 45 38 49
9_A Woning 9 achtergevel 100700,54 429315,61 1,50 32 29 22 32
9_A Woning 9 voorgevel 100698,01 429304,46 1,50 54 51 44 55
9_A Woning 9 zijgevel 100696,22 429310,55 1,50 49 46 39 49

9_B Woning 9 achtergevel 100700,54 429315,61 4,50 33 30 23 33
9_B Woning 9 voorgevel 100698,01 429304,46 4,50 54 51 44 54
9_B Woning 9 zijgevel 100696,22 429310,55 4,50 49 46 39 50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

29-10-2020 16:10:59Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



Bijlage 3 Geluidsbelasting Pruimendijk incl. aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: Geluidsmodel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Pruimendijk
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

9_C Woning 9 achtergevel 100700,54 429315,61 7,50 35 32 25 35
9_C Woning 9 voorgevel 100698,01 429304,46 7,50 53 50 43 54
9_C Woning 9 zijgevel 100696,22 429310,55 7,50 49 46 39 49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

29-10-2020 16:10:59Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



Bijlage 3 Geluidsbelasting Rijksstraatweg incl. aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: Geluidsmodel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksstraatweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

1_A Woning 1 achtergevel 100746,33 429337,41 1,50 30 27 20 30
1_A Woning 1 voorgevel 100756,50 429336,68 1,50 22 20 13 23
1_A Woning 1 zijgevel 100751,30 429340,00 1,50 22 19 12 23
1_B Woning 1 achtergevel 100746,33 429337,41 4,50 30 28 21 31
1_B Woning 1 voorgevel 100756,50 429336,68 4,50 23 21 14 24

1_B Woning 1 zijgevel 100751,30 429340,00 4,50 22 20 13 23
1_C Woning 1 achtergevel 100746,33 429337,41 7,50 31 28 21 32
1_C Woning 1 voorgevel 100756,50 429336,68 7,50 26 24 17 27
1_C Woning 1 zijgevel 100751,30 429340,00 7,50 25 22 15 26
10_A Woning 10 achtergevel 100708,64 429332,76 1,50 26 23 16 27

10_A Woning 10 voorgevel 100698,16 429333,55 1,50 34 32 25 35
10_A Woning 10 zijgevel 100702,91 429329,97 1,50 28 25 18 28
10_B Woning 10 achtergevel 100708,64 429332,76 4,50 30 28 21 31
10_B Woning 10 voorgevel 100698,16 429333,55 4,50 35 32 25 35
10_B Woning 10 zijgevel 100702,91 429329,97 4,50 34 32 25 35

10_C Woning 10 achtergevel 100708,64 429332,76 7,50 31 29 22 32
10_C Woning 10 voorgevel 100698,16 429333,55 7,50 36 33 26 36
10_C Woning 10 zijgevel 100702,91 429329,97 7,50 35 32 25 36
11_A Woning 11 achtergevel 100708,96 429338,16 1,50 26 23 16 26
11_A Woning 11 voorgevel 100698,52 429338,52 1,50 34 31 24 34

11_B Woning 11 achtergevel 100708,96 429338,16 4,50 29 26 19 30
11_B Woning 11 voorgevel 100698,52 429338,52 4,50 34 31 24 34
11_C Woning 11 achtergevel 100708,96 429338,16 7,50 30 27 20 31
11_C Woning 11 voorgevel 100698,52 429338,52 7,50 34 32 25 35
12_A Woning 12 achtergevel 100709,27 429343,32 1,50 27 25 18 28

12_A Woning 12 voorgevel 100698,90 429343,99 1,50 34 31 24 34
12_A Woning 12 zijgevel 100703,98 429346,84 1,50 21 19 12 22
12_B Woning 12 achtergevel 100709,27 429343,32 4,50 30 27 20 30
12_B Woning 12 voorgevel 100698,90 429343,99 4,50 34 31 24 34
12_B Woning 12 zijgevel 100703,98 429346,84 4,50 22 19 12 22

12_C Woning 12 achtergevel 100709,27 429343,32 7,50 30 27 20 30
12_C Woning 12 voorgevel 100698,90 429343,99 7,50 34 31 24 35
12_C Woning 12 zijgevel 100703,98 429346,84 7,50 26 23 16 26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

29-10-2020 16:11:23Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



Bijlage 3 Geluidsbelasting Rijksstraatweg incl. aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: Geluidsmodel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksstraatweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

2_A Woning 2 achtergevel 100745,99 429331,95 1,50 30 27 20 30
2_A Woning 2 voorgevel 100756,17 429331,28 1,50 22 19 12 22
2_B Woning 2 achtergevel 100745,99 429331,95 4,50 32 29 22 33
2_B Woning 2 voorgevel 100756,17 429331,28 4,50 23 20 13 23
2_C Woning 2 achtergevel 100745,99 429331,95 7,50 33 30 23 33

2_C Woning 2 voorgevel 100756,17 429331,28 7,50 25 23 16 26
3_A Woning 3 achtergevel 100745,66 429326,61 1,50 27 24 17 28
3_A Woning 3 voorgevel 100755,82 429325,75 1,50 22 19 12 23
3_A Woning 3 zijgevel 100750,23 429323,33 1,50 28 26 19 29
3_B Woning 3 achtergevel 100745,66 429326,61 4,50 32 29 22 32

3_B Woning 3 voorgevel 100755,82 429325,75 4,50 23 20 13 23
3_B Woning 3 zijgevel 100750,23 429323,33 4,50 30 27 20 30
3_C Woning 3 achtergevel 100745,66 429326,61 7,50 32 29 22 33
3_C Woning 3 voorgevel 100755,82 429325,75 7,50 25 23 16 26
3_C Woning 3 zijgevel 100750,23 429323,33 7,50 31 28 21 31

4_A Woning 4 achtergevel 100751,34 429311,62 1,50 24 21 14 24
4_A Woning 4 voorgevel 100752,18 429300,83 1,50 28 25 18 29
4_A Woning 4 zijgevel 100755,02 429306,11 1,50 29 26 19 30
4_B Woning 4 achtergevel 100751,34 429311,62 4,50 23 21 14 24
4_B Woning 4 voorgevel 100752,18 429300,83 4,50 29 26 19 29

4_B Woning 4 zijgevel 100755,02 429306,11 4,50 29 26 19 30
4_C Woning 4 achtergevel 100751,34 429311,62 7,50 26 24 17 27
4_C Woning 4 voorgevel 100752,18 429300,83 7,50 32 29 22 32
4_C Woning 4 zijgevel 100755,02 429306,11 7,50 31 28 21 32
5_A Woning 5 achtergevel 100744,16 429311,10 1,50 23 20 13 24

5_A Woning 5 voorgevel 100745,60 429300,33 1,50 26 23 16 26
5_A Woning 5 zijgevel 100741,94 429305,06 1,50 33 30 23 33
5_B Woning 5 achtergevel 100744,16 429311,10 4,50 21 19 12 22
5_B Woning 5 voorgevel 100745,60 429300,33 4,50 27 24 17 28
5_B Woning 5 zijgevel 100741,94 429305,06 4,50 32 29 22 33

5_C Woning 5 achtergevel 100744,16 429311,10 7,50 25 22 15 25
5_C Woning 5 voorgevel 100745,60 429300,33 7,50 31 28 21 32
5_C Woning 5 zijgevel 100741,94 429305,06 7,50 33 30 23 33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

29-10-2020 16:11:23Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



Bijlage 3 Geluidsbelasting Rijksstraatweg incl. aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: Geluidsmodel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksstraatweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

6_A Woning 6 achtergevel 100728,31 429313,24 1,50 25 22 15 26
6_A Woning 6 voorgevel 100729,09 429302,46 1,50 37 34 27 37
6_A Woning 6 zijgevel 100732,40 429307,49 1,50 24 22 15 25
6_B Woning 6 achtergevel 100728,31 429313,24 4,50 23 20 14 24
6_B Woning 6 voorgevel 100729,09 429302,46 4,50 36 33 26 36

6_B Woning 6 zijgevel 100732,40 429307,49 4,50 25 22 15 25
6_C Woning 6 achtergevel 100728,31 429313,24 7,50 25 23 16 26
6_C Woning 6 voorgevel 100729,09 429302,46 7,50 37 34 27 37
6_C Woning 6 zijgevel 100732,40 429307,49 7,50 30 27 20 30
7_A Woning 7 achtergevel 100721,63 429312,75 1,50 25 22 15 25

7_A Woning 7 voorgevel 100722,65 429301,97 1,50 37 34 27 37
7_A Woning 7 zijgevel 100719,31 429306,65 1,50 33 30 23 34
7_B Woning 7 achtergevel 100721,63 429312,75 4,50 24 21 14 24
7_B Woning 7 voorgevel 100722,65 429301,97 4,50 35 33 26 36
7_B Woning 7 zijgevel 100719,31 429306,65 4,50 31 28 21 31

7_C Woning 7 achtergevel 100721,63 429312,75 7,50 26 23 16 26
7_C Woning 7 voorgevel 100722,65 429301,97 7,50 36 33 26 37
7_C Woning 7 zijgevel 100719,31 429306,65 7,50 32 29 22 32
8_A Woning 8 achtergevel 100706,81 429314,25 1,50 26 24 17 27
8_A Woning 8 voorgevel 100704,70 429303,62 1,50 35 32 25 35

8_A Woning 8 zijgevel 100709,05 429307,60 1,50 35 33 26 36
8_B Woning 8 achtergevel 100706,81 429314,25 4,50 30 27 20 30
8_B Woning 8 voorgevel 100704,70 429303,62 4,50 34 32 25 35
8_B Woning 8 zijgevel 100709,05 429307,60 4,50 35 32 25 35
8_C Woning 8 achtergevel 100706,81 429314,25 7,50 31 28 21 31

8_C Woning 8 voorgevel 100704,70 429303,62 7,50 36 33 26 36
8_C Woning 8 zijgevel 100709,05 429307,60 7,50 35 32 25 36
9_A Woning 9 achtergevel 100700,54 429315,61 1,50 25 22 15 25
9_A Woning 9 voorgevel 100698,01 429304,46 1,50 34 31 24 34
9_A Woning 9 zijgevel 100696,22 429310,55 1,50 35 32 25 36

9_B Woning 9 achtergevel 100700,54 429315,61 4,50 27 24 17 27
9_B Woning 9 voorgevel 100698,01 429304,46 4,50 36 33 26 37
9_B Woning 9 zijgevel 100696,22 429310,55 4,50 37 34 27 38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

29-10-2020 16:11:23Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



Bijlage 3 Geluidsbelasting Rijksstraatweg incl. aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: Geluidsmodel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksstraatweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

9_C Woning 9 achtergevel 100700,54 429315,61 7,50 28 25 18 29
9_C Woning 9 voorgevel 100698,01 429304,46 7,50 37 34 27 37
9_C Woning 9 zijgevel 100696,22 429310,55 7,50 38 35 28 38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

29-10-2020 16:11:23Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



Bijlage 3 Geluidsbelasting Dominee Sleeswijk incl. aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: Geluidsmodel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dominee Sleeswijk Visserstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

1_A Woning 1 achtergevel 100746,33 429337,41 1,50 29 26 19 29
1_A Woning 1 voorgevel 100756,50 429336,68 1,50 14 11 4 15
1_A Woning 1 zijgevel 100751,30 429340,00 1,50 22 19 12 23
1_B Woning 1 achtergevel 100746,33 429337,41 4,50 31 28 21 31
1_B Woning 1 voorgevel 100756,50 429336,68 4,50 13 11 4 14

1_B Woning 1 zijgevel 100751,30 429340,00 4,50 24 21 14 24
1_C Woning 1 achtergevel 100746,33 429337,41 7,50 32 29 22 32
1_C Woning 1 voorgevel 100756,50 429336,68 7,50 15 12 5 15
1_C Woning 1 zijgevel 100751,30 429340,00 7,50 25 22 15 25
10_A Woning 10 achtergevel 100708,64 429332,76 1,50 21 18 11 21

10_A Woning 10 voorgevel 100698,16 429333,55 1,50 47 44 37 48
10_A Woning 10 zijgevel 100702,91 429329,97 1,50 36 34 27 37
10_B Woning 10 achtergevel 100708,64 429332,76 4,50 22 19 12 22
10_B Woning 10 voorgevel 100698,16 429333,55 4,50 47 44 37 48
10_B Woning 10 zijgevel 100702,91 429329,97 4,50 41 38 31 41

10_C Woning 10 achtergevel 100708,64 429332,76 7,50 23 20 13 23
10_C Woning 10 voorgevel 100698,16 429333,55 7,50 46 44 37 47
10_C Woning 10 zijgevel 100702,91 429329,97 7,50 41 38 31 42
11_A Woning 11 achtergevel 100708,96 429338,16 1,50 20 17 10 20
11_A Woning 11 voorgevel 100698,52 429338,52 1,50 47 44 37 48

11_B Woning 11 achtergevel 100708,96 429338,16 4,50 21 18 11 21
11_B Woning 11 voorgevel 100698,52 429338,52 4,50 47 44 37 48
11_C Woning 11 achtergevel 100708,96 429338,16 7,50 22 19 12 22
11_C Woning 11 voorgevel 100698,52 429338,52 7,50 46 44 37 47
12_A Woning 12 achtergevel 100709,27 429343,32 1,50 20 17 10 20

12_A Woning 12 voorgevel 100698,90 429343,99 1,50 47 44 37 48
12_A Woning 12 zijgevel 100703,98 429346,84 1,50 42 39 32 42
12_B Woning 12 achtergevel 100709,27 429343,32 4,50 20 17 10 20
12_B Woning 12 voorgevel 100698,90 429343,99 4,50 47 44 37 48
12_B Woning 12 zijgevel 100703,98 429346,84 4,50 42 39 32 42

12_C Woning 12 achtergevel 100709,27 429343,32 7,50 21 18 11 22
12_C Woning 12 voorgevel 100698,90 429343,99 7,50 46 44 37 47
12_C Woning 12 zijgevel 100703,98 429346,84 7,50 42 39 32 42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

29-10-2020 16:10:14Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



Bijlage 3 Geluidsbelasting Dominee Sleeswijk incl. aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: Geluidsmodel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dominee Sleeswijk Visserstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

2_A Woning 2 achtergevel 100745,99 429331,95 1,50 30 27 20 30
2_A Woning 2 voorgevel 100756,17 429331,28 1,50 14 12 5 15
2_B Woning 2 achtergevel 100745,99 429331,95 4,50 32 29 22 32
2_B Woning 2 voorgevel 100756,17 429331,28 4,50 15 13 6 16
2_C Woning 2 achtergevel 100745,99 429331,95 7,50 32 29 22 33

2_C Woning 2 voorgevel 100756,17 429331,28 7,50 17 14 7 17
3_A Woning 3 achtergevel 100745,66 429326,61 1,50 30 27 20 30
3_A Woning 3 voorgevel 100755,82 429325,75 1,50 8 5 -2 8
3_A Woning 3 zijgevel 100750,23 429323,33 1,50 28 25 18 29
3_B Woning 3 achtergevel 100745,66 429326,61 4,50 32 29 22 32

3_B Woning 3 voorgevel 100755,82 429325,75 4,50 9 6 -1 10
3_B Woning 3 zijgevel 100750,23 429323,33 4,50 30 27 20 30
3_C Woning 3 achtergevel 100745,66 429326,61 7,50 33 30 23 33
3_C Woning 3 voorgevel 100755,82 429325,75 7,50 11 9 2 12
3_C Woning 3 zijgevel 100750,23 429323,33 7,50 31 28 21 31

4_A Woning 4 achtergevel 100751,34 429311,62 1,50 23 20 13 23
4_A Woning 4 voorgevel 100752,18 429300,83 1,50 23 20 13 24
4_A Woning 4 zijgevel 100755,02 429306,11 1,50 4 1 -6 4
4_B Woning 4 achtergevel 100751,34 429311,62 4,50 26 24 17 27
4_B Woning 4 voorgevel 100752,18 429300,83 4,50 24 21 14 25

4_B Woning 4 zijgevel 100755,02 429306,11 4,50 4 2 -5 5
4_C Woning 4 achtergevel 100751,34 429311,62 7,50 29 26 19 30
4_C Woning 4 voorgevel 100752,18 429300,83 7,50 25 22 16 26
4_C Woning 4 zijgevel 100755,02 429306,11 7,50 6 3 -4 6
5_A Woning 5 achtergevel 100744,16 429311,10 1,50 18 15 8 19

5_A Woning 5 voorgevel 100745,60 429300,33 1,50 21 18 11 22
5_A Woning 5 zijgevel 100741,94 429305,06 1,50 22 19 12 23
5_B Woning 5 achtergevel 100744,16 429311,10 4,50 27 24 17 27
5_B Woning 5 voorgevel 100745,60 429300,33 4,50 22 20 13 23
5_B Woning 5 zijgevel 100741,94 429305,06 4,50 24 21 14 24

5_C Woning 5 achtergevel 100744,16 429311,10 7,50 29 26 19 29
5_C Woning 5 voorgevel 100745,60 429300,33 7,50 24 21 14 24
5_C Woning 5 zijgevel 100741,94 429305,06 7,50 25 22 15 26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

29-10-2020 16:10:14Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



Bijlage 3 Geluidsbelasting Dominee Sleeswijk incl. aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: Geluidsmodel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dominee Sleeswijk Visserstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

6_A Woning 6 achtergevel 100728,31 429313,24 1,50 32 30 23 33
6_A Woning 6 voorgevel 100729,09 429302,46 1,50 24 21 14 24
6_A Woning 6 zijgevel 100732,40 429307,49 1,50 12 9 2 13
6_B Woning 6 achtergevel 100728,31 429313,24 4,50 33 31 24 34
6_B Woning 6 voorgevel 100729,09 429302,46 4,50 25 23 16 26

6_B Woning 6 zijgevel 100732,40 429307,49 4,50 8 6 -1 9
6_C Woning 6 achtergevel 100728,31 429313,24 7,50 34 31 24 35
6_C Woning 6 voorgevel 100729,09 429302,46 7,50 26 23 16 26
6_C Woning 6 zijgevel 100732,40 429307,49 7,50 10 7 0 10
7_A Woning 7 achtergevel 100721,63 429312,75 1,50 26 24 17 27

7_A Woning 7 voorgevel 100722,65 429301,97 1,50 27 24 17 27
7_A Woning 7 zijgevel 100719,31 429306,65 1,50 30 27 20 30
7_B Woning 7 achtergevel 100721,63 429312,75 4,50 35 32 25 35
7_B Woning 7 voorgevel 100722,65 429301,97 4,50 28 26 19 29
7_B Woning 7 zijgevel 100719,31 429306,65 4,50 34 31 24 34

7_C Woning 7 achtergevel 100721,63 429312,75 7,50 36 33 26 36
7_C Woning 7 voorgevel 100722,65 429301,97 7,50 29 26 19 29
7_C Woning 7 zijgevel 100719,31 429306,65 7,50 34 32 25 35
8_A Woning 8 achtergevel 100706,81 429314,25 1,50 40 37 30 40
8_A Woning 8 voorgevel 100704,70 429303,62 1,50 35 32 25 36

8_A Woning 8 zijgevel 100709,05 429307,60 1,50 17 14 7 18
8_B Woning 8 achtergevel 100706,81 429314,25 4,50 40 37 30 40
8_B Woning 8 voorgevel 100704,70 429303,62 4,50 36 33 26 36
8_B Woning 8 zijgevel 100709,05 429307,60 4,50 20 18 11 21
8_C Woning 8 achtergevel 100706,81 429314,25 7,50 40 37 30 40

8_C Woning 8 voorgevel 100704,70 429303,62 7,50 36 33 26 37
8_C Woning 8 zijgevel 100709,05 429307,60 7,50 23 20 14 24
9_A Woning 9 achtergevel 100700,54 429315,61 1,50 42 39 32 43
9_A Woning 9 voorgevel 100698,01 429304,46 1,50 39 36 29 40
9_A Woning 9 zijgevel 100696,22 429310,55 1,50 47 44 37 47

9_B Woning 9 achtergevel 100700,54 429315,61 4,50 42 40 33 43
9_B Woning 9 voorgevel 100698,01 429304,46 4,50 38 35 28 39
9_B Woning 9 zijgevel 100696,22 429310,55 4,50 46 44 37 47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

29-10-2020 16:10:14Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



Bijlage 3 Geluidsbelasting Dominee Sleeswijk incl. aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: Geluidsmodel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dominee Sleeswijk Visserstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

9_C Woning 9 achtergevel 100700,54 429315,61 7,50 42 39 32 43
9_C Woning 9 voorgevel 100698,01 429304,46 7,50 37 34 28 38
9_C Woning 9 zijgevel 100696,22 429310,55 7,50 46 43 36 46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

29-10-2020 16:10:14Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



Bijlage 3 Geluidsbelasting Govert Flohilstr. incl. aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: Geluidsmodel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Govert Flohilstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

1_A Woning 1 achtergevel 100746,33 429337,41 1,50 22 19 12 22
1_A Woning 1 voorgevel 100756,50 429336,68 1,50 49 46 39 49
1_A Woning 1 zijgevel 100751,30 429340,00 1,50 44 41 34 44
1_B Woning 1 achtergevel 100746,33 429337,41 4,50 23 20 13 23
1_B Woning 1 voorgevel 100756,50 429336,68 4,50 48 46 39 49

1_B Woning 1 zijgevel 100751,30 429340,00 4,50 44 41 34 44
1_C Woning 1 achtergevel 100746,33 429337,41 7,50 24 21 14 24
1_C Woning 1 voorgevel 100756,50 429336,68 7,50 48 45 38 48
1_C Woning 1 zijgevel 100751,30 429340,00 7,50 43 41 34 44
10_A Woning 10 achtergevel 100708,64 429332,76 1,50 30 27 20 30

10_A Woning 10 voorgevel 100698,16 429333,55 1,50 9 6 -1 9
10_A Woning 10 zijgevel 100702,91 429329,97 1,50 23 21 14 24
10_B Woning 10 achtergevel 100708,64 429332,76 4,50 32 29 22 32
10_B Woning 10 voorgevel 100698,16 429333,55 4,50 12 9 2 12
10_B Woning 10 zijgevel 100702,91 429329,97 4,50 26 24 17 27

10_C Woning 10 achtergevel 100708,64 429332,76 7,50 32 30 23 33
10_C Woning 10 voorgevel 100698,16 429333,55 7,50 9 6 -1 9
10_C Woning 10 zijgevel 100702,91 429329,97 7,50 28 25 18 28
11_A Woning 11 achtergevel 100708,96 429338,16 1,50 30 27 20 30
11_A Woning 11 voorgevel 100698,52 429338,52 1,50 6 3 -4 7

11_B Woning 11 achtergevel 100708,96 429338,16 4,50 32 29 22 32
11_B Woning 11 voorgevel 100698,52 429338,52 4,50 6 4 -3 7
11_C Woning 11 achtergevel 100708,96 429338,16 7,50 32 30 23 33
11_C Woning 11 voorgevel 100698,52 429338,52 7,50 5 2 -5 5
12_A Woning 12 achtergevel 100709,27 429343,32 1,50 29 26 19 30

12_A Woning 12 voorgevel 100698,90 429343,99 1,50 6 3 -4 7
12_A Woning 12 zijgevel 100703,98 429346,84 1,50 25 22 15 25
12_B Woning 12 achtergevel 100709,27 429343,32 4,50 31 28 21 31
12_B Woning 12 voorgevel 100698,90 429343,99 4,50 7 4 -3 7
12_B Woning 12 zijgevel 100703,98 429346,84 4,50 26 23 16 26

12_C Woning 12 achtergevel 100709,27 429343,32 7,50 31 29 22 32
12_C Woning 12 voorgevel 100698,90 429343,99 7,50 6 3 -4 7
12_C Woning 12 zijgevel 100703,98 429346,84 7,50 27 24 17 27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

29-10-2020 16:10:40Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



Bijlage 3 Geluidsbelasting Govert Flohilstr. incl. aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: Geluidsmodel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Govert Flohilstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

2_A Woning 2 achtergevel 100745,99 429331,95 1,50 21 18 11 21
2_A Woning 2 voorgevel 100756,17 429331,28 1,50 48 46 39 49
2_B Woning 2 achtergevel 100745,99 429331,95 4,50 22 19 12 22
2_B Woning 2 voorgevel 100756,17 429331,28 4,50 48 45 38 49
2_C Woning 2 achtergevel 100745,99 429331,95 7,50 22 19 12 22

2_C Woning 2 voorgevel 100756,17 429331,28 7,50 47 44 37 48
3_A Woning 3 achtergevel 100745,66 429326,61 1,50 21 18 11 21
3_A Woning 3 voorgevel 100755,82 429325,75 1,50 48 45 38 48
3_A Woning 3 zijgevel 100750,23 429323,33 1,50 41 38 31 42
3_B Woning 3 achtergevel 100745,66 429326,61 4,50 22 19 12 22

3_B Woning 3 voorgevel 100755,82 429325,75 4,50 48 45 38 48
3_B Woning 3 zijgevel 100750,23 429323,33 4,50 41 38 31 42
3_C Woning 3 achtergevel 100745,66 429326,61 7,50 22 19 12 22
3_C Woning 3 voorgevel 100755,82 429325,75 7,50 47 44 37 48
3_C Woning 3 zijgevel 100750,23 429323,33 7,50 41 38 31 42

4_A Woning 4 achtergevel 100751,34 429311,62 1,50 39 36 29 39
4_A Woning 4 voorgevel 100752,18 429300,83 1,50 36 34 27 37
4_A Woning 4 zijgevel 100755,02 429306,11 1,50 44 42 35 45
4_B Woning 4 achtergevel 100751,34 429311,62 4,50 41 38 31 41
4_B Woning 4 voorgevel 100752,18 429300,83 4,50 36 33 26 37

4_B Woning 4 zijgevel 100755,02 429306,11 4,50 45 42 35 45
4_C Woning 4 achtergevel 100751,34 429311,62 7,50 42 39 32 42
4_C Woning 4 voorgevel 100752,18 429300,83 7,50 36 33 26 36
4_C Woning 4 zijgevel 100755,02 429306,11 7,50 45 43 36 46
5_A Woning 5 achtergevel 100744,16 429311,10 1,50 39 36 29 40

5_A Woning 5 voorgevel 100745,60 429300,33 1,50 34 31 24 35
5_A Woning 5 zijgevel 100741,94 429305,06 1,50 17 14 7 17
5_B Woning 5 achtergevel 100744,16 429311,10 4,50 39 36 29 39
5_B Woning 5 voorgevel 100745,60 429300,33 4,50 35 32 25 35
5_B Woning 5 zijgevel 100741,94 429305,06 4,50 24 21 14 24

5_C Woning 5 achtergevel 100744,16 429311,10 7,50 39 36 29 40
5_C Woning 5 voorgevel 100745,60 429300,33 7,50 35 32 25 35
5_C Woning 5 zijgevel 100741,94 429305,06 7,50 27 24 17 27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

29-10-2020 16:10:40Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



Bijlage 3 Geluidsbelasting Govert Flohilstr. incl. aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: Geluidsmodel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Govert Flohilstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

6_A Woning 6 achtergevel 100728,31 429313,24 1,50 26 23 16 27
6_A Woning 6 voorgevel 100729,09 429302,46 1,50 27 24 17 27
6_A Woning 6 zijgevel 100732,40 429307,49 1,50 29 26 19 29
6_B Woning 6 achtergevel 100728,31 429313,24 4,50 34 31 24 34
6_B Woning 6 voorgevel 100729,09 429302,46 4,50 28 26 19 29

6_B Woning 6 zijgevel 100732,40 429307,49 4,50 34 31 24 35
6_C Woning 6 achtergevel 100728,31 429313,24 7,50 34 32 25 35
6_C Woning 6 voorgevel 100729,09 429302,46 7,50 29 26 19 29
6_C Woning 6 zijgevel 100732,40 429307,49 7,50 36 33 26 36
7_A Woning 7 achtergevel 100721,63 429312,75 1,50 29 26 19 30

7_A Woning 7 voorgevel 100722,65 429301,97 1,50 24 21 14 24
7_A Woning 7 zijgevel 100719,31 429306,65 1,50 13 11 4 14
7_B Woning 7 achtergevel 100721,63 429312,75 4,50 32 29 22 32
7_B Woning 7 voorgevel 100722,65 429301,97 4,50 26 23 16 26
7_B Woning 7 zijgevel 100719,31 429306,65 4,50 20 17 10 20

7_C Woning 7 achtergevel 100721,63 429312,75 7,50 33 30 23 34
7_C Woning 7 voorgevel 100722,65 429301,97 7,50 26 23 16 27
7_C Woning 7 zijgevel 100719,31 429306,65 7,50 23 20 13 23
8_A Woning 8 achtergevel 100706,81 429314,25 1,50 25 22 15 25
8_A Woning 8 voorgevel 100704,70 429303,62 1,50 20 17 10 20

8_A Woning 8 zijgevel 100709,05 429307,60 1,50 22 19 12 22
8_B Woning 8 achtergevel 100706,81 429314,25 4,50 30 27 20 31
8_B Woning 8 voorgevel 100704,70 429303,62 4,50 21 18 11 22
8_B Woning 8 zijgevel 100709,05 429307,60 4,50 26 23 16 26
8_C Woning 8 achtergevel 100706,81 429314,25 7,50 32 29 22 32

8_C Woning 8 voorgevel 100704,70 429303,62 7,50 22 20 13 23
8_C Woning 8 zijgevel 100709,05 429307,60 7,50 27 24 17 28
9_A Woning 9 achtergevel 100700,54 429315,61 1,50 28 25 18 28
9_A Woning 9 voorgevel 100698,01 429304,46 1,50 22 19 12 22
9_A Woning 9 zijgevel 100696,22 429310,55 1,50 17 14 7 17

9_B Woning 9 achtergevel 100700,54 429315,61 4,50 30 27 20 30
9_B Woning 9 voorgevel 100698,01 429304,46 4,50 23 20 13 24
9_B Woning 9 zijgevel 100696,22 429310,55 4,50 18 15 8 18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

29-10-2020 16:10:40Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



Bijlage 3 Geluidsbelasting Govert Flohilstr. incl. aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: Geluidsmodel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Govert Flohilstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

9_C Woning 9 achtergevel 100700,54 429315,61 7,50 31 28 21 31
9_C Woning 9 voorgevel 100698,01 429304,46 7,50 24 21 14 25
9_C Woning 9 zijgevel 100696,22 429310,55 7,50 10 7 0 11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

29-10-2020 16:10:40Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.
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1.  INLEIDING 
 
 
In opdracht van De Waal Beheer Ridderkerk B.V. is een milieukundig bodemonderzoek verricht 
op de locatie Pruimendijk 21 te Rijsoord.  
 
Aanleiding en doelstelling onderzoek 
Het onderzoek is uitgevoerd in verband met de geplande transactie (verkoop) van het terrein. In 
dit kader wenst de opdrachtgever inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. 
 
Doel van het onderzoek is vast te stellen of het voormalige, dan wel het huidige, gebruik van de 
onderzoekslocatie heeft geleid tot een verontreiniging van de bodem. Het verkennend 
bodemonderzoek beoogt het verkrijgen van inzicht in aard, plaats van voorkomen en 
concentraties van eventueel aanwezige verontreinigende stoffen in de bodem. 
 
Ter bepaling van de milieuhygiënische  bodemkwaliteit binnen de begrenzing van de 
onderzoekslocatie, is de norm NEN 5740, de norm NEN 5707 en de norm NTA 5755 
gehanteerd. Deze norm beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de onderzoeksstrategie 
bij een verkennend bodemonderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid van 
bodemverontreiniging en de werkwijze voor het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van 
de bodem en eventueel vrijkomende grond. 
 
Leeswijzer 
De locatiegegevens, het vooronderzoek en de opzet van het onderzoek zijn beschreven in 
hoofdstuk 2. De keuze van de opzet van het onderzoek is onder meer afhankelijk van het 
huidige en het voormalige gebruik van het perceel.  
 
Een beschrijving van het veldonderzoek en het analytisch onderzoek is weergegeven in de 
hoofdstukken 3 en 4. De verzamelde gegevens zijn getoetst aan het toetsingskader van de Wet 
bodembescherming, geïnterpreteerd en besproken in hoofdstuk 5. 
 
Op basis van de verzamelde onderzoeksresultaten is de chemische bodemkwaliteit van de 
onderzoekslocatie beoordeeld. Deze beoordeling is ondergebracht in hoofdstuk 6 (conclusies). 
Daarnaast worden op basis van de onderzoeksresultaten aanbevelingen gedaan met 
betrekking tot eventueel te nemen vervolgstappen. 
 
In hoofdstuk 7 zijn de factoren, die van invloed zijn op de betrouwbaarheid van het onderzoek, 
toegelicht. 
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2.  VOORONDERZOEK EN ONDERZOEKSOPZET 
 
 
2.1.  ALGEMEEN 
 
Bij toepassing van de NEN 5740 moet een hypothese worden opgesteld omtrent de aan- of 
afwezigheid, de aard en de ruimtelijke verdeling van eventueel te verwachten verontreinigingen. 
Ten behoeve van het opstellen van de hypothese dient een vooronderzoek uitgevoerd te 
worden overeenkomstig de NEN 5725 (Leidraad bij het uitvoeren van vooronderzoek bij 
verkennend, oriënterend en nader onderzoek, NNI, januari 2009). 
 
In het kader van onderhavig onderzoek is het vooronderzoek uitgevoerd conform het standaard 
niveau. In dit kader is informatie verzameld over de volgende aspecten van de locatie: 
 
- regionale bodemopbouw en geohydrologie (paragraaf 2.2);  
- huidig (en toekomstig) gebruik van de onderzoekslocatie (paragraaf 2.3); 
- historische informatie (paragraaf 2.4). 
 
De verzamelde informatie is vastgelegd per bron en weergegeven in de genoemde paragrafen 
van onderhavige rapportage. De conclusies van het vooronderzoek worden weergegeven in 
paragraaf 2.5. Op basis van deze gegevens is in paragraaf 2.6 de onderzoeksopzet bepaald. 
 
Als afbakening van de onderzoekslocatie, ten behoeve van het vooronderzoek, is gekozen voor 
het te onderzoeken perceel alsmede de aangrenzende percelen tot maximaal 50 meter 
gerekend vanaf de grens van het te onderzoeken perceel. Opgemerkt dient te worden dat de 
genoemde afstand een arbitraire keuze betreft.  
 
 
2.2.  REGIONALE BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE 
 
Teneinde inzicht te kunnen verkrijgen in de samenstelling van de diepere bodemlagen is de 
Grondwaterkaart van Nederland, kaartblad 38 west (Gorinchem) geraadpleegd. Deze is 
uitgegeven door het Instituut van Grondwater en Geo-energie TNO (IGG). De regionale 
geohydrologische opbouw kan als volgt worden omschreven: 
 
Deklaag 
Over het algemeen wordt de slecht doorlatende deklaag gevormd door de Westland formatie en 
bestaat uit een afwisseling van klei en veen. De dikte van de deklaag op de onderzoekslocatie 
bedraagt circa 9 meter. De verticale hydraulische weerstand van de deklaag bedraagt tussen 
de 500 en de 1000 dagen. 
 
1e watervoerende pakket 
Het eerste watervoerende pakket wordt globaal gevormd door goed doorlatende afzettingen 
tussen de slecht doorlatende deklaag en de scheidende laag. Het eerste watervoerende laag 
bestaat voornamelijk uit uiterst grof tot en met uiterst fijn zand. In de nabijheid van de 
onderzoekslocatie bedraagt de dikte van dit pakket circa 12 meter. Het doorlaatvermogen (kD-
waarde), zijnde het product van de doorlaatbaarheidscoëfficiënt (k) en de dikte (D) van het 
eerste watervoerende pakket wordt geschat op 800 m2/d. De grondwaterstroming in het eerste 
watervoerende pakket is overwegend westelijk gericht. De stijghoogte van het grondwater 
bedraagt circa 0,88 m - NAP.  
 
1e scheidende laag 
Het eerste en het derde watervoerende pakket worden gescheiden door fijne slibhoudende 
zanden en klei houdende afzettingen (formatie van Kedichem). De top van de scheidende laag 
in de nabijheid van de onderzoekslocatie ligt op een diepte van circa 30 m - NAP en de dikte 
van dit pakket bedraagt ongeveer 50 meter. 
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3e watervoerende pakket 
Het derde watervoerende pakket bestaat uit een afwisseling van matig fijne en matig grove 
zanden en kleilagen. De top van het tweede watervoerende pakket in de nabijheid van de 
onderzoekslocatie ligt op een diepte van circa 80 m - NAP. De onderzijde van het derde 
watervoerend pakket komt ongeveer overeen met de overgang naar pliocene afzettingen 
(Formatie van Oosterhout). De kD-waarde voor het derde watervoerende pakket is niet bekend. 
 
 
2.3.  BESCHRIJVING ONDERZOEKSLOCATIE 
 
De ligging van de onderzoekslocatie is globaal weergegeven in de overzichtskaart van bijlage 
1.1. Enkele locatiespecifieke aspecten zijn opgenomen in tabel 1. 
 
 

TABEL 1: Locatiespecifieke gegevens 

Locatiegegevens 

Adres Pruimendijk 21 

Postcode en plaats 2988 XM  RIDDERKERK 

Gemeente Ridderkerk 

Provincie Zuid-Holland 

Kadastrale gemeente Ridderkerk 

Kadastrale gegevens sectie C, nummers 5940 en 5941 

Rijksdriehoekcoördinaten X: 100.724 Y: 429.329 

Oppervlakte in m2 circa 3.250  

Huidige gebruik garagebedrijf en wonen met tuin 

Maaiveldtype klinkers, tegels, beton en tuin 

 
 
Huidig (en toekomstig) gebruik 
Op 1 april 2015 heeft een locatie-inspectie plaatsgevonden inzake het huidige gebruik. Op de 
locatie bevindt zich momenteel een bedrijfspand (garagebedrijf met werkplaats en wasplaats) 
en een woning met tuin. Het garagebedrijf is grotendeels voorzien van een betonverharding. In 
de showroom is een gedeelte van het maaiveld voorzien van een tegelverharding. Hier worden 
enkel auto’s gestald. In de werkplaats worden werkzaamheden verricht aan auto’s. Uitpandig is 
het maaiveld verhard met klinkers, tegels of onverhard.  
 
Men is voornemens in de toekomst nieuwbouw te realiseren op de onderzoekslocatie. Concrete 
plannen zijn (nog) niet voorhanden.  
 
Ter illustratie is in bijlage 5 een fotoreportage opgenomen. 
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2.4.  HISTORISCHE INFORMATIE 
 
Door de opdrachtgever is een voorgaand BSB bodemonderzoek van Milieutechniek Gebr. 
Reehorst Dordrecht b.v. (rapport kenmerk: 02.202, d.d. januari 2002). aangeleverd. Door BKH 
adviesbureau is de historie in kaart gebracht en een strategie opgesteld voor het milieukundig 
bodemonderzoek, welke door Milieutechniek Gebr. Reehorst Dordrecht b.v. is uitgevoerd. De 
rapportage is opgenomen in bijlage 7 van onderhavige rapportage. In de betreffende rapportage 
is de historie van de locatie en omliggende percelen beschreven. Onderstaand zijn de 
belangrijkste punten benoemd van de historie en de resultaten van het voorgaand onderzoek: 
 
Op locatie zijn diverse tanks aanwezig, te weten: 
 
- één ondergrondse 6.000 liter HBO (later benzine) tank (afgevuld met zand in 1993), 

waarvan de voormalige ligging onbekend is; 
- één ondergrondse 5.000 liter afgewerkte olietank (afgevuld met zand in 1991); 
- één bovengrondse 2.500 liter afgewerkte olietank; 
- twee ondergrondse 12.000 liter benzinetanks (afgevuld met schuim, dan wel zand in 

1991); 
- één ondergrondse 12.000 liter dieseltank (afgevuld met schuim in 1991). 
 
Aan de zuidzijde was in het verleden een pompeiland aanwezig. Daarnaast is een deel van de 
locatie opgehoogd. Onbekend is welk materiaal hiervoor gebruikt is. 
 
Het onderzoek van Milieutechniek Gebr. Reehorst Dordrecht b.v. heeft zich geconcentreerd op 
de navolgende terreindelen: 
 
- werkplaats; 
- voormalige opslagtanks en pompeiland; 
- opslag afgewerkte olie; 
- olie-slib-afscheider; 
- ophoging. 
 
Op basis van de onderzoeksresultaten blijkt dat over het algemeen in de grond en in het 
grondwater lichte verontreinigingen zijn aangetoond voor de geanalyseerde parameters. Echter, 
ter plaatse van het pompeiland werden in één boring een sterk verhoogde gehalten vluchtige 
aromaten aangetoond. Ter plaatse van de bovengrondse afgewerkte olietank is een sterk 
gehalte minerale olie aangetoond.  
 
Aan de westzijde van het terrein is in de bodem bodemvreemd materiaal aangetroffen in een 
tweetal boringen (B1 en B2). De betreffende boringen zijn gestaakt op waarschijnlijk 
puinhoudende lagen. Onbekend is of in de betreffende lagen asbest aanwezig is. 
 
Daarnaast is een groot deel van het terrein niet onderzocht. 
 
Uit informatie van de opdrachtgever blijkt dat in het verleden een boerderij gesitueerd was op 
de locatie. Mogelijk is de boerderij afgebroken en als fundering in de bodem geplaatst. Dit is 
tijdens de veldwerkzaamheden bekend geworden. 
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2.5.  CONCLUSIES VOORONDERZOEK 
 
Op basis van voorgaand onderzoek kan worden afgeleid dat de milieuhygiënische 
bodemkwaliteit van de onderzoekslocatie nog niet volledig in beeld is gebracht. Op basis van de 
resultaten wordt geconcludeerd dat de navolgende terreindelen nog nader onderzocht dient te 
worden, dan wel nog niet onderzocht zijn: 
 
- pompeiland (afperken verontreiniging); 
- bovengrondse afgewerkte olietank; 
- gestaakte boringen B1 en B2 (puin/fundering); 
- nog niet onderzochte terreindelen.  
 
 
2.6.  ONDERZOEKSOPZET 
 
In tabel 2 is per onderzoeksaspect de gevolgde onderzoeksstrategie aangegeven. 
 
 

TABEL 2: Onderzoekstrategie 

Onderzoeksaspect Kritische parameters Kritische 
bodemlaag 
(m-mv) 

Hypothese Strategie 

pompeiland (vluchtige) minerale olie, vluchtige 
aromaten, MTBE en ETBE 

0 – 4 
grondwater 

verdacht Gebaseerd op NTA 
5755 

bovengrondse 
afgewerkte olietank 

(vluchtige) minerale olie, vluchtige 
aromaten, MTBE en ETBE 

0 – 4 
grondwater 

verdacht Gebaseerd op NTA 
5755 

gestaakte boringen 
B1 en B2 

asbest 0 – 1 onverdacht NEN 5707 

niet onderzochte  
terreindelen 

zware metalen, PAK en minerale 
olie 

0 – 2  verdacht NEN 5740 

 
Onderzoeksvragen 
Vanuit de bekende gegevens en de doelstelling van het nader bodemonderzoek zijn de 
volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 
 

1. zijn de verontreinigingen uit voorgaand onderzoek nog aanwezig?; 
 

2. zo ja, wat is de omvang van de verontreinigingssituatie?; 
 

3. is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging?. 
 

Door beantwoording van bovenstaande vragen middels het uitvoeren van nader 
bodemonderzoek moet de verontreinigingsituatie ter plaatse afdoende in beeld zijn gebracht, 
zijnde het primaire onderzoeksdoel. 
 
Ten behoeve van het realiseren van de doestellingen van het milieukundig onderzoek worden, 
met betrekking tot de te volgen onderzoeksstrategie, de volgende beschikbare 
onderzoeksprotocollen en richtlijnen aangehouden: 
 

- NEN-5740, Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek, onderzoek 
naar de milieuhygienische kwaliteit van bodem en grond, januari 2009; 

- NTA-5755, Strategie voor het uitvoeren van nader onderzoek, onderzoek naar de aard 
en omvang van bodemverontreiniging, juli 2010. 
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In onderstaande tabel zijn de werkzaamheden weergegeven. 
 
 
TABEL 3: Uit te voeren boringen en analyses 
 

Onderzoeksaspect 
 

Aantal boringen x 
diepte 
[m-mv] 

Chemische analyses 

grond grondwater 

voormalige 
pompeiland 

8 x 2,0 
2 x 3,0 met peilbuis 
1 x 5,0 met peilbuis 

6 x tankstation-pakket 3 x tankstation-pakket 

afgewerkte olietank 4 x 2,0 
1 x 3,0 met peilbuis 

5 x tankstation-pakket 1 x tankstation-pakket 

gestaakte boringen 
B1 en B2 

5 x asbestgat 
(0,3 x 0,3 x 0,5) 

1 x gat doorzetten 2,0 

1 x asbestanalyse - 

niet onderzochte  
terreindelen 

14 x 2,0 
1 x 3,0 met peilbuis 

3 x NEN-pakket  1 x NEN-pakket  

 
 
Aanvullend bodemonderzoek 
Ter plaatse van diverse boringen (grond) en peilbuizen (grondwater) zijn verontreinigingen 
aangetoond, welke aanleiding geven tot het aanvullend bodemonderzoek. 
 
Ter plaatse van de voormalige pompeiland zijn in de grond en in het grondwater verhoogde 
waarden aan (vluchtige) olie en vluchtige aromaten aangetoond. Derhalve zijn rondom de 
vermoedelijke kern (boringen 30 en 31) boringen en peilbuizen geplaatst om de verontreiniging 
horizontaal in kaart te brengen. Tevens is één boring met peilbuis geplaatst in de vermoedelijke 
kern om de verontreiniging verticaal in kaart te brengen. 
 
Ter plaatse van boring 02 zijn in de grond verhoogde gehalten zware metalen en minerale olie 
aangetoond. Rondom boring 02 zijn boringen en peilbuizen geplaatst om de verontreiniging 
horizontaal in kaart te brengen.  
 
De resultaten zijn opgenomen in onderhavig onderzoek.
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3.  VELDONDERZOEK 
 
 
3.1.  VELDWERKZAAMHEDEN 
 
De veldwerkzaamheden zijn op 1, 2, 3 en 14 april en 13 mei 2015 uitgevoerd. Op 14 april en 21 
mei 2015 heeft bemonstering van het grondwater plaatsgevonden. De uitgevoerde boringen zijn 
beschreven in tabel 4. De onderzoekslocatie en de posities van de meetpunten zijn 
weergegeven in de situatietekening van bijlage 1.2. 
 

TABEL 4: Aantal boringen en boordiepte (in m-mv) 

Onderzoeksaspect 
 

Aantal boringen x 
diepte 
[m-mv] 

Boornummers 

voormalige 
pompeiland 

10 x 2,0 
1 x 3,0 

5 x 2,8 met peilbuis 
1 x 2,9 met peilbuis 
1 x 3,0 met peilbuis 
1 x 3,2 met peilbuis 
1 x 5,0 met peilbuis 
1 x 7,0 met peilbuis 

33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 en 43 
40 

31, 32, 47, 48 en 50 
46 
49 
45 
30 
44 

afgewerkte olietank 3 x 0,7/0,8* 
3 x 2,0 

1 x 2,8 met peilbuis 

24, 24a en 24b 
21, 22 en 23 

20 

gestaakte boringen 
B1 en B2 

5 x proefgat t.b.v. asbest 
 

As01 t/m As05 

niet onderzochte  
terreindelen 

19 x 2,0 
1 x 2,1 
1 x 0,4* 

1 x 2,5 met peilbuis 
3 x 2,8 met peilbuis 

02,02a, 02b, 02c, 02d, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09a, 10, 11, 12, 13, 14 en 15 
19 
09 
01 

16, 17 en 18 

*: gestaakte boring 
 
Uitvoeringswijze 
De veldwerkzaamheden zijn verricht door Brussee Grondboringen / VeldXpert onder certificaat 
BRL SIKB 2000, VKB protocol 2001, 2002 en 2018 (meer informatie over ons bedrijf en 
kwalificaties kunt u vinden op onze website www.idds.nl). Tijdens de veldwerkzaamheden is 
niet afgeweken van de beoordelingsrichtlijn. Het veldverslag (met daarin de namen van de 
veldwerkers) is opgenomen in bijlage 6. Het procescertificaat en het hierbij behorende keurmerk 
zijn van toepassing op de activiteiten met betrekking tot de veldwerkzaamheden en de 
overdracht van de monsters, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie aan een erkend 
laboratorium of de opdrachtgever. Uit oogpunt van onafhankelijkheid verklaart IDDS geen 
eigenaar te zijn van het terrein waarop het bodemonderzoek en de advisering betrekking heeft. 
 
Tijdens het verrichten van de veldwerkzaamheden zijn de grond en het grondwater zintuiglijk 
beoordeeld op de mogelijke aanwezigheid van verontreinigingen (organoleptisch onderzoek) en 
is de texturele, minerale en organische samenstelling van de bodemlagen nauwkeurig 
beschreven (lithologisch onderzoek). 
 
Organoleptisch onderzoek 
Het opgeboorde bodemmateriaal is visueel beoordeeld op het voorkomen van antropogene 
bestanddelen (puin, slakken en dergelijke) en olieproduct (via olie/watertest). Het materiaal is 
met name beoordeeld op de volgende aspecten: de aard, grootte en gradatie van voorkomen. 
 
  

http://www.idds.nl/
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Sommige verontreinigingen die in de bodem aanwezig zijn, kunnen aan de geur herkend 
worden. Benadrukt dient te worden dat, indien tijdens de veldwerkzaamheden passieve 
geurwaarnemingen worden gedaan, deze gekarakteriseerd worden en per boorpunt worden 
beschreven. 
 
Asbest 
Het veldonderzoek is uitgevoerd door veldwerkers welke zijn opgeleid voor het herkennen van 
asbestverdachte materialen. Tijdens de uitvoering van het bodemonderzoek is het maaiveld van 
de onderzoekslocatie, evenals het opgeboorde bodemmateriaal visueel beoordeeld op de 
aanwezigheid van asbestverdachte materialen.  
 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd conform de NEN 5707/C1, Bodem - inspectie, 
monsterneming en analyses van asbest in bodem (augustus 2006) en de BRL SIKB 2000, VKB-
protocol 2018. De veldwerkzaamheden zijn verricht door Brussee Grondboringen. 
 
Op 1 april 2015 heeft ter plaatse van de onderzoekslocatie een visuele inspectie van het 
maaiveld en een inspectie van de diepere bodemplagen plaatsgevonden. 
 
Voor de inspectie van de diepere bodemlagen zijn aselect een vijftal gaten (nrs AS01 t/m AS05) 
gegraven. De gaten hebben een minimale afmeting van 0,3 x 0,3 meter en een diepte van 1,0. 
De gaten zijn niet volledig gegraven met een schep in verband met de diepte. De gaten zijn met 
een edelmanboor doorgezet tot een diepte van maximaal 2,0 m-mv. De onderzoekslocatie en 
de posities van de meetpunten zijn weergegeven in de situatietekening van bijlage 1.2 
 



 

Pruimendijk 21 te Rijsoord: 1501G915/DBI/rap1    11/26 

3.2.  RESULTATEN VELDWERK 
 
Lithologisch onderzoek 
De bodem van het terrein bestaat globaal vanaf het maaiveld tot een diepte van circa 1,0 m-mv 
uit zand. Vanaf een diepte van circa 1,0 m-mv tot een diepte van circa 2,2 m-mv bestaat de 
bodem uit klei. Vanaf een diepte van circa 2,2 m-mv tot een diepte van circa 3,2 m-mv bestaat 
de bodem uit veen. Vanaf een diepte van circa 3,2 m-mv tot een diepte van circa 5,3 m-mv 
bestaat de bodem uit klei. Vanaf een diepte van circa 5,3 m-mv tot de geboorde diepte van 7,0 
m-mv bestaat de bodem uit zand. Een gedetailleerde beschrijving van de ter plaatse van de 
onderzoekslocatie aangetroffen bodemopbouw (lithologie) is weergegeven in bijlage 2 
(boorstaten).  
 
Organoleptisch onderzoek 
In tabel 5 zijn de zintuiglijk waargenomen relevante bijzonderheden weergegeven die mogelijk 
gerelateerd kunnen worden aan een bodemverontreiniging.  
 

TABEL 5: Zintuiglijk waargenomen afwijkingen 

Boring Diepte boring 
(m -mv) 

Traject 
(m -mv) 

Bodemtype  Waargenomen bijzonderheden 

Niet onderzochte terreindelen 
01 2,80 0,08 - 0,30 Zand zwak baksteenhoudend 
  0,30 - 0,80 Zand matig baksteenhoudend, sterk puinhoudend 
  0,80 - 1,30 Klei sterk puinhoudend 
02 2,00 0,40 - 0,90  uiterst puinhoudend, matig 

baksteenhoudend 
  0,90 - 1,50 Klei resten slakken, zwak puinhoudend, zwakke 

olie-water reactie 
02a 2,00 0,50 - 1,50 Klei zwak zandhoudend, zwak baksteenhoudend, 

brokken puin 
  1,50 - 2,00 Klei sporen puin 
02b 2,00 0,30 - 1,50 Klei zwak puinhoudend, matig baksteenhoudend, 

matig grindhoudend 
  1,50 - 2,00 Klei resten baksteen 
02c 2,00 0,40 - 0,70 Zand zwak puinhoudend, matig baksteenhoudend 
  0,70 - 2,00 Klei resten baksteen 
02d 2,00 0,50 - 1,50 Klei zwak puinhoudend, zwak baksteenhoudend, 

zwak zandhoudend 
03 2,00 0,08 - 1,20 Zand zwak puinhoudend, zwak sintelhoudend 
  1,20 - 2,00 Klei resten baksteen 
04 2,00 0,00 - 1,00 Klei matig baksteenhoudend, matig 

grindhoudend, matig zandhoudend 
05 2,00 0,50 - 1,50  sterk baksteenhoudend, sterk puinhoudend, 

zwak slakhoudend 
06 2,00 0,00 - 0,50 Klei sterk puinhoudend, matig baksteenhoudend 
  0,50 - 1,00 Zand matig baksteenhoudend 
  1,00 - 1,50 Klei sterk puinhoudend, zwak slakhoudend 
07 2,00 0,50 - 0,70 Zand zwak baksteenhoudend 
  0,70 - 1,20 Klei zwak baksteenhoudend, matig 

kalksteenhoudend 
08 2,00 0,60 - 0,80 Klei zwak baksteenhoudend 
  0,80 - 1,30 Klei zwak baksteenhoudend, sterk 

kalksteenhoudend 
09a 2,00 0,80 - 1,30 Klei sterk baksteenhoudend, matig puinhoudend 
  1,30 - 2,00 Klei resten baksteen 
10 2,00 0,08 - 0,80 Klei zwak puinhoudend 
  0,80 - 1,50  uiterst baksteenhoudend 
11 2,00 0,20 - 0,45  geen olie-water reactie, Slakkenlaag  
  0,45 - 1,00 Zand matig baksteenhoudend, matig puinhoudend 
   

1,00 - 1,30 
 
Klei 

 
sterk baksteenhoudend, matig puinhoudend 

  1,30 - 2,00 Klei resten baksteen 
12 2,00 0,00 - 1,00 Klei zwak baksteenhoudend 
  1,00 - 1,50 Klei resten kolengruis, zwak slakhoudend, matig 

baksteenhoudend 
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Boring Diepte boring 
(m -mv) 

Traject 
(m -mv) 

Bodemtype  Waargenomen bijzonderheden 

  1,50 - 2,00 Klei resten baksteen 
13 2,00 0,00 - 0,50 Klei zwak baksteenhoudend 
  0,50 - 1,50 Klei resten kolengruis, sterk baksteenhoudend, 

sterk puinhoudend 
  1,50 - 2,00 Klei resten baksteen 
14 2,00 0,00 - 1,50 Zand sterk baksteenhoudend, matig puinhoudend, 

resten slakken 
15 2,00 0,08 - 1,00 Klei zwak baksteenhoudend 
16 2,80 0,30 - 0,80 Zand brokken baksteen 
  0,80 - 1,20 Klei brokken baksteen, zwakke olie-water reactie 
17 2,80 0,30 - 0,80 Zand brokken baksteen 
  0,80 - 1,20 Klei brokken baksteen 
18 2,80 0,30 - 1,50 Klei brokken baksteen 
19 2,10 0,50 - 1,10 Zand brokken baksteen 
  1,10 - 1,60 Klei brokken baksteen 
  1,60 - 2,10 Klei sporen baksteen 

Afgewerkte olietank 
20 2,80 0,17 - 0,60 Zand sterk baksteenhoudend, sterk puinhoudend 
  0,60 - 1,90 Klei laagjes puin, matige olie-water reactie 
  1,90 - 2,80 Klei sporen baksteen 
21 2,00 0,20 - 0,70 Zand matig puinhoudend 
  0,70 - 1,70 Klei zwak baksteenhoudend 
22 2,00 0,00 - 0,70 Zand sterk baksteenhoudend, zwak afvalhoudend, 

matig puinhoudend 
  0,70 - 1,20 Klei zwak baksteenhoudend 
23 2,00 0,00 - 1,00 Zand sterk baksteenhoudend, zwak afvalhoudend, 

matig puinhoudend 
  1,00 - 2,00 Klei resten puin 
24 0,70 0,17 - 0,70 Klei matig puinhoudend, matig 

baksteenhoudend, Gestaakt op tank? 
24A 0,80 0,07 - 0,80 Klei matig puinhoudend, matig 

baksteenhoudend, Gestaakt 
24B 0,80 0,07 - 0,80 Klei brokken baksteen, Gestaakt op tank? 

Voormalige pompeiland 
30 5,00 0,40 - 0,70 Zand zwak baksteenhoudend, zwakke olie-water 

reactie 
  0,70 - 2,20 Klei sterke olie-water reactie 
  2,20 - 3,20 Veen zwak houthoudend, resten baksteen 
31 2,80 0,70 - 1,70 Klei zwak baksteenhoudend, matige olie-water 

reactie 
  1,70 - 2,00 Klei sterk puinhoudend, matig 

aardewerkhoudend, zwakke olie-water 
reactie 

  2,00 - 2,30 Klei zwakke olie-water reactie 
32 2,80 0,70 - 1,20 Klei zwak baksteenhoudend 
  1,20 - 2,20 Klei sporen baksteen, matige olie-water reactie 
34 2,00 1,00 - 2,00 Klei sporen baksteen 
35 2,00 0,50 - 1,00 Zand zwak puinhoudend 
36 2,00 0,00 - 0,50 Zand zwak baksteenhoudend, sporen puin 
  0,50 - 2,00 Klei resten baksteen 
37 2,00 0,00 - 0,30 Zand resten baksteen 
38 2,00 0,50 - 1,00 Zand sterk baksteenhoudend 
  1,00 - 1,50 Klei resten baksteen, zwakke olie-water reactie 
40 3,00 0,50 - 1,50 Klei zwak baksteenhoudend 
  1,50 - 2,50 Klei resten baksteen, matige olie-water reactie 
41 2,00 0,20 - 1,50 Klei zwak puinhoudend, zwak baksteenhoudend 
 
42 

 
2,00 

 
0,30 - 0,70 

 
Klei 

 
sporen puin 

  0,70 - 1,20 Klei matig puinhoudend, brokken baksteen 
  1,20 - 2,00 Klei resten baksteen 
43 2,00 0,50 - 1,20 Zand sterk baksteenhoudend, matig puinhoudend 
44 7,00 0,50 - 2,20 Klei brokken baksteen, matige brandstofgeur, 

matige olie-water reactie 
45 3,20 0,50 - 1,20 Zand brokken baksteen 
  1,20 - 2,20 Klei matige brandstofgeur, zwakke olie-water 

reactie 
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Boring Diepte boring 
(m -mv) 

Traject 
(m -mv) 

Bodemtype  Waargenomen bijzonderheden 

46 2,90 0,50 - 0,90 Zand brokken baksteen 
  0,90 - 2,40 Klei brokken baksteen 
48 2,80 0,30 - 1,00 Zand brokken baksteen 
  1,00 - 1,40 Klei brokken baksteen 
  1,40 - 1,60 Zand uiterst baksteenhoudend 
49 3,00 0,50 - 1,50 Klei brokken baksteen 
  1,50 - 2,20 Klei zwakke olie-water reactie 
50 2,80 0,50 - 2,00 Klei brokken baksteen 

Gestaakte boringen B1 en B2 
As01 1,80 0,40 - 0,60 Zand matig baksteenhoudend, brokken beton 
  0,60 - 1,30  sterk baksteenhoudend, sterk puinhoudend, 

Stort 
  1,30 - 1,80 Klei resten baksteen 
As02 1,50 0,40 - 1,00 Zand sterk baksteenhoudend, brokken puin, Stort 
  1,00 - 1,50 Klei resten puin 
As03 2,00 0,40 - 1,00 Zand sterk baksteenhoudend, matig puinhoudend, 

zwak slakhoudend, Stort? 
  1,00 - 2,00 Klei resten baksteen 
As04 1,60 0,40 - 1,10  uiterst baksteenhoudend, matig 

puinhoudend, brokken hout, Stort? 
As05 1,50 0,40 - 1,00  uiterst baksteenhoudend, matig 

puinhoudend, zwak slakhoudend, resten 
glas 

 
 
Grondwatermetingen 
In tabel 5 zijn de resultaten van de metingen die aan het grondwater zijn uitgevoerd 
weergegeven. 
 

TABEL 5: Metingen uitgevoerd aan het grondwater  

Boring  Filterstelling  
(m -mv) 

Grondwaterstand 
(m -mv) 

pH 
(-) 

EC 
(µS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

Belucht  

Niet onderzochte terreindelen 
01 1,80 - 2,80 1,30 7,3 657 8,67 nee 
16 1,80 - 2,80 1,70 7,1 1.345 23,6 nee 
17 1,80 - 2,80 1,60 7,0 931 7,39 nee 
18 1,80 - 2,80 1,48 6,9 676 7,23 nee 

Afgewerkte olietank 
20 1,80 - 2,80 1,39 7,1 594 4,23 nee 

Voormalige pompeiland 
30 4,00 - 5,00 2,54 6,8 1.503 5,65 nee 
31 1,80 - 2,80 0,98 7,0 834 4,56 ja 
32 1,80 - 2,80 0,96 6,7 949 4,56 ja 
44 6,00 - 7,00 2,64 7,2 899 19,2 nee 
45 2,20 - 3,20 1,50 6,5 1.607 30,5 ja 
46 1,90 - 2,90 1,40 6,8 1.081 8,95 nee 
47 1,80 - 2,80 1,75 7,0 1.428 4,67 nee 
48 1,80 - 2,80 1,45 7,0 776 6,73 ja 
50 1,80 - 2,80 1,80 7,5 488 7,75 ja 

 
De gemeten waarden van het grondwater vertonen geen afwijkende waarden ten opzichte van 
een natuurlijke situatie. De gemiddelde grondwaterstand bedraagt circa 1,60 m-mv. De 
grondwaterstand is berekend op basis van het freatisch grondwater. Op basis van de 
grondwaterstanden uit de “diepe” peilbuizen blijkt dat er sprake is van neerwaarts gerichte 
grondwaterstroming.  
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Asbestonderzoek 
Tijdens de visuele inspectie van het maaiveld is één stukje asbestverdacht materiaal 
aangetroffen. De locatie van het asbestverdacht materiaal is weergegeven in de 
situatietekening (bijlage 1.2). 
 
Ter bevestiging en voor het vaststellen van de samenstelling van het asbestverdachte materiaal 
is het stukje overgebracht naar RPS Analyse B.V. (RvA L192) te Ulvenhout. De resultaten van 
de kwantificatie, alsmede de gegevens van het op het maaiveld aangetroffen stukje zijn in tabel 
6 weergegeven. De analysecertificaten zijn in bijlage 3.2 opgenomen. 
 
 
TABEL 6: Aangetroffen stukje 

Nummer  Omschrijving  Gewicht  
[g] 

Samenstelling  
 

Hechtgebonden 

AVM01 plaatmateriaal 89 chrysotiel 10-15% goed 

 
 
Voor de inspectie van de bodem zijn vijf gaten gegraven. Echter, in verband met de 
bodemopbouw en diepte van de puinlagen was het niet mogelijk om in de puinhoudende 
bodemlagen volledig een gat te graven. De samenstelling van de bodem is weergegeven in 
bijlage 2. 
 
Van het opgeboorde puinhoudende materiaal is één mengmonster samengesteld. Om deze 
reden wordt het onderzoek als zijnde indicatief beschouwd, maar wel voldoende om een goed 
beeld te schetsen of al dan niet sprake is van asbest in de bodem/puin. 
 
Voor de verrichting van een kwantificatie is het mengmonster overgebracht naar RPS Analyse 
B.V. (RvA L192) te Ulvenhout. De analysecertificaten zijn in bijlage 3 opgenomen. De 
samenstelling van het mengmonster, alsmede de resultaten zijn beknopt in tabel 7 
weergegeven. 
 

TABEL 7: Analyseresultaten (asbest < 16 mm) 

code 
 

gehalte in 

Chrysotiel1 

 
[mg] 

Amosiet2 

 
[mg] 

Crocidoliet3 

 
[mg] 

totaal 
hechtgebonden  

[mg] 

totaal niet- 
hechtgebonden  

[mg] 

totaal 
gewogen 
asbest# 

[mg/kg.ds] 

MM1 173,6 
Isolatiemateriaal 30-60% 

- - - 173,6 9,8 

1) wit asbest (serpentijngroep) 
2) bruin asbest (amfibolengroep) 
3) blauw asbest  (amfibolengroep) 
- = niet aantoonbaar 
< = het gehalte is lager dan de bepalingsgrens 
# = de serpentijn-asbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolconcentraties 
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4.  CHEMISCH ONDERZOEK 
 
 
Voor de verrichting van het chemisch onderzoek zijn de grond(water)monsters overgebracht 
naar een RvA geaccrediteerd en AS3000 erkend laboratorium. 
 
 
4.1. ANALYSESTRATEGIE 
 
Algemene bodemkwaliteit 
Ten behoeve van het vaststellen van de algemene chemische kwaliteit van de bodem zijn de 
navolgende grond(meng)monsters samengesteld: 
 

Tabel 8: Monsterselectie 

Monster-
nummer 

Traject 
(m -mv) 

Monstertrajecten  
(m -mv) 

Analysepakket 

Niet onderzochte terreindelen 
M01 0,90 - 1,40 02 (0,90 - 1,40) AS3000: Standaard bodem incl lutum en humus 
M02 0,08 - 1,00 01 (0,30 - 0,80) 

03 (0,08 - 0,50) 
06 (0,50 - 1,00) 
14 (0,50 - 1,00) 

AS3000: Standaard bodem incl lutum en humus 

M03 0,80 - 1,50 06 (1,00 - 1,50) 
08 (0,80 - 1,30) 
12 (1,00 - 1,50) 
13 (1,00 - 1,50) 

AS3000: Standaard bodem incl lutum en humus 

M04 0,00 - 1,30 06 (0,00 - 0,50) 
09a (0,80 - 1,30) 
11 (1,00 - 1,30) 

AS3000: Standaard bodem incl lutum en humus 

M05 0,50 - 1,00 02a (0,50 - 1,00) AS3000: Standaard bodem incl lutum en humus 
M06 0,80 - 1,30 02b (0,80 - 1,30) AS3000: Standaard bodem incl lutum en humus 
M07 0,70 - 1,20 02c (0,70 - 1,20) AS3000: Standaard bodem incl lutum en humus 
M08 1,00 - 1,50 02d (1,00 - 1,50) AS3000: Standaard bodem incl lutum en humus 
M09 1,50 - 2,00 02 (1,50 - 2,00) AS3000: Standaard bodem incl lutum en humus 
M41 1,10 - 1,60 19 (1,10 - 1,60) AS3000: Standaard bodem incl lutum en humus 
Pb01 1,80 - 2,80 01 (1,80 - 2,80) AS3000: Standaard grondwater 
Pb16 1,80 - 2,80 16 (1,80 - 2,80) AS3000: Tankstation (BTEXXSN + C5-C40) 
Pb17 1,80 - 2,80 17 (1,80 - 2,80) AS3000: Tankstation (BTEXXSN + C5-C40) 
Pb18 1,80 - 2,80 18 (1,80 - 2,80) AS3000: Tankstation (BTEXXSN + C5-C40), MTBE en ETBE 

Afgewerkte olietank 
M20 0,70 - 0,90 20 (0,70 - 0,90) AS3000: Organische stof (gloeiverlies), AS3000: Tankstation 

(BTEXXSN + C5-C40), MTBE en ETBE 
M21 1,90 - 2,10 20 (1,90 - 2,10) AS3000: Organische stof (gloeiverlies), AS3000: Tankstation 

(BTEXXSN + C5-C40), MTBE en ETBE 
M22 1,20 - 1,40 21 (1,20 - 1,40) AS3000: Organische stof (gloeiverlies), AS3000: Tankstation 

(BTEXXSN + C5-C40), MTBE en ETBE 
M23 1,30 - 1,50 22 (1,30 - 1,50) AS3000: Organische stof (gloeiverlies), AS3000: Tankstation 

(BTEXXSN + C5-C40), MTBE en ETBE 
M24 1,30 - 1,50 23 (1,30 - 1,50) AS3000: Organische stof (gloeiverlies), AS3000: Tankstation 

(BTEXXSN + C5-C40), MTBE en ETBE 
Pb20 1,80 - 2,80 20 (1,80 - 2,80) AS3000: Tankstation (BTEXXSN + C5-C40), MTBE en ETBE 

Voormalige pompeiland 
M30 1,00 - 1,20 30 (1,00 - 1,20) AS3000: Organische stof (gloeiverlies), AS3000: Tankstation 

(BTEXXSN + C5-C40), MTBE en ETBE 
M31 2,30 - 2,50 30 (2,30 - 2,50) AS3000: Organische stof (gloeiverlies), AS3000: Tankstation 

(BTEXXSN + C5-C40), MTBE en ETBE 
M32 1,30 - 1,50 32 (1,30 - 1,50) AS3000: Organische stof (gloeiverlies), AS3000: Tankstation 

(BTEXXSN + C5-C40), MTBE en ETBE 
M33 1,30 - 1,50 38 (1,30 - 1,50) AS3000: Organische stof (gloeiverlies), AS3000: Tankstation 

(BTEXXSN + C5-C40), MTBE en ETBE 
M34 1,60 - 1,80 40 (1,60 - 1,80) AS3000: Organische stof (gloeiverlies), AS3000: Tankstation 

(BTEXXSN + C5-C40), MTBE en ETBE 
M35 1,00 - 1,20 34 (1,00 - 1,20) AS3000: Organische stof (gloeiverlies), AS3000: Tankstation 

(BTEXXSN + C5-C40), MTBE en ETBE 
M36 1,00 - 1,20 35 (1,00 - 1,20) AS3000: Organische stof (gloeiverlies), AS3000: Tankstation 
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Monster-
nummer 

Traject 
(m -mv) 

Monstertrajecten  
(m -mv) 

Analysepakket 

(BTEXXSN + C5-C40), MTBE en ETBE 
M37 1,00 - 1,20 37 (1,00 - 1,20) AS3000: Organische stof (gloeiverlies), AS3000: Tankstation 

(BTEXXSN + C5-C40), MTBE en ETBE 
M38 1,10 - 1,30 41 (1,10 - 1,30) AS3000: Organische stof (gloeiverlies), AS3000: Tankstation 

(BTEXXSN + C5-C40) 
M39 1,10 - 1,30 42 (1,10 - 1,30) AS3000: Organische stof (gloeiverlies), AS3000: Tankstation 

(BTEXXSN + C5-C40) 
M40 1,20 - 1,40 43 (1,20 - 1,40) AS3000: Organische stof (gloeiverlies), AS3000: Tankstation 

(BTEXXSN + C5-C40) 
Pb30 4,00 - 5,00 30 (4,00 - 5,00) AS3000: Tankstation (BTEXXSN + C5-C40), MTBE en ETBE 
Pb31 1,80 - 2,80 31 (1,80 - 2,80) AS3000: Tankstation (BTEXXSN + C5-C40), MTBE en ETBE 
Pb32 1,80 - 2,80 32 (1,80 - 2,80) AS3000: Tankstation (BTEXXSN + C5-C40), MTBE en ETBE 
Pb44 6,00 - 7,00 44 (6,00 - 7,00) AS3000: Tankstation (BTEXXSN + C5-C40), MTBE en ETBE 
Pb45 2,20 - 3,20 45 (2,20 - 3,20) AS3000: Tankstation (BTEXXSN + C5-C40), MTBE en ETBE 
Pb46 1,90 - 2,90 46 (1,90 - 2,90) AS3000: Tankstation (BTEXXSN + C5-C40), MTBE en ETBE 
Pb47 1,80 - 2,80 47 (1,80 - 2,80) AS3000: Tankstation (BTEXXSN + C5-C40), MTBE en ETBE 
Pb48 1,80 - 2,80 48 (1,80 - 2,80) AS3000: Tankstation (BTEXXSN + C5-C40), MTBE en ETBE 
Pb50 1,80 - 2,80 50 (1,80 - 2,80) AS3000: Tankstation (BTEXXSN + C5-C40), MTBE en ETBE 

Gestaakte boringen B1 en B2 
AVM01 0,00 - 0,01 Avm01 (0,00 - 0,01) Asbest in materiaal verzamelmonster conform NEN 5896 / NEN 5707 
MM1 0,40 - 1,30 Mm1 (0,40 - 1,30) 

Mm1 (0,40 - 1,30) 
Asbest in puin conform NEN 5897 

 
Ten behoeve van de correctie van de achtergrond- en interventiewaarden zijn de percentages 
lutum en organische stof vastgelegd. 
 
Analysepakketten 
In het standaard NEN-pakket voor grond zijn de volgende analyses opgenomen: 
 
- zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en 

zink); 
- PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen); 
- minerale olie (GC); 
- PCB (PolyChloorBifenylen). 
 
Het standaard NEN-pakket voor grondwater omvat de volgende analyses: 
 
-  zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en 

zink); 
-  BTEXNS (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, naftaleen en styreen); 
-  VOCl (vluchtige organochloorverbindingen); 
- minerale olie. 
 
 
4.2.  RESULTATEN EN TOETSING CHEMISCHE ANALYSES 
 
De resultaten van de chemische analyses zijn weergegeven op de analysecertificaten, die in 
bijlage 3 zijn opgenomen.  
 
Voor de interpretatie van de resultaten van de chemische analyses van de grondmonsters zijn 
de meetwaarden, conform bijlage G van de Regeling bodemkwaliteit, gecorrigeerd voor de 
gemeten percentages lutum en/of organische stof. Voor de organische parameters PCB en 
minerale olie zijn ten behoeve van de correctie percentages organisch stof aangehouden van 
minimaal 2,0 %, en maximaal 30,0 %. Voor de organische parameter PAK zijn ten behoeve van 
de correctie percentages organisch stof aangehouden van minimaal 10,0 %, en maximaal 30,0 
%. Voor de zware metalen zijn ten behoeve van de correctie minimale percentages lutum en 
organisch stof van 2% aangehouden.  
 
De gecorrigeerde meetwaarden zijn vergeleken met het toetsingskader van de Wet 
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bodembescherming. Dit toetsingskader bestaat uit de achtergrondwaarden, zoals opgenomen 
in bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit, en de interventiewaarden, zoals opgenomen in de 
Circulaire bodemsanering (27 juni 2013).  
 
Naast het wettelijk kader zijn de gecorrigeerde meetwaarden getoetst aan de tussenwaarden, 
zijnde het rekenkundig gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarden voor de 
betreffende stof. Indien de gecorrigeerde meetwaarde voor één of meerdere stoffen de 
tussenwaarde overschrijdt kan in potentie sprake zijn van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging (Handhavingsuitvoeringsmethode Wbb, versie 7.5 van het SIKB) en is 
het uitvoeren van nader bodemonderzoek in veel gevallen noodzakelijk. 
 
De analyseresultaten, gecorrigeerde meetwaarden, de achtergrond- , tussen- en  
interventiewaarden, alsmede de resultaten van de uitgevoerde toetsing, zijn weergegeven in 
bijlage 4.1 (grond) en 4.2 (grondwater). 
 
De overschrijdingen ten opzichte van het hierboven beschreven toetsingskader zijn als volgt 
geclassificeerd: 
 
- het gehalte is lager dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (grond) of streefwaarde  

(grondwater), dan wel de rapportagegrens; 
* het gehalte overschrijdt de achtergrondwaarde (grond) of streefwaarde (grondwater) en  

is lager dan of gelijk aan de tussenwaarde, zijnde licht verontreinigd; 
** het gehalte overschrijdt de tussenwaarde en is lager dan of gelijk aan de  

interventiewaarde, zijnde matig verontreinigd; 
*** het gehalte overschrijdt de interventiewaarde, zijnde sterk verontreinigd. 
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In tabel 9, 10 en 11 zijn de gecorrigeerde meetwaarden en toetsingsresultaten voor grond 
weergegeven.  
 
 
TABEL 9: Resultaten chemisch onderzoek grondmonsters (mg/kg.ds) niet onderzochte terreindelen 
 

Monster Humus 
[%] 

Lutum 
[%] 

Zintuiglijke bijmengingen Cd Co Cu Hg Mb Ni Pb Zn PAK  PCB Olie 

M01 7,5 16 sl8, pu1 en ow1 2,5* - 507*** 0,23* 2,3* 81** 775*** 1205*** 3,8* 0,075* 9467*** 

M02 2,3 10 ba2-3, pu1-2-3, si1, sl8 - - - - - - 69* 201* - - - 

M03 4,1 14 ba1-2-8, pu3, sl1, kl3, kg8 - - - 0,18* - - 60* 155* 2,5* - 341* 

M04 3,5 9 ba2-3, pu2-3 1,1* - - 0,36* - - 99* 255* - 0,057* - 

M05 2,9 7,4 ba1, pu6 - - 48* 0,59* - - 133* 219* - - 279* 

M06 11 7,2 pu1, ba2 3,3* 15* 1164*** 0,24* - 47* 476** 2080*** 4,1* - 1415* 

M07 6,2 19 ba8 - - - - - - - - - - - 

M08 2,6 19 pu1, ba1 - - - 0,59* - - 177* 175* - - 338* 

M09 3,9 23 - - - 59* 0,17* - - 63* 158* - - - 

M41 3,4 14 ba6 - - - 0,19* - - - - - - - 

- : geen waarneming pu : puin   
1 : zwakke waarneming ba : baksteen  
2 : matige waarneming sl : slakken  
3 : sterke waarneming si : sintels 
6 : brokken kg : kolengruis 
7 : sporen waarneming kl : kalksteen 
8 : resten ow : olie/water-reactie 

 
 
TABEL 10: Resultaten chemisch onderzoek grondmonsters (mg/kg.ds) afgewerkte olietank 
 

Monster Humus 
[%] 

Zintuigelijke waarnemingen Xylenen  Naftaleen  Olie 
[C5-C8]  

Olie 
[C8-C10] 

Olie 
[C10-C40] 

M20 5,7 ow2 0,6* 1,7* - 81 14737*** 

M21 5,3 - - - - - 358* 

M22 6,8 - - - - - 206* 

M23 3,6 - - - - - 306* 

M24 5,7 - - - - - - 

- : geen waarneming ow : olie/water-reactie   
1 : zwakke waarneming   
2 : matige waarneming   
3 : sterke waarneming  
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TABEL 11: Resultaten chemisch onderzoek grondmonsters (mg/kg.ds) voormalige pompeiland 
 

Monster Humus 
[%] 

Zintuigelijke 
waarnemingen 

Benzeen Tolueen Ethylbenzeen Xylenen  Naftaleen  Olie 
[C5-C8]  

Olie 
[C8-C10] 

Olie 
[C10-C40] 

M30 3,5 ow3 8*** 229*** 314*** 1343*** 12* 343 197 600* 

M31 19 - - 2,9* 2,7* 13** - - - - 

M32 5,4 ow2 0,24* - 24* 53*** - - - - 

M33 2,9 ow1 - - - 0,91* - 70 91 283* 

M34 5,7 ow2 - - - - - - 93 860* 

M35 5,3 - - - - 2,7* - - - - 

M36 1,2 - - - - - - - - 235* 

M37 7 - - - - - - - - - 

M38 2,9 - - - - - - - - - 

M39 4,5 - - 0,4* - 0,68* - - - 216* 

M40 6,6 - - - - 3,1* - - - - 

 - : geen waarneming ow : olie/water-reactie   
1 : zwakke waarneming   
2 : matige waarneming   
3 : sterke waarneming 
 
In tabel 12, 13 en 14 zijn de meetwaarden en toetsingsresultaten voor grondwater 
weergegeven.  
 
 
TABEL 12: Resultaten chemisch onderzoek grondwatermonsters (µg/l) niet onderzochte terreindelen 
 

Peilbuis Ba Cd Co Cu Hg Mb Ni Pb Zn VOCl  Olie 
[C5-C8] 

Olie 
[C8-C10] 

Olie 
[C10-C40] 

BTEXNS# 

01 70* - - - - 9,2* - - - - -/- -/- - benzeen 0,5* 
xylenen 3,4* 

16 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- - - - xylenen 0,9* 
naftaleen 0,04* 

17 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 10 - - xylenen 1* 

18 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- - - - xylenen 0,7* 

-/-: niet geanalyseerd 
#: overige parameters < detectiegrens 
 
 
TABEL 13: Resultaten chemisch onderzoek grondwatermonsters (µg/l) afgewerkte olietank 
 

Peilbuis Benzeen  Tolueen  Ethylbenzeen  Xylenen  Naftaleen  Styreen  Olie 
[C5-C8] 

Olie 
[C8-C10] 

Olie 
[C10-C40] 

MTBE ETBE 

20 0,3* - - 3,9* 26* - - - 240* - - 
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TABEL 14: Resultaten chemisch onderzoek grondwatermonsters (µg/l) voormalige pompeiland 
 

Peilbuis Benzeen  Tolueen  Ethylbenzeen  Xylenen  Naftaleen  Styreen  Olie 
[C5-C8] 

Olie 
[C8-C10] 

Olie 
[C10-C40] 

MTBE ETBE 

30 97*** 1000** 160*** 1010*** 1,9* 8,4* 23 41 75* 120 - 

31 6,9* - 170*** 500*** 27* - 440 110 620*** 11 - 

32 39*** 100* 170*** 900*** 35* - 290 48 440** 140# - 

44 - - - 12* 0,18* - - - - - - 

45 400*** 3400*** 4100*** 16100*** 250*** 39* 1800 650 3700*** 7# - 

46 0,4* - - 0,9* 0,19* - 10 - - 3,3 - 

47 100*** 7,7* 1100*** 2392*** 130*** - 510 820 1400*** - - 

48 3* 9,3* 25* 56** 2,2* - - - - - - 

50 1,9* - 10* 26* 0,66* - - - - - - 

# : resultaat <200 
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5.   BESPREKING ONDERZOEKSRESULTATEN 
 
 
Naar aanleiding van de verkregen onderzoeksresultaten blijkt met betrekking tot de chemische 
bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie het volgende: 
 
Algemeen 
De grond ter plaatse van de onderzoekslocatie is respectievelijk opgebouwd uit zand, klei, 
veen, klei en zand. In de grond zijn zintuiglijk bijmengingen met bodemvreemde materialen 
(puin, baksteen, etc.) en olieproduct waargenomen. Zeer plaatselijk is een stukje asbest 
waargenomen. 
 
De gemiddelde grondwaterstand bevindt zich op circa 1,60 m-mv. 
 
Over het algemeen worden de geanalyseerde parameters licht verhoogd aangetoond in de 
grond en in het grondwater. Daarnaast zijn in de puinhoudende lagen geen asbestverdachte 
materialen zintuiglijk waargenomen. Analytisch is in de bodem wel asbest aangetoond. Op 
basis daarvan is de locatie verdacht op de aanwezigheid van asbest. Om een uitspraak te 
mogen doen of de locatie verontreinigd is met asbest, dient een aanvullend asbestonderzoek 
uitgevoerd te worden door middel van het graven van sleuven. 
 
Onderstaand zijn de verontreinigingssituaties beschreven, waar tussen- en interventiewaarden 
worden overschreden. 
 
Niet onderzochte terreindelen 
 
Grond 
Ter plaatse van boring 02 in de bodemlaag van 0,9 tot 1,4 m-mv overschrijdt het gehalte nikkel 
de desbetreffende tussenwaarde. De gehalten koper, lood, zink en minerale olie overschrijden 
de betreffende interventiewaarden. Ter plaatse van boring 02B in de bodemlaag van 0,8 tot 1,3 
m-mv overschrijdt het gehalte lood de betreffende tussenwaarde en de gehalten koper en zink 
overschrijden de betreffende interventiewaarden. De gehalten van de overige onderzochte 
parameters zijn alle lager dan de betreffende tussenwaarden. 
 
Grondwater 
In het grondwater uit de peilbuizen 01, 16, 17, 18, 20, 44 en 46 zijn de concentraties van alle 
onderzochte parameters lager dan de betreffende tussenwaarden.  
 
Afgewerkte olietank 
 
Grond 
In de grond ter plaatse van boring 20 overschrijdt het gehalte minerale olie de desbetreffende 
interventiewaarde in de bodemlaag van 0,7 tot 0,9 m-mv. De gehalten van de overige 
onderzochte parameters zijn alle lager dan de betreffende tussenwaarden.  
 
In de boringen rondom boring 20 zijn geen verontreinigingen aangetoond die de betreffende 
tussenwaarden overschrijden. In de bodemlaag van 1,9 – 2,1 m-mv ter plaatse van boring 20 is 
het gehalte minerale olie tevens lager dan de betreffende tussenwaarde. 
 
Grondwater 
In het grondwater zijn de concentraties van alle onderzochte parameters lager dan de 
betreffende tussenwaarden. 
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Voormalige pompeiland 
Ter plaatse van boring 30 in de bodemlaag van 1,0 tot 1,2 m-mv overschrijden de gehalten 
benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xylenen de desbetreffende interventiewaarden. In de 
bodemlaag van 2,30 tot 2,50 overschrijdt het gehalte xylenen de betreffende tussenwaarde.  
 
Ter plaatse van boring 32 in de bodemlaag van 1,3 tot 1,5 overschrijdt het gehalte xylenen de 
betreffende interventiewaarde.   
 
De gehalten van de overige onderzochte parameters zijn alle lager dan de betreffende 
tussenwaarden.  
 
Grondwater 
In het grondwater uit peilbuis 30 (filter van 4,00 tot 5,00 m-mv) overschrijdt de concentratie 
tolueen de betreffende tussenwaarde en de concentraties benzeen, ethylbenzeen en xylenen 
overschrijden de betreffende interventiewaarden.  
 
In het grondwater uit peilbuis 31 (filter van 1,80 tot 2,80 m-mv) overschrijden de concentraties 
ethylbenzeen, xylenen en minerale olie de betreffende interventiewaarden. 
 
In het grondwater uit peilbuis 32 (filter van 1,80 tot 2,80 m-mv) overschrijdt de concentratie 
minerale olie de betreffende tussenwaarde en de concentraties benzeen, ethylbenzeen en 
xylenen de betreffende interventiewaarden. 
 
In het grondwater uit peilbuis 45 (filter van 2,20 tot 3,20 m-mv) overschrijden de concentraties 
benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, naftaleen en minerale olie de betreffende 
interventiewaarden. 
 
In het grondwater uit peilbuis 47 (filter van 2,20 tot 3,20 m-mv) overschrijden de concentraties 
benzeen, ethylbenzeen, xylenen, naftaleen en minerale olie de betreffende interventiewaarden. 
 
In het grondwater uit peilbuis 48 (filter van 1,80 tot 2,80 m-mv) overschrijdt de concentratie 
xylenen de betreffende tussenwaarde. 
 
In de overige peilbuizen zijn de concentraties van de onderzochte parameters alle lager dan de 
betreffende tussenwaarden.  
 
In het grondwater zijn tevens ten opzichte van de detectiegrens verhoogde concentraties MTBE 
aangetroffen.  
 
Bespreking/discussie 
Op basis van de onderzoeksresultaten is ons inziens de verontreinigingssituatie op de 
onderzoekslocatie in voldoende mate in kaart gebracht. De verontreiniging bij de voormalige 
pompeiland is wel een geval van ernstige bodemverontreiniging. De sterke verontreiniging in de 
grond heeft een omvang van circa 85 m3. De sterke verontreiniging in het grondwater heeft een 
omvang van circa 1.000 m3. Derhalve kan geconcludeerd worden dat sprake is van een geval 
van ernstige bodemverontreiniging op de onderzoekslocatie.   
 
De afleverperiode van benzine op de locatie heeft plaatsgevonden van circa 1963 tot en met 
circa 1993. Het grootste deel van de verontreiniging is naar alle waarschijnlijkheid ontstaan voor 
1987. MTBE is na 1987 als bijproduct aan benzine toegevoegd. De concentraties zijn beperkt 
aangetoond. Op basis van de resultaten en de historische gegevens wordt er van uitgegaan dat 
het om een historische geval gaat. 
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6.  CONCLUSIES EN ADVIES 
 
 
In opdracht van De Waal Beheer Ridderkerk B.V. is een milieukundig bodemonderzoek verricht 
op de locatie Pruimendijk 21 te Rijsoord.  
 
Aanleiding en doelstelling onderzoek 
Het onderzoek is uitgevoerd in verband met de geplande transactie (verkoop) van het terrein. In 
dit kader wenst de opdrachtgever inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. 
 
Doel van het onderzoek is vast te stellen of het voormalige, dan wel het huidige, gebruik van de 
onderzoekslocatie heeft geleid tot een verontreiniging van de bodem. Het verkennend 
bodemonderzoek beoogt het verkrijgen van inzicht in aard, plaats van voorkomen en 
concentraties van eventueel aanwezige verontreinigende stoffen in de bodem. 
 
Ter bepaling van de milieuhygiënische  bodemkwaliteit binnen de begrenzing van de 
onderzoekslocatie, is de norm NEN 5740, de norm NEN 5707 en de norm NTA 5755 
gehanteerd. Deze norm beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de onderzoeksstrategie 
bij een verkennend bodemonderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid van 
bodemverontreiniging en de werkwijze voor het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van 
de bodem en eventueel vrijkomende grond.  
 
Conclusies 
Aan de hand van de resultaten van het onderzoek kan het volgende worden geconcludeerd:  
 
- in de grond zijn bijmengingen met bodemvreemde materialen waargenomen; 
- in de grond is olieproduct waargenomen; 
- op het maaiveld is plaatselijk één stukje asbesthoudend materiaal waargenomen; 
- in het opgeboorde bodemmateriaal zijn zintuiglijk geen asbestverdachte materialen 

waargenomen; 
- uit de analyses blijkt dat in de grond asbest aanwezig is; 
- over het algemeen zijn op de locatie lichte verontreinigingen aangetoond in de grond en in 

het grondwater; 
- ter plaatse van de afgewerkte olietank is in één boring (boring 20) een sterk verhoogd 

gehalte aan minerale olie aangetoond; 
- ter plaatse van de niet onderzochte terreindelen is ter plaatse van boringen 02 en 02B 

sterke gehalten aan koper, lood, zink en minerale olie aangetoond. Het gehalte nikkel wordt 
matig verhoogd aangetoond; 

- ter plaatse van de voormalige pompeiland zijn in de grond en in het grondwater matige tot 
sterke verontreinigingen aangetoond voor de parameters vluchtige aromaten en minerale 
olie; 

- op basis van de onderzoeksresultaten blijkt dat in de grond meer dan 25 m3 sterk 
verontreinigde grond en meer dan 100 m3 sterk verontreinigd grondwater aanwezig is; 

- op de onderzoekslocatie is, ingevolge de Wet bodembescherming, sprake van een geval 
van ernstige bodemverontreiniging.  
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De onderzoeksvragen kunnen als volgt worden beantwoord: 
 
 

1. zijn de verontreinigingen uit voorgaand onderzoek nog aanwezig? 
 
ja, uit de onderzoeksresultaten zijn de verontreinigen nog aanwezig op de 
onderzoekslocatie; 
 

2. zo ja, wat is de omvang van de verontreinigingssituatie? 
 
De verontreiniging bij de afgewerkte olietank is van beperkte omvang en betreft geen 
geval van ernstige bodemverontreiniging. 
 
De verontreiniging bij de voormalige pompeiland is wel een geval van ernstige 
bodemverontreiniging. De sterke verontreiniging in de grond heeft een omvang van 
circa 85 m3. De sterke verontreiniging in het grondwater heeft een omvang van circa 
1.000 m3. 
 

3. is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging? 
 
Ja, uit de resultaten blijkt dat op de locatie meer dan 25 m3 sterk verontreinigde grond 
en meer dan 100 m3 sterk verontreinigd grondwater aanwezig is.  
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Aanbevelingen 
Wij adviseren u om onderhavige rapportage voor te leggen aan het bevoegd gezag, zijnde 
Gemeente Ridderkerk, ter formalisering van de onderzoeksresultaten en conclusies. 
 
In het kader van de voorgenomen transactie wordt geadviseerd om inzichtelijk te maken welke 
kosten gemoeid gaan bij de sanering van de verontreinigingen op de onderzoekslocatie.  
 
Onderhavig onderzoek toont aan dat asbest een risicofactor voorziet voor onderhavige locatie. 
Geadviseerd wordt nader onderzoek uit te voeren zodat meer inzage verkregen wordt. 
Geadviseerd wordt een dergelijk onderzoek uit te voeren na sloop van de panden en het vrij 
maken van verhardingen. 
 
 
IDDS bv 
Noordwijk (ZH) 
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7.  BETROUWBAARHEID 
 
 
Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen 
geaccepteerde inzichten en methoden. Echter, een bodemonderzoek is gebaseerd op het 
nemen van een beperkt aantal monsters en chemische analyses. 
 
IDDS streeft naar een zo groot mogelijke representativiteit van het onderzoek. Toch blijft het 
mogelijk dat lokaal afwijkingen in de milieuhygiënische kwaliteit of opbouw van het 
bodemmateriaal voorkomen, ten opzichte van de in onderhavig rapport beschreven situatie. 
IDDS acht zich niet aansprakelijk voor eventuele schade die als gevolg van deze afwijkingen 
zou kunnen ontstaan. 
  
Hierbij dient tevens te worden gewezen op het feit dat het uitgevoerde onderzoek een 
momentopname is. Beïnvloeding van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (grond en 
grondwater) zou plaats kunnen vinden na uitvoering van dit onderzoek door, bijvoorbeeld het 
bouwrijp maken van de locatie, het aanvoeren van grond van elders, toevoeging van 
bodemvreemde materialen of het naar de onderzoekslocatie verspreiden van verontreinigingen 
van verder gelegen terreinen via het grondwater. 
 
Naarmate de periode tussen de uitvoering van het onderzoek en het gebruik van de resultaten 
langer wordt, zal meer voorzichtigheid betracht moeten worden. In veel gevallen hanteren de 
beoordelende instanties termijnen (doorgaans maximaal 3 jaar voor een bedrijfslocatie en 
maximaal 5 jaar voor een woonlocatie) waarbinnen de onderzoeksresultaten representatief 
worden geacht te zijn. 
 
Bij het gebruik van de resultaten van dit onderzoek dient het doel van het onderzoek goed in 
ogenschouw te worden genomen. Zo zullen de resultaten van een onderzoek naar het 
voorkomen en/of verspreiding van één specifieke verontreinigende stof geen uitsluitsel bieden 
omtrent de aanwezigheid aan verhoogde concentraties van overige, niet onderzochte 
verontreinigende stoffen. 
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bebouwing

begrenzing onderzoekslocatie

kadastrale nummers

LEGENDA

BIJLAGE 1.4

OMSCHRIJVING

PROJECT NR.
1501G915/DBI

PRUIMENDIJK 21T TE RIJSOORD

HNA

NAAM

29.06.150

DATUMREV.

VERONTREINIGINGSSITUATIE  GRONDWATER

OMSCHRIJVING GOED GEK.

A3

1:300

FORMAAT:

SCHAAL:

huisnummer21T

NOORDWIJK (Hoofdkantoor)
's-gravendijckseweg 37
Postbus 126
2200 AC Noordwijk
TEL: 071 - 402 85 86
FAX: 071 - 4035524
EMAIL: INFO@IDDS.NL
www.idds.nl

boring met peilbuis

boring 

X

X
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1 2 3 4 5 6 7 8

gat ten behoeve vanASX
asbest onderzoek

1:3000

1:3000

LOCATIE

boring met peilbuis 4-5 m-mv
30

boring met peilbuis 6-7 m-mv
44

1

voorgaand bodemonderzoek Reehorst

boring met peilbuis

boring 

PBX

BX

nader bodemonderzoek IDDS

verdachte deellocaties

ondergrondse 12000 liter tank

2 ondergrondse 5000 liter tank

3 olie/waterscheider

4 afgewerkte olietank

5 voormalige pompeiland

RE1

I-waardecontour grondwater

S-waardecontour grondwater
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Boring: 01
Datum: 02-04-2015

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

6

klinker0

Geen olie-water reactie, 
Edelmanboor, Klinker

-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
baksteenhoudend, geen olie-water 
reactie, lichtbruin, Edelmanboor

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
baksteenhoudend, sterk 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraalbruin, Ramguts

-80

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
sterk puinhoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal 
bruingrijs, Ramguts

-130

Klei, matig siltig, geen olie-water 
reactie, lichtgrijs, Edelmanboor

-230

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
brokken veen, geen olie-water 
reactie, neutraal bruingrijs, 
Edelmanboor

-280

Boring: 02
Datum: 02-04-2015

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

klinker0

Geen olie-water reactie, 
Edelmanboor, Klinker

-8

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

-40

Uiterst puinhoudend, zwak 
zandhoudend, matig 
baksteenhoudend, geen olie-water 
reactie, Ramguts, Stort?

-90

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
resten slakken, zwak 
puinhoudend, zwakke olie-water 
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

-150

Klei, matig siltig, geen olie-water 
reactie, neutraalgrijs, Guts

-200

Boring: 02a
Datum: 14-04-2015

0

50

100

150

200

1

2

3

4

klinker0

Geen olie-water reactie, 
Edelmanboor, Klinker

-8

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

-50

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
zwak zandhoudend, zwak 
baksteenhoudend, brokken puin, 
geen olie-water reactie, 
Edelmanboor

-150

Klei, matig siltig, sporen puin, geen 
olie-water reactie, licht bruingrijs, 
Edelmanboor

-200

Boring: 02b
Datum: 14-04-2015

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

klinker0

Geen olie-water reactie, 
Edelmanboor, Klinker

-8

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

-30

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
zwak puinhoudend, matig 
baksteenhoudend, matig 
grindhoudend, matig 
zandhoudend, geen olie-water 
reactie, donkergrijs, Edelmanboor

-150

Klei, matig siltig, resten baksteen, 
geen olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

-200
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Boring: 02c
Datum: 14-04-2015

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

klinker0

Geen olie-water reactie, 
Edelmanboor, Kli ker

-8

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

-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak puinhoudend, matig 
baksteenhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-70

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
resten baksteen, geen olie-water 
reactie, neutraal bruingrijs, 
Edelmanboor

-200

Boring: 02d
Datum: 14-04-2015

0

50

100

150

200

1

2

3

4

klinker0

Geen olie-water reactie, 
Edelmanboor, Klinker

-8

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

-50

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
zwak puinhoudend, zwak 
baksteenhoudend, zwak 
zandhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

-150

Klei, matig siltig, geen olie-water 
reactie, lichtgrijs, Edelmanboor

-200

Boring: 03
Datum: 02-04-2015

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

klinker0

Geen olie-water reactie, 
Edelmanboor, Klinker

-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak kleihoudend, zwak 
puinhoudend, zwak sintelhoudend, 
geen olie-water reactie, lichtbruin, 
Edelmanboor-120

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
resten baksteen, geen olie-water 
reactie, neutraal bruingrijs, 
Edelmanboor

-200

Boring: 04
Datum: 02-04-2015

0

50

100

150

200

1

2

3

4

berm0

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
matig baksteenhoudend, matig 
grindhoudend, matig 
zandhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor-100

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
zwak zandhoudend, geen 
olie-water reactie, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

-200
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Boring: 05
Datum: 02-04-2015

0

50

100

150

200

1

2

3

4

klinker0

Geen olie-water reactie, 
Edelmanboor, Klinker

-8

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

-50

Sterk baksteenhoudend, sterk 
puinhoudend, zwak slakhoudend, 
zwak zandhoudend, geen 
olie-water reactie, Ramguts

-150

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, brokken klei, geen 
olie-water reactie, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

-200

Boring: 06
Datum: 02-04-2015

0

50

100

150

200

1

2

3

4

berm0

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
matig zandhoudend, sterk 
puinhoudend, matig 
baksteenhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraalbruin, Ramguts

-50

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, matig baksteenhoudend, 
brokken klei, geen olie-water 
reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-100

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
sterk puinhoudend, zwak 
roesthoudend, zwak slakhoudend, 
geen olie-water reactie, lichtbruin, 
Ramguts

-150

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
zwak zandhoudend, geen 
olie-water reactie, neutraalgrijs, 
Guts

-200

Boring: 07
Datum: 01-04-2015

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

klinker0

Klinker
-8

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

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
brokken klei, zwak 
baksteenhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraal bruinbeige, 
Edelmanboor

-70

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
zwak baksteenhoudend, matig 
kalksteenhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsbeige, 
Edelmanboor

-120

Klei, matig siltig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsbeige, 
Edelmanboor

-170

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor

-200

Boring: 08
Datum: 01-04-2015

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

beton0

Kernboor, Beton
-10

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

-60

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
zwak baksteenhoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal 
bruinbeige, Edelmanboor

-80

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
zwak baksteenhoudend, sterk 
kalksteenhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsbeige, 
Ramguts

-130

Klei, matig siltig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsbeige, 
Edelmanboor

-180

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor

-200
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Boring: 09
Datum: 03-04-2015

0

1

beton0

Geen olie-water reactie, 
Edelmanboor, Beton

-13

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, 
Edelmanboor, Gestaakt op beton

-40

Boring: 09a
Datum: 03-04-2015

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

tegel0

Geen olie-water reactie, 
Edelmanboor, Tegel

-5

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

-80

Klei, matig siltig, sterk 
baksteenhoudend, matig 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraalgrijs, Ramguts

-130

Klei, matig siltig, resten baksteen, 
geen olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Guts

-200

Boring: 10
Datum: 02-04-2015

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

klinker0

Geen olie-water reactie, 
Edelmanboor, Klinker

-8

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
matig zandhoudend, zwak 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-80

Uiterst baksteenhoudend, zwak 
zandhoudend, zwak kleihoudend, 
geen olie-water reactie, neutraal 
bruinoranje, Ramguts

-150

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

-200

Boring: 11
Datum: 01-04-2015

0

50

100

150

200

1

2

3
4

5

6

beton0

Geen olie-water reactie, Kernboor, 
Beton

-20

Geen olie-water reactie, Kernboor, 
Slakkenlaag geboord met kernboor

-45

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, matig baksteenhoudend, 
matig puinhoudend, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-100

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
sterk baksteenhoudend, matig 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraalbruin, Ramguts

-130

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
resten baksteen, geen olie-water 
reactie, licht bruingrijs, 
Edelmanboor

-200
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Boring: 12
Datum: 03-04-2015

0

50

100

150

200

1

2

3

4

gazon0

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
zwak baksteenhoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor

-100

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
resten kolengruis, zwak 
slakhoudend, matig 
baksteenhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-150

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
resten baksteen, geen olie-water 
reactie, neutraal bruingrijs, 
Edelmanboor

-200

Boring: 13
Datum: 03-04-2015

0

50

100

150

200

1

2

3

4

gazon0

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
zwak baksteenhoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor

-50

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
resten kolengruis, sterk 
baksteenhoudend, sterk 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraalbruin, Ramguts-150

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
resten baksteen, geen olie-water 
reactie, neutraal bruingrijs, 
Edelmanboor

-200

Boring: 14
Datum: 03-04-2015

0

50

100

150

200

1

2

3

4

gras0

Zand, uiterst fijn, matig siltig, zwak 
humeus, brokken klei, sterk 
baksteenhoudend, matig 
puinhoudend, resten slakken, 
geen olie-water reactie, neutraal 
bruingrijs, Ramguts

-150

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, licht 
grijsbruin, Guts-200

Boring: 15
Datum: 03-04-2015

0

50

100

150

200

1

2

3

4

klinker0

Geen olie-water reactie, 
Edelmanboor, Klinker

-8

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
matig wortelhoudend, zwak 
zandhoudend, zwak 
baksteenhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraal bruingrijs, 
Edelmanboor

-100

Klei, matig siltig, geen olie-water 
reactie, licht bruingrijs, 
Edelmanboor

-200
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Boring: 16
Datum: 13-05-2015

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

6

7

klinker0

Geen olie-water reactie, 
Edelmanboor, Klinker

-7

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
lichtbruin, Edelmanboor

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, brokken baksteen, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-80

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
brokken baksteen, sterk 
roesthoudend, zwakke olie-water 
reactie, donkergrijs, Edelmanboor

-120

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

-200

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, lichtgrijs, 
Edelmanboor

-280

Boring: 17
Datum: 13-05-2015

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

6

7

klinker0

Geen olie-water reactie, 
Edelmanboor, Klinker

-7

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
lichtbruin, Edelmanboor

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, brokken baksteen, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-80

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
brokken baksteen, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

-120

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

-160

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

-280

Boring: 18
Datum: 13-05-2015

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

6

7

klinker0

Geen olie-water reactie, 
Edelmanboor, Klinker

-7

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
lichtbruin, Edelmanboor

-30

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
brokken baksteen, geen olie-water 
reactie, neutraal bruingrijs, 
Edelmanboor

-150

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

-280

Boring: 19
Datum: 13-05-2015

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, brokken baksteen, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-110

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
brokken baksteen, geen olie-water 
reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-160

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
sporen baksteen, geen olie-water 
reactie, lichtbruin, Edelmanboor

-210
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Boring: 20
Datum: 02-04-2015

0

50

100

150

200

250

1

27

3

4

5
8

6

beton0

Geen olie-water reactie, Kernboor, 
Beton

-17

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
baksteenhoudend, sterk 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsbruin, Ramguts

-60

Klei, zwak siltig, zwak 
zandhoudend, laagjes puin, matige 
olie-water reactie, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

-190

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
sporen baksteen, zwak 
zandhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraal bruingrijs, 
Edelmanboor

-280

Boring: 21
Datum: 02-04-2015

0

50

100

150

200

1

2

3
5

4

beton0

Geen olie-water reactie, Kernboor, 
Beton

-20

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-70

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
zwak baksteenhoudend, zwak 
zandhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

-170

Klei, matig siltig, geen olie-water 
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

-200

Boring: 22
Datum: 02-04-2015

0

50

100

150

200

1

2

3

46

5

berm0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig kleihoudend, sterk 
baksteenhoudend, zwak 
afvalhoudend, matig puinhoudend, 
geen olie-water reactie, neutraal 
bruingrijs, Ramguts

-70

Klei, zwak siltig, zwak 
baksteenhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

-120

Klei, matig siltig, geen olie-water 
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

-200

Boring: 23
Datum: 02-04-2015

0

50

100

150

200

1

2

3
5

4

berm0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sterk baksteenhoudend, 
zwak afvalhoudend, matig 
puinhoudend, brokken klei, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Ramguts-100

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
resten puin, geen olie-water 
reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-200
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Boring: 24
Datum: 02-04-2015

0

50
1

2

beton0

Geen olie-water reactie, Kernboor, 
Beton

-17

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
matig puinhoudend, matig 
baksteenhoudend, geen olie-water 
reactie, Edelmanboor, Gestaakt op 
tank?

-70

Boring: 24A
Datum: 02-04-2015

0

50

tegel0

Geen olie-water reactie, 
Edelmanboor, Tegel

-7

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
matig zandhoudend, matig 
puinhoudend, matig 
baksteenhoudend, geen olie-water 
reactie, Edelmanboor, Gestaakt

-80

Boring: 24B
Datum: 02-04-2015

0

50

tegel0

Geen olie-water reactie, 
Edelmanboor, Tegel

-7

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
brokken baksteen, matig 
zandhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraal bruingrijs, 
Edelmanboor, Gestaakt op tank?

-80

Boring: 30
Datum: 03-04-2015
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50
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200

250
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350

400
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500

1

2

3
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4

5

613

7

8

9

10

11

klinker0

Geen olie-water reactie, 
Edelmanboor, Klinker

-8

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

-40

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

-70

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
sterke olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor-220

Veen, zwak kleiïg, zwak 
houthoudend, resten baksteen, 
geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

-320

Klei, sterk siltig, matig humeus, 
geen olie-water reactie, 
donkergrijs, Edelmanboor

-350

Klei, matig siltig, laagjes zand, 
geen olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

-500
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Boring: 31
Datum: 03-04-2015

0

50

100

150

200

250

1

2

3

48

5

6

79

klinker0

Geen olie-water reactie, 
Edelmanboor, Klinker

-8

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

-70

Klei, matig siltig, zwak 
baksteenhoudend, matig 
zandhoudend, matige olie-water 
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

-170

Klei, matig siltig, sterk 
puinhoudend, matig 
aardewerkhoudend, zwakke 
olie-water reactie, neutraalgrijs, 
Ramguts

-200

Klei, matig siltig, laagjes zand, 
zwakke olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

-230

Veen, sterk kleiïg, laagjes klei, 
geen olie-water reactie, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor

-280

Boring: 32
Datum: 03-04-2015

0

50

100

150

200

250

1

2

3

48

5

69

7

klinker0

Geen olie-water reactie, 
Edelmanboor, Klinker

-8

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

-70

Klei, matig siltig, zwak 
baksteenhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

-120

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
zwak zandhoudend, sporen 
baksteen, matige olie-water 
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor-220

Klei, matig siltig, matig humeus, 
geen olie-water reactie, neutraal 
bruingrijs, Edelmanboor

-280

Boring: 33
Datum: 14-04-2015

0

50

100

150

200

1

2

3
5

4

klinker0

Geen olie-water reactie, 
Edelmanboor, Klinker

-8

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

-50

Klei, matig siltig, zwak 
zandhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

-100

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor-200

Boring: 34
Datum: 14-04-2015

0

50

100

150

200

1

2

3
5

4

klinker0

Geen olie-water reactie, 
Edelmanboor, Klinker

-8

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

-50

Klei, matig siltig, zwak 
zandhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

-100

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
sporen baksteen, geen olie-water 
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor-200
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Boring: 35
Datum: 14-04-2015

0

50

100

150

200

1

2

3
5

4

klinker0

Geen olie-water reactie, 
Edelmanboor, Klinker

-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak kleihoudend, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, 
Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, matig kleihoudend, zwak 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

-100

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

-200

Boring: 36
Datum: 14-04-2015

0

50

100

150

200

1

2

3
5

4

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak baksteenhoudend, 
brokken klei, sporen puin, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, 
Edelmanboor

-50

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
resten baksteen, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

-200

Boring: 37
Datum: 14-04-2015

0

50

100

150

200

1

2

3
6

4

5

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 
baksteen, geen olie-water reactie, 
Edelmanboor

-30

Klei, matig siltig, zwak 
zandhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor-110

Klei, zwak siltig, geen olie-water 
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

-200

Boring: 38
Datum: 03-04-2015

0

50

100

150

200

1

2

3
5

4

klinker0

Geen olie-water reactie, 
Edelmanboor, Klinker

-8

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

-50

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
kleihoudend, sterk 
baksteenhoudend, geen olie-water 
reactie, Ramguts

-100

Klei, matig siltig, resten baksteen, 
zwak zandhoudend, zwakke 
olie-water reactie, Edelmanboor

-150

Klei, matig siltig, geen olie-water 
reactie, neutraalgrijs, 
Edelmanboor, Geen streekbus 
kunnen nemenvanschone 
ondergrond vanwege klein 
gaatjedoor puin

-200
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Boring: 39
Datum: 03-04-2015

0

50

100

150

200

1

2

3

4
6

5

klinker0

Geen olie-water reactie, 
Edelmanboor, Klinker

-8

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, 
Edelmanboor

-80

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak kleihoudend, geen 
olie-water reactie, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

-130

Klei, matig siltig, laagjes zand, 
geen olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

-200

Boring: 40
Datum: 03-04-2015

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

47

5

68

klinker0

Geen olie-water reactie, 
Edelmanboor, Klinker

-8

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

-50

Klei, matig siltig, zwak 
baksteenhoudend, zwak 
zandhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

-150

Klei, matig siltig, resten baksteen, 
matige olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

-250

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, 
donkergrijs, Edelmanboor-300

Boring: 41
Datum: 14-04-2015

0

50

100

150

200

1

2

3

6
4

5

klinker0

Geen olie-water reactie, 
Edelmanboor, Klinker

-8

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

-20

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
zwak zandhoudend, zwak 
puinhoudend, zwak 
baksteenhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-150

Klei, matig siltig, geen olie-water 
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

-200

Boring: 42
Datum: 14-04-2015

0

50

100

150

200

1

2

3

6

4

5

klinker0

Geen olie-water reactie, 
Edelmanboor, Klinker

-8

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

-30

Klei, matig siltig, sporen puin, 
matig zandhoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor

-70

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
zwak zandhoudend, matig 
puinhoudend, brokken baksteen, 
geen olie-water reactie, neutraal 
bruingrijs, Ramguts

-120

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
resten baksteen, geen olie-water 
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

-200
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Boring: 43
Datum: 14-04-2015

0

50

100

150

200

1

2

3

4
6

5

klinker0

Geen olie-water reactie, 
Edelmanboor, Klinker

-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
kleihoudend, geen olie-water 
reactie, lichtbruin, Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak kleihoudend, sterk 
baksteenhoudend, matig 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraal bruingrijs, Ramguts

-120

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

-200

Boring: 44
Datum: 13-05-2015
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50
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150

200
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350

400

450

500

550

600
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700

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

klinker0

Geen olie-water reactie, 
Edelmanboor, Klinker

-7

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

-50

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
brokken baksteen, matige 
olie-water reactie, matige 
brandstofgeur, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

-220

Veen, sterk kleiïg, laagjes klei, 
geen olie-water reactie, neutraal 
grijsbruin, Edelmanboor

-320

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
laagjes zand, geen olie-water 
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

-410

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
sterk zandhoudend, geen 
olie-water reactie, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

-530

Zand, zeer grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

-700

Boring: 45
Datum: 13-05-2015

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

6

7

klinker0

Geen olie-water reactie, 
Edelmanboor, Klinker

-7

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, brokken baksteen, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-120

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
zwakke olie-water reactie, matige 
brandstofgeur, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

-220

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
laagjes zand, geen olie-water 
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

-320

Boring: 46
Datum: 13-05-2015

0

50

100

150

200

250

1

2
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4

5

6

klinker0

Geen olie-water reactie, 
Edelmanboor, Klinker

-7

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
lichtbruin, Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, brokken baksteen, geen 
olie-water reactie, donkergrijs, 
Edelmanboor

-90

Klei, matig siltig, matig humeus, 
brokken baksteen, geen olie-water 
reactie, donkergrijs, Edelmanboor

-240

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, lichtgrijs, 
Edelmanboor-290
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Boring: 47
Datum: 13-05-2015

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

6

7

klinker0

Geen olie-water reactie, 
Edelmanboor, Klinker

-7

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, 
Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

-70

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

-120

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

-210

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
laagjes zand, geen olie-water 
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

-280

Boring: 48
Datum: 13-05-2015

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

6

7

8

klinker0

Geen olie-water reactie, 
Edelmanboor, Klinker

-7

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, 
Edelmanboor

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, brokken baksteen, geen 
olie-water reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

-100

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

-140

Zand, zeer fijn, uiterst siltig, uiterst 
baksteenhoudend, geen olie-water 
reactie, lichtgrijs, Edelmanboor

-160

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

-280

Boring: 49
Datum: 13-05-2015
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100

150

200
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300

1

2

3

4
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6

7

klinker0

Geen olie-water reactie, 
Edelmanboor, Klinker

-7

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

-50

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
brokken baksteen, geen olie-water 
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor-150

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
zwakke olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

-220

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
laagjes zand, geen olie-water 
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

-300

Boring: 50
Datum: 13-05-2015
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50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

6

tuin0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor-50

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
brokken baksteen, geen olie-water 
reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-200

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
laagjes zand, geen olie-water 
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

-280
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Boring: As01
Datum: 01-04-2015

0

50

100

150

1

2

3

4

5

klinker0

Geen olie-water reactie, 
Edelmanboor, Klinker

-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, Schep-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig baksteenhoudend, 
brokken beton, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

-60

Sterk baksteenhoudend, sterk 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraalgrijs, Ramguts, 
Stort

-130

Klei, matig siltig, resten baksteen, 
geen olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Ramguts

-180

Boring: As02
Datum: 01-04-2015

0

50

100

150

1

2

3

4

klinker0

Geen olie-water reactie, 
Edelmanboor, Klinker

-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, Schep-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sterk baksteenhoudend, 
brokken puin, geen olie-water 
reactie, neutraalbruin, Ramguts, 
Stort

-100

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
resten puin, geen olie-water 
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

-150

Boring: As03
Datum: 01-04-2015

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

klinker0

Geen olie-water reactie, 
Edelmanboor, Klinker

-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, Schep-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sterk baksteenhoudend, 
matig puinhoudend, zwak 
slakhoudend, geen olie-water 
reactie, neutraalbruin, Ramguts, 
Stort?

-100

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
resten baksteen, geen olie-water 
reactie, neutraalgrijs, Guts

-200

Boring: As04
Datum: 01-04-2015

0

50

100

150

1

2

3

4

klinker0

Geen olie-water reactie, 
Edelmanboor, Klinker

-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, Schep-40

Uiterst baksteenhoudend, matig 
puinhoudend, brokken hout, geen 
olie-water reactie, neutraal 
grijsbruin, Ramguts, Stort?

-110

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, neutraal 
bruingrijs, Edelmanboor

-160

Boring: As05
Datum: 01-04-2015

0

50

100

150

1

2

3

4

klinker0

Geen olie-water reactie, 
Edelmanboor, Klinker

-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, Schep-40

Uiterst baksteenhoudend, matig 
puinhoudend, zwak slakhoudend, 
resten glas, geen olie-water 
reactie, neutraal grijsbruin, Ramguts

-100

Klei, zwak siltig, geen olie-water 
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

-150



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand
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T.a.v. de heer D. Bijl
Postbus 126
2200 AC NOORDWIJK ZH

Uw kenmerk : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Ons kenmerk : Project 530808
Validatieref. : 530808_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : KWOM-VSQH-WFGJ-ITSL
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 4 oliechromatogram(men) + 3 bijlage(n)

Amsterdam, 13 april 2015

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht klantenservice@omegam.nl BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1 < 1 < 1
S soort artefact nvt nvt nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 73,6 81,1 75,3
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 7,5 2,3 4,1
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 16,0 10,1 14,3

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 48 95 93
S cadmium (Cd) mg/kg ds 2,1 0,29 0,24
S kobalt (Co) mg/kg ds 10 5,6 5,4
S koper (Cu) mg/kg ds 410 14 21
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0,20 0,10 0,15
S lood (Pb) mg/kg ds 670 51 48
S molybdeen (Mo) mg/kg ds 2,3 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 60 17 18
S zink (Zn) mg/kg ds 940 120 110

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 7100 < 35 140

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds 0,18 < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds 0,28 0,05 0,37
S anthraceen mg/kg ds 0,19 0,08 0,09
S fluoranteen mg/kg ds < 0,05 0,19 0,71
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05 0,14 0,26
S chryseen mg/kg ds 0,50 0,20 0,42
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,59 0,13 0,15
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,86 0,20 0,20
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,55 0,11 0,14
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,62 0,10 0,16

S som PAK (10) mg/kg ds 3,8 1,2 2,5

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds 0,005 < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds 0,021 < 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds 0,014 < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds 0,014 < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,056 0,005 0,005

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 530808
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
1457860 = M01 02 (90-140)
1457861 = M02 01 (30-80) 03 (8-50) 06 (50-100) 14 (50-100)
1457862 = M03 06 (100-150) 08 (80-130) 12 (100-150) 13 (100-150)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 02/04/2015 02/04/2015 01/04/2015
Ontvangstdatum opdracht : 03/04/2015 03/04/2015 03/04/2015
Startdatum : 03/04/2015 03/04/2015 03/04/2015
Monstercode : 1457860 1457861 1457862
Matrix : Grond Grond Grond

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 op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: KWOM-VSQH-WFGJ-ITSL Ref.: 530808_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1
S soort artefact nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 78,8
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 3,5
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 9,0

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 84
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,75
S kobalt (Co) mg/kg ds 5,3
S koper (Cu) mg/kg ds 18
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0,28
S lood (Pb) mg/kg ds 73
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 15
S zink (Zn) mg/kg ds 150

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05
S fenantreen mg/kg ds 0,09
S anthraceen mg/kg ds 0,10
S fluoranteen mg/kg ds 0,21
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,13
S chryseen mg/kg ds 0,19
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,09
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,15
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,14
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,10

S som PAK (10) mg/kg ds 1,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds 0,002
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds 0,007
S PCB -153 mg/kg ds 0,005
S PCB -180 mg/kg ds 0,004

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,020

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 530808
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
1457863 = M04 06 (0-50) 09a (80-130) 11 (100-130)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 01/04/2015
Ontvangstdatum opdracht : 03/04/2015
Startdatum : 03/04/2015
Monstercode : 1457863
Matrix : Grond

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 op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: KWOM-VSQH-WFGJ-ITSL Ref.: 530808_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 530808
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KWOM-VSQH-WFGJ-ITSL Ref.: 530808_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1457860
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Uw referentie : M01 02 (90-140)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 5 %
2) fractie C19 - C29 40 %
3) fractie C29 - C35 38 %
4) fractie C35 -< C40 18 %

minerale olie gehalte: 7100 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 4

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KWOM-VSQH-WFGJ-ITSL Ref.: 530808_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1457861
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Uw referentie : M02 01 (30-80) 03 (8-50) 06 (50-100) 14 (50-100)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: < 35 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 4

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KWOM-VSQH-WFGJ-ITSL Ref.: 530808_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1457862
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Uw referentie : M03 06 (100-150) 08 (80-130) 12 (100-150) 13 (100-150)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 2 %
2) fractie C19 - C29 33 %
3) fractie C29 - C35 40 %
4) fractie C35 -< C40 26 %

minerale olie gehalte: 140 mg/kg ds

Oliechromatogram 3 van 4

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KWOM-VSQH-WFGJ-ITSL Ref.: 530808_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1457863
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Uw referentie : M04 06 (0-50) 09a (80-130) 11 (100-130)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: < 35 mg/kg ds

Oliechromatogram 4 van 4

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KWOM-VSQH-WFGJ-ITSL Ref.: 530808_certificaat_v1



Aanvullende informatie
Indicatieve resultaten onder de reguliere rapportagegrens

Uw referentie : M02 01 (30-80) 03 (8-50) 06 (50-100) 14 (50-100)
Monstercode : 1457861

minerale olie (florisil
clean-up)

: 24 mg/kg ds

Uw referentie : M04 06 (0-50) 09a (80-130) 11 (100-130)
Monstercode : 1457863

minerale olie (florisil
clean-up)

: 27 mg/kg ds

Opmerking
Deze indicatieve resultaten vallen buiten de geaccrediteerde methode(n) en dienen derhalve te worden gezien als
aanvullende informatie op de op het analysecertificaat vermelde resultaten.

Bijlage 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 530808
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KWOM-VSQH-WFGJ-ITSL Ref.: 530808_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte potnr

1457860 M01 02 (90-140) 02 0.9-1.4 1870113AA

1457861 M02 01 (30-80) 03 (8-50) 06 (50-100) 14 (50-100) 03 0.08-0.5 1869771AA
01 0.3-0.8 1835424AA
06 0.5-1 1869926AA
14 0.5-1 1869800AA

1457862 M03 06 (100-150) 08 (80-130) 12 (100-150) 13
(100-150)

06 1-1.5 1869924AA
08 0.8-1.3 1869379AA
12 1-1.5 1869813AA
13 1-1.5 1869805AA

1457863 M04 06 (0-50) 09a (80-130) 11 (100-130) 06 0-0.5 1870111AA
09a 0.8-1.3 1869819AA
11 1-1.3 1870102AA

Bijlage 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 530808
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KWOM-VSQH-WFGJ-ITSL Ref.: 530808_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.

Samplemate : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droogrest : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kwik (Hg) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN-ISO 16772 en destructie conform NEN

6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8

Bijlage 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 530808
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KWOM-VSQH-WFGJ-ITSL Ref.: 530808_certificaat_v1



IDDS Milieu B.V.
T.a.v. de heer D. Bijl
Postbus 126
2200 AC NOORDWIJK ZH

Uw kenmerk : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Ons kenmerk : Project 530813
Validatieref. : 530813_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : MHNU-TGJR-MHZP-UUIV
Bijlage(n) : 4 tabel(len) + 10 oliechromatogram(men) + 3 bijlage(n)

Amsterdam, 10 april 2015

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht klantenservice@omegam.nl BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1 < 1 < 1
S soort artefact nvt nvt nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 78,2 69,7 76,7

Organische parameters - niet aromatisch
Vluchtige olie (C5 - C10):

som C5-C8 fractie mg/kg ds < 10 < 10 < 10
som C8-C10 fractie mg/kg ds 46 < 10 < 10

S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 8400 190 140

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S tolueen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S ethylbenzeen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S xyleen (ortho) mg/kg ds 0,21 < 0,05 < 0,05
S xyleen (som m+p) mg/kg ds 0,13 < 0,10 < 0,10
S naftaleen mg/kg ds 1,7 0,09 < 0,05
S styreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05

S som xylenen (o/m/p) mg/kg ds 0,34 0,10 0,10

Organische parameters - overig
Oplosmiddelen:
S ethyl-t-butylether (EtBE) mg/kg ds < 0,3 < 0,3 < 0,3
S methyl-t-butylether (MtBE) mg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

Tabel 1 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 530813
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
1457871 = M20 20 (70-90)
1457872 = M21 20 (190-210)
1457873 = M22 21 (120-140)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 02/04/2015 02/04/2015 02/04/2015
Ontvangstdatum opdracht : 03/04/2015 03/04/2015 03/04/2015
Startdatum : 03/04/2015 03/04/2015 03/04/2015
Monstercode : 1457871 1457872 1457873
Matrix : Grond Grond Grond

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 op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: MHNU-TGJR-MHZP-UUIV Ref.: 530813_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1 < 1 < 1
S soort artefact nvt nvt nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 76,6 77,4 75,0

Organische parameters - niet aromatisch
Vluchtige olie (C5 - C10):

som C5-C8 fractie mg/kg ds < 10 < 10 120
som C8-C10 fractie mg/kg ds < 10 < 10 69

S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 110 49 210

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 2,8
S tolueen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 80
S ethylbenzeen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 110
S xyleen (ortho) mg/kg ds < 0,05 < 0,05 130
S xyleen (som m+p) mg/kg ds < 0,10 < 0,10 340
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 12
S styreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05

S som xylenen (o/m/p) mg/kg ds 0,10 0,10 470

Organische parameters - overig
Oplosmiddelen:
S ethyl-t-butylether (EtBE) mg/kg ds < 0,3 < 0,3 < 0,3
S methyl-t-butylether (MtBE) mg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

Tabel 2 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 530813
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
1457874 = M23 22 (130-150)
1457875 = M24 23 (130-150)
1457876 = M30 30 (100-120)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 02/04/2015 02/04/2015 03/04/2015
Ontvangstdatum opdracht : 03/04/2015 03/04/2015 03/04/2015
Startdatum : 03/04/2015 03/04/2015 03/04/2015
Monstercode : 1457874 1457875 1457876
Matrix : Grond Grond Grond

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 op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: MHNU-TGJR-MHZP-UUIV Ref.: 530813_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1 < 1 < 1
S soort artefact nvt nvt nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 52,0 78,0 67,5

Organische parameters - niet aromatisch
Vluchtige olie (C5 - C10):

som C5-C8 fractie mg/kg ds < 10 38 < 10
som C8-C10 fractie mg/kg ds < 10 49 < 10

S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 150 60 82

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen mg/kg ds 0,09 0,13 < 0,05
S tolueen mg/kg ds 5,6 < 0,05 < 0,05
S ethylbenzeen mg/kg ds 5,3 13 < 0,05
S xyleen (ortho) mg/kg ds 7,3 0,86 < 0,05
S xyleen (som m+p) mg/kg ds 17 28 0,23
S naftaleen mg/kg ds 1,8 0,38 0,09
S styreen mg/kg ds 0,22 < 0,05 < 0,05

S som xylenen (o/m/p) mg/kg ds 24 29 0,26

Organische parameters - overig
Oplosmiddelen:
S ethyl-t-butylether (EtBE) mg/kg ds < 0,3 < 0,3 < 0,3
S methyl-t-butylether (MtBE) mg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

Tabel 3 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 530813
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
1457877 = M31 30 (230-250)
1457878 = M32 32 (130-150)
1457879 = M33 38 (130-150)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 03/04/2015 03/04/2015 03/04/2015
Ontvangstdatum opdracht : 03/04/2015 03/04/2015 03/04/2015
Startdatum : 03/04/2015 03/04/2015 03/04/2015
Monstercode : 1457877 1457878 1457879
Matrix : Grond Grond Grond

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 op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: MHNU-TGJR-MHZP-UUIV Ref.: 530813_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1
S soort artefact nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 73,3

Organische parameters - niet aromatisch
Vluchtige olie (C5 - C10):

som C5-C8 fractie mg/kg ds < 10
som C8-C10 fractie mg/kg ds 53

S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 490

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen mg/kg ds < 0,05
S tolueen mg/kg ds < 0,05
S ethylbenzeen mg/kg ds < 0,05
S xyleen (ortho) mg/kg ds < 0,05
S xyleen (som m+p) mg/kg ds < 0,10
S naftaleen mg/kg ds < 0,05
S styreen mg/kg ds < 0,05

S som xylenen (o/m/p) mg/kg ds 0,10

Organische parameters - overig
Oplosmiddelen:
S ethyl-t-butylether (EtBE) mg/kg ds < 0,3
S methyl-t-butylether (MtBE) mg/kg ds < 0,1

Tabel 4 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 530813
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
1457880 = M34 40 (160-180)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 03/04/2015
Ontvangstdatum opdracht : 03/04/2015
Startdatum : 03/04/2015
Monstercode : 1457880
Matrix : Grond

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 op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: MHNU-TGJR-MHZP-UUIV Ref.: 530813_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1457871
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Uw referentie : M20 20 (70-90)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 31 %
2) fractie C19 - C29 24 %
3) fractie C29 - C35 27 %
4) fractie C35 -< C40 18 %

minerale olie gehalte: 8400 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 10

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: MHNU-TGJR-MHZP-UUIV Ref.: 530813_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1457872
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Uw referentie : M21 20 (190-210)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 51 %
2) fractie C19 - C29 23 %
3) fractie C29 - C35 18 %
4) fractie C35 -< C40 8 %

minerale olie gehalte: 190 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 10

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: MHNU-TGJR-MHZP-UUIV Ref.: 530813_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1457873
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Uw referentie : M22 21 (120-140)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 10 %
2) fractie C19 - C29 51 %
3) fractie C29 - C35 30 %
4) fractie C35 -< C40 9 %

minerale olie gehalte: 140 mg/kg ds

Oliechromatogram 3 van 10

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: MHNU-TGJR-MHZP-UUIV Ref.: 530813_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1457874
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Uw referentie : M23 22 (130-150)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 45 %
2) fractie C19 - C29 36 %
3) fractie C29 - C35 14 %
4) fractie C35 -< C40 5 %

minerale olie gehalte: 110 mg/kg ds

Oliechromatogram 4 van 10

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: MHNU-TGJR-MHZP-UUIV Ref.: 530813_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1457875
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Uw referentie : M24 23 (130-150)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 12 %
2) fractie C19 - C29 51 %
3) fractie C29 - C35 30 %
4) fractie C35 -< C40 6 %

minerale olie gehalte: 49 mg/kg ds

Oliechromatogram 5 van 10

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: MHNU-TGJR-MHZP-UUIV Ref.: 530813_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1457876
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Uw referentie : M30 30 (100-120)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 67 %
2) fractie C19 - C29 18 %
3) fractie C29 - C35 12 %
4) fractie C35 -< C40 3 %

minerale olie gehalte: 210 mg/kg ds

Oliechromatogram 6 van 10

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: MHNU-TGJR-MHZP-UUIV Ref.: 530813_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1457877
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Uw referentie : M31 30 (230-250)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 3 %
2) fractie C19 - C29 18 %
3) fractie C29 - C35 78 %
4) fractie C35 -< C40 1 %

minerale olie gehalte: 150 mg/kg ds

Oliechromatogram 7 van 10

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: MHNU-TGJR-MHZP-UUIV Ref.: 530813_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1457878
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Uw referentie : M32 32 (130-150)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 86 %
2) fractie C19 - C29 8 %
3) fractie C29 - C35 6 %
4) fractie C35 -< C40 <1 %

minerale olie gehalte: 60 mg/kg ds

Oliechromatogram 8 van 10

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: MHNU-TGJR-MHZP-UUIV Ref.: 530813_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1457879
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Uw referentie : M33 38 (130-150)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 48 %
2) fractie C19 - C29 26 %
3) fractie C29 - C35 20 %
4) fractie C35 -< C40 5 %

minerale olie gehalte: 82 mg/kg ds

Oliechromatogram 9 van 10

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: MHNU-TGJR-MHZP-UUIV Ref.: 530813_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1457880
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Uw referentie : M34 40 (160-180)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 67 %
2) fractie C19 - C29 31 %
3) fractie C29 - C35 2 %
4) fractie C35 -< C40 <1 %

minerale olie gehalte: 490 mg/kg ds

Oliechromatogram 10 van 10

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: MHNU-TGJR-MHZP-UUIV Ref.: 530813_certificaat_v1



Houdbaarheid- & conserveringsopmerkingen

De onderstaande constatering(en) wijzen op een afwijking van het SIKB-protocol 3001 (Conserveringsmethoden en
conserveringstermijnen van milieumonsters). Deze afwijking resulteert in de volgende voorgeschreven opmerking: "Er zijn
verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de gemarkeerde resultaten in dit analyserapport
mogelijk hebben beïnvloed." Deze bijlage vormt samen met andere bijlagen, tabellen en het voorblad, een integraal
onderdeel van dit analyse-certificaat.

Uw referentie : M20 20 (70-90)
Monstercode : 1457871

Opmerking(en) by analyse(s):
Aromaten (BTEXXN): - De conserveringstermijn is overschreden door vertraging in de laboratorium afhandeling.

Uw referentie : M21 20 (190-210)
Monstercode : 1457872

Opmerking(en) by analyse(s):
Aromaten (BTEXXN): - De conserveringstermijn is overschreden door vertraging in de laboratorium afhandeling.

Uw referentie : M22 21 (120-140)
Monstercode : 1457873

Opmerking(en) by analyse(s):
Aromaten (BTEXXN): - De conserveringstermijn is overschreden door vertraging in de laboratorium afhandeling.

Uw referentie : M23 22 (130-150)
Monstercode : 1457874

Opmerking(en) by analyse(s):
Aromaten (BTEXXN): - De conserveringstermijn is overschreden door vertraging in de laboratorium afhandeling.

Uw referentie : M24 23 (130-150)
Monstercode : 1457875

Opmerking(en) by analyse(s):
Aromaten (BTEXXN): - De conserveringstermijn is overschreden door vertraging in de laboratorium afhandeling.

Bijlage 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 530813
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: MHNU-TGJR-MHZP-UUIV Ref.: 530813_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte potnr

1457871 M20 20 (70-90) 20 0.7-0.9 TL5907940+

1457872 M21 20 (190-210) 20 1.9-2.1 TL5907941%

1457873 M22 21 (120-140) 21 1.2-1.4 TL59079420

1457874 M23 22 (130-150) 22 1.3-1.5 TL59079385

1457875 M24 23 (130-150) 23 1.3-1.5 TL59079396

1457876 M30 30 (100-120) 30 1-1.2 TL59079374

1457877 M31 30 (230-250) 30 2.3-2.5 TL59079363

1457878 M32 32 (130-150) 32 1.3-1.5 TL59079330

1457879 M33 38 (130-150) 38 1.3-1.5 TL59079262

1457880 M34 40 (160-180) 40 1.6-1.8 TL5907930/

Bijlage 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 530813
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: MHNU-TGJR-MHZP-UUIV Ref.: 530813_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.

Samplemate : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droogrest : Conform AS3010 prestatieblad 2
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3030 prestatieblad 1
Styreen : Conform AS3030 prestatieblad 1
Ethyl-t-butylether (EtBE) : Conform AS3030 prestatieblad 1
Methyl-t-butylether (MtBE) : Conform AS3030 prestatieblad 1

Bijlage 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 530813
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: MHNU-TGJR-MHZP-UUIV Ref.: 530813_certificaat_v1



IDDS Milieu B.V.
T.a.v. de heer D. Bijl
Postbus 126
2200 AC NOORDWIJK ZH

Uw kenmerk : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Ons kenmerk : Project 531516
Validatieref. : 531516_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : KGKX-JMYE-UZYB-GOGM
Bijlage(n) : 4 tabel(len) + 3 bijlage(n)

Amsterdam, 13 april 2015

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht klantenservice@omegam.nl BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1 < 1 < 1
S soort artefact nvt nvt nvt

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 78,3 72,7 74,8
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 5,7 5,3 6,8

Tabel 1 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 531516
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
1556851 = M20 20 (70-90)
1556852 = M21 20 (190-210)
1556853 = M22 21 (120-140)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 02/04/2015 02/04/2015 02/04/2015
Ontvangstdatum opdracht : 10/04/2015 10/04/2015 10/04/2015
Startdatum : 10/04/2015 10/04/2015 10/04/2015
Monstercode : 1556851 1556852 1556853
Matrix : Grond Grond Grond

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 op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: KGKX-JMYE-UZYB-GOGM Ref.: 531516_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1 < 1 < 1
S soort artefact nvt nvt nvt

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 77,3 79,0 77,1
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 3,6 5,7 3,5

Tabel 2 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 531516
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
1556854 = M23 22 (130-150)
1556855 = M24 23 (130-150)
1556856 = M30 30 (100-120)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 02/04/2015 02/04/2015 03/04/2015
Ontvangstdatum opdracht : 10/04/2015 10/04/2015 10/04/2015
Startdatum : 10/04/2015 10/04/2015 10/04/2015
Monstercode : 1556854 1556855 1556856
Matrix : Grond Grond Grond

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 op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: KGKX-JMYE-UZYB-GOGM Ref.: 531516_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1 < 1 < 1
S soort artefact nvt nvt nvt

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 44,6 77,9 70,0
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 19,3 5,4 2,9

Tabel 3 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 531516
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
1556857 = M31 30 (230-250)
1556858 = M32 32 (130-150)
1556859 = M33 38 (130-150)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 03/04/2015 03/04/2015 03/04/2015
Ontvangstdatum opdracht : 10/04/2015 10/04/2015 10/04/2015
Startdatum : 10/04/2015 10/04/2015 10/04/2015
Monstercode : 1556857 1556858 1556859
Matrix : Grond Grond Grond

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 op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: KGKX-JMYE-UZYB-GOGM Ref.: 531516_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Tabel 4 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 531516
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KGKX-JMYE-UZYB-GOGM Ref.: 531516_certificaat_v1



Houdbaarheid- & conserveringsopmerkingen

De onderstaande constatering(en) wijzen op een afwijking van het SIKB-protocol 3001 (Conserveringsmethoden en
conserveringstermijnen van milieumonsters). Deze afwijking resulteert in de volgende voorgeschreven opmerking: "Er zijn
verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de gemarkeerde resultaten in dit analyserapport
mogelijk hebben beïnvloed." Deze bijlage vormt samen met andere bijlagen, tabellen en het voorblad, een integraal
onderdeel van dit analyse-certificaat.

Uw referentie : M20 20 (70-90)
Monstercode : 1556851

Opmerking(en) by analyse(s):
Droogrest: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken

termijn is ontvangen.

Uw referentie : M21 20 (190-210)
Monstercode : 1556852

Opmerking(en) by analyse(s):
Droogrest: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken

termijn is ontvangen.

Uw referentie : M22 21 (120-140)
Monstercode : 1556853

Opmerking(en) by analyse(s):
Droogrest: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken

termijn is ontvangen.

Uw referentie : M23 22 (130-150)
Monstercode : 1556854

Opmerking(en) by analyse(s):
Droogrest: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken

termijn is ontvangen.

Uw referentie : M24 23 (130-150)
Monstercode : 1556855

Opmerking(en) by analyse(s):
Droogrest: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken

termijn is ontvangen.

Uw referentie : M31 30 (230-250)
Monstercode : 1556857

Opmerking(en) by analyse(s):
Droogrest: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken

termijn is ontvangen.

Bijlage 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 531516
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KGKX-JMYE-UZYB-GOGM Ref.: 531516_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte potnr

1556851 M20 20 (70-90) 20 0.7-0.9 TL5907940+

1556852 M21 20 (190-210) 20 1.9-2.1 TL5907941%

1556853 M22 21 (120-140) 21 1.2-1.4 TL59079420

1556854 M23 22 (130-150) 22 1.3-1.5 TL59079385

1556855 M24 23 (130-150) 23 1.3-1.5 TL59079396

1556856 M30 30 (100-120) 30 1-1.2 TL59079374

1556857 M31 30 (230-250) 30 2.3-2.5 TL59079363

1556858 M32 32 (130-150) 32 1.3-1.5 TL59079330

1556859 M33 38 (130-150) 38 1.3-1.5 TL59079262

Bijlage 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 531516
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KGKX-JMYE-UZYB-GOGM Ref.: 531516_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.

Droogrest : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3

Bijlage 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 531516
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KGKX-JMYE-UZYB-GOGM Ref.: 531516_certificaat_v1



IDDS Milieu B.V.
T.a.v. de heer D. Bijl
Postbus 126
2200 AC NOORDWIJK ZH

Uw kenmerk : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Ons kenmerk : Project 532011
Validatieref. : 532011_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : BVXX-MJJP-CIGR-VOKD
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 3 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 20 april 2015

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht klantenservice@omegam.nl BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1 < 1 < 1
S soort artefact nvt nvt nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 74,5 80,7 70,0
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 5,3 1,2 7,0

Organische parameters - niet aromatisch
Vluchtige olie (C5 - C10):

som C5-C8 fractie mg/kg ds < 10 < 10 < 10
som C8-C10 fractie mg/kg ds < 10 < 10 < 10

S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 100 47 59

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S tolueen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S ethylbenzeen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S xyleen (ortho) mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S xyleen (som m+p) mg/kg ds 1,4 < 0,10 < 0,10
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S styreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05

S som xylenen (o/m/p) mg/kg ds 1,4 0,10 0,10

Organische parameters - overig
Oplosmiddelen:
S ethyl-t-butylether (EtBE) mg/kg ds < 0,3 < 0,3 < 0,3
S methyl-t-butylether (MtBE) mg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 532011
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
1656118 = M35 34 (100-120)
1656119 = M36 35 (100-120)
1656120 = M37 37 (100-120)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 14/04/2015 14/04/2015 14/04/2015
Ontvangstdatum opdracht : 14/04/2015 14/04/2015 14/04/2015
Startdatum : 14/04/2015 14/04/2015 14/04/2015
Monstercode : 1656118 1656119 1656120
Matrix : Grond Grond Grond

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 op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: BVXX-MJJP-CIGR-VOKD Ref.: 532011_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 532011
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: BVXX-MJJP-CIGR-VOKD Ref.: 532011_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1656118
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Uw referentie : M35 34 (100-120)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 11 %
2) fractie C19 - C29 53 %
3) fractie C29 - C35 30 %
4) fractie C35 -< C40 6 %

minerale olie gehalte: 100 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 3

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: BVXX-MJJP-CIGR-VOKD Ref.: 532011_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1656119
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Uw referentie : M36 35 (100-120)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 11 %
2) fractie C19 - C29 57 %
3) fractie C29 - C35 28 %
4) fractie C35 -< C40 4 %

minerale olie gehalte: 47 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 3

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: BVXX-MJJP-CIGR-VOKD Ref.: 532011_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1656120
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Uw referentie : M37 37 (100-120)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 6 %
2) fractie C19 - C29 60 %
3) fractie C29 - C35 33 %
4) fractie C35 -< C40 <1 %

minerale olie gehalte: 59 mg/kg ds

Oliechromatogram 3 van 3

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: BVXX-MJJP-CIGR-VOKD Ref.: 532011_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte potnr

1656118 M35 34 (100-120) 34 1-1.2 TL5907905%

1656119 M36 35 (100-120) 35 1-1.2 TL59079060

1656120 M37 37 (100-120) 37 1-1.2 TL59079082

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 532011
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: BVXX-MJJP-CIGR-VOKD Ref.: 532011_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.

Samplemate : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droogrest : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3030 prestatieblad 1
Styreen : Conform AS3030 prestatieblad 1
Ethyl-t-butylether (EtBE) : Conform AS3030 prestatieblad 1
Methyl-t-butylether (MtBE) : Conform AS3030 prestatieblad 1

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 532011
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: BVXX-MJJP-CIGR-VOKD Ref.: 532011_certificaat_v1



IDDS Milieu B.V.
T.a.v. de heer D. Bijl
Postbus 126
2200 AC NOORDWIJK ZH

Uw kenmerk : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Ons kenmerk : Project 532016
Validatieref. : 532016_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : FBJL-YHLO-IMCK-WPXH
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 5 oliechromatogram(men) + 4 bijlage(n)

Amsterdam, 21 april 2015

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht klantenservice@omegam.nl BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1 < 1 < 1
S soort artefact nvt nvt nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 82,3 76,6 70,2
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 2,9 10,6 6,2
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 7,4 7,2 18,5

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 81 55 94
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,30 2,8 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds 5,8 6,7 8,2
S koper (Cu) mg/kg ds 28 830 19
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0,45 0,19 0,10
S lood (Pb) mg/kg ds 94 380 23
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 17 23 26
S zink (Zn) mg/kg ds 120 1300 88

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 81 1500 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 0,17 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds 0,06 0,68 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 0,38 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,11 0,91 0,09
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,07 0,35 0,06
S chryseen mg/kg ds 0,10 0,48 0,07
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,06 0,29 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,09 0,39 0,07
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,09 0,29 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,08 0,36 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 0,73 4,3 0,52

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds 0,001 0,006 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 0,005 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 0,005 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,019 0,005

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 532016
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
1656156 = M05 02a (50-100)
1656157 = M06 02b (80-130)
1656158 = M07 02c (70-120)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 14/04/2015 14/04/2015 14/04/2015
Ontvangstdatum opdracht : 14/04/2015 14/04/2015 14/04/2015
Startdatum : 14/04/2015 14/04/2015 14/04/2015
Monstercode : 1656156 1656157 1656158
Matrix : Grond Grond Grond

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 op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: FBJL-YHLO-IMCK-WPXH Ref.: 532016_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1 < 1
S soort artefact nvt nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 78,6 73,4
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 2,6 3,9
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 19,4 22,8

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 120 120
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,23 0,32
S kobalt (Co) mg/kg ds 8,3 7,6
S koper (Cu) mg/kg ds 24 51
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0,53 0,16
S lood (Pb) mg/kg ds 150 57
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 25 24
S zink (Zn) mg/kg ds 140 140

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 88 53

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds 0,14 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds 0,07 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,15 0,08
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,10 < 0,05
S chryseen mg/kg ds 0,15 0,07
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,11 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,15 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,09 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,13 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 1,1 0,44

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 532016
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
1656159 = M08 02d (100-150)
1656160 = M09 02 (150-200)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 14/04/2015 02/04/2015
Ontvangstdatum opdracht : 14/04/2015 14/04/2015
Startdatum : 14/04/2015 14/04/2015
Monstercode : 1656159 1656160
Matrix : Grond Grond

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 op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: FBJL-YHLO-IMCK-WPXH Ref.: 532016_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 532016
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: FBJL-YHLO-IMCK-WPXH Ref.: 532016_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1656156
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Uw referentie : M05 02a (50-100)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 3 %
2) fractie C19 - C29 44 %
3) fractie C29 - C35 42 %
4) fractie C35 -< C40 11 %

minerale olie gehalte: 81 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 5

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: FBJL-YHLO-IMCK-WPXH Ref.: 532016_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1656157
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Uw referentie : M06 02b (80-130)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 9 %
2) fractie C19 - C29 43 %
3) fractie C29 - C35 33 %
4) fractie C35 -< C40 15 %

minerale olie gehalte: 1500 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 5

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: FBJL-YHLO-IMCK-WPXH Ref.: 532016_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1656158
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Uw referentie : M07 02c (70-120)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: < 35 mg/kg ds

Oliechromatogram 3 van 5

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: FBJL-YHLO-IMCK-WPXH Ref.: 532016_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1656159
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Uw referentie : M08 02d (100-150)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 8 %
2) fractie C19 - C29 49 %
3) fractie C29 - C35 36 %
4) fractie C35 -< C40 7 %

minerale olie gehalte: 88 mg/kg ds

Oliechromatogram 4 van 5

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: FBJL-YHLO-IMCK-WPXH Ref.: 532016_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1656160
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Uw referentie : M09 02 (150-200)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 <1 %
2) fractie C19 - C29 39 %
3) fractie C29 - C35 52 %
4) fractie C35 -< C40 8 %

minerale olie gehalte: 53 mg/kg ds

Oliechromatogram 5 van 5

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: FBJL-YHLO-IMCK-WPXH Ref.: 532016_certificaat_v1



Houdbaarheid- & conserveringsopmerkingen

De onderstaande constatering(en) wijzen op een afwijking van het SIKB-protocol 3001 (Conserveringsmethoden en
conserveringstermijnen van milieumonsters). Deze afwijking resulteert in de volgende voorgeschreven opmerking: "Er zijn
verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de gemarkeerde resultaten in dit analyserapport
mogelijk hebben beïnvloed." Deze bijlage vormt samen met andere bijlagen, tabellen en het voorblad, een integraal
onderdeel van dit analyse-certificaat.

Uw referentie : M09 02 (150-200)
Monstercode : 1656160

Opmerking(en) by analyse(s):
Minerale olie (florisil
clean-up):

- De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken
termijn is ontvangen.

Droogrest: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken
termijn is ontvangen.

Bijlage 1 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 532016
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: FBJL-YHLO-IMCK-WPXH Ref.: 532016_certificaat_v1



Aanvullende informatie
Indicatieve resultaten onder de reguliere rapportagegrens

Uw referentie : M07 02c (70-120)
Monstercode : 1656158

minerale olie (florisil
clean-up)

: <20 mg/kg ds

Opmerking
Deze indicatieve resultaten vallen buiten de geaccrediteerde methode(n) en dienen derhalve te worden gezien als
aanvullende informatie op de op het analysecertificaat vermelde resultaten.

Bijlage 2 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 532016
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: FBJL-YHLO-IMCK-WPXH Ref.: 532016_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte potnr

1656156 M05 02a (50-100) 02a 0.5-1 1869173AA

1656157 M06 02b (80-130) 02b 0.8-1.3 1869169AA

1656158 M07 02c (70-120) 02c 0.7-1.2 1869340AA

1656159 M08 02d (100-150) 02d 1-1.5 1869339AA

1656160 M09 02 (150-200) 02 1.5-2 1870120AA

Bijlage 3 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 532016
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: FBJL-YHLO-IMCK-WPXH Ref.: 532016_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.

Samplemate : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droogrest : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kwik (Hg) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN-ISO 16772 en destructie conform NEN

6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8

Bijlage 4 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 532016
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: FBJL-YHLO-IMCK-WPXH Ref.: 532016_certificaat_v1



IDDS Milieu B.V.
T.a.v. de heer D. Bijl
Postbus 126
2200 AC NOORDWIJK ZH

Uw kenmerk : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Ons kenmerk : Project 532583
Validatieref. : 532583_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : HGPK-GCPV-HYQN-SNOX
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 3 oliechromatogram(men) + 3 bijlage(n)

Amsterdam, 21 april 2015

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht klantenservice@omegam.nl BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1 < 1
S soort artefact nvt nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 79,5 74,8
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 2,9 4,5

Organische parameters - niet aromatisch
Vluchtige olie (C5 - C10):

som C5-C8 fractie mg/kg ds < 10 < 10
som C8-C10 fractie mg/kg ds < 10 < 10

S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 97

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S tolueen mg/kg ds < 0,05 0,18
S ethylbenzeen mg/kg ds < 0,05 0,07
S xyleen (ortho) mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S xyleen (som m+p) mg/kg ds < 0,10 0,27
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 0,06
S styreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05

S som xylenen (o/m/p) mg/kg ds 0,10 0,30

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 532583
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
1657562 = M38 41 (110-130)
1657563 = M39 42 (110-130)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 16/04/2015 16/04/2015
Ontvangstdatum opdracht : 17/04/2015 17/04/2015
Startdatum : 17/04/2015 17/04/2015
Monstercode : 1657562 1657563
Matrix : Grond Grond

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 op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: HGPK-GCPV-HYQN-SNOX Ref.: 532583_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1
S soort artefact nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 76,8
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 6,6

Organische parameters - niet aromatisch
Vluchtige olie (C5 - C10):

som C5-C8 fractie mg/kg ds < 10
som C8-C10 fractie mg/kg ds < 10

S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 76

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen mg/kg ds 0,09
S tolueen mg/kg ds < 0,05
S ethylbenzeen mg/kg ds 0,09
S xyleen (ortho) mg/kg ds < 0,05
S xyleen (som m+p) mg/kg ds 2,0
S naftaleen mg/kg ds < 0,05
S styreen mg/kg ds < 0,05

S som xylenen (o/m/p) mg/kg ds 2,0

Organische parameters - overig
Oplosmiddelen:
S ethyl-t-butylether (EtBE) mg/kg ds < 0,3
S methyl-t-butylether (MtBE) mg/kg ds < 0,1

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 532583
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
1657564 = M40 43 (120-140)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 16/04/2015
Ontvangstdatum opdracht : 17/04/2015
Startdatum : 17/04/2015
Monstercode : 1657564
Matrix : Grond

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 op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: HGPK-GCPV-HYQN-SNOX Ref.: 532583_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 532583
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: HGPK-GCPV-HYQN-SNOX Ref.: 532583_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1657562
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Uw referentie : M38 41 (110-130)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: < 35 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 3

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: HGPK-GCPV-HYQN-SNOX Ref.: 532583_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1657563
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Uw referentie : M39 42 (110-130)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 54 %
2) fractie C19 - C29 34 %
3) fractie C29 - C35 12 %
4) fractie C35 -< C40 <1 %

minerale olie gehalte: 97 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 3

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: HGPK-GCPV-HYQN-SNOX Ref.: 532583_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1657564
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Uw referentie : M40 43 (120-140)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 22 %
2) fractie C19 - C29 57 %
3) fractie C29 - C35 21 %
4) fractie C35 -< C40 <1 %

minerale olie gehalte: 76 mg/kg ds

Oliechromatogram 3 van 3

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: HGPK-GCPV-HYQN-SNOX Ref.: 532583_certificaat_v1



Aanvullende informatie
Indicatieve resultaten onder de reguliere rapportagegrens

Uw referentie : M38 41 (110-130)
Monstercode : 1657562

minerale olie (florisil
clean-up)

: <20 mg/kg ds

Opmerking
Deze indicatieve resultaten vallen buiten de geaccrediteerde methode(n) en dienen derhalve te worden gezien als
aanvullende informatie op de op het analysecertificaat vermelde resultaten.

Bijlage 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 532583
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: HGPK-GCPV-HYQN-SNOX Ref.: 532583_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte potnr

1657562 M38 41 (110-130) 41 1.1-1.3 TL59078856

1657563 M39 42 (110-130) 42 1.1-1.3 TL59078878

1657564 M40 43 (120-140) 43 1.2-1.4 TL59078902

Bijlage 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 532583
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: HGPK-GCPV-HYQN-SNOX Ref.: 532583_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.

Samplemate : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droogrest : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3030 prestatieblad 1
Styreen : Conform AS3030 prestatieblad 1
Ethyl-t-butylether (EtBE) : Conform AS3030 prestatieblad 1
Methyl-t-butylether (MtBE) : Conform AS3030 prestatieblad 1

Bijlage 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 532583
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: HGPK-GCPV-HYQN-SNOX Ref.: 532583_certificaat_v1



IDDS Milieu B.V.
T.a.v. de heer D. Bijl
Postbus 126
2200 AC NOORDWIJK ZH

Uw kenmerk : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Ons kenmerk : Project 536366
Validatieref. : 536366_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : DLEH-FCKE-YRER-VLVH
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 3 bijlage(n)

Amsterdam, 21 mei 2015

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht klantenservice@omegam.nl BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1
S soort artefact nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 81,4
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 3,4
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 14,0

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 99
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds 7,3
S koper (Cu) mg/kg ds 21
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0,16
S lood (Pb) mg/kg ds 31
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 21
S zink (Zn) mg/kg ds 90

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05
S fenantreen mg/kg ds 0,08
S anthraceen mg/kg ds < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,13
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,08
S chryseen mg/kg ds 0,12
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,07
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,13
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,08
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,09

S som PAK (10) mg/kg ds 0,85

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 536366
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
2056932 = 19 (110-160)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 13/05/2015
Ontvangstdatum opdracht : 15/05/2015
Startdatum : 15/05/2015
Monstercode : 2056932
Matrix : Grond

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 op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: DLEH-FCKE-YRER-VLVH Ref.: 536366_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 536366
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: DLEH-FCKE-YRER-VLVH Ref.: 536366_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 2056932
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Uw referentie : 19 (110-160)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: < 35 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 1

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: DLEH-FCKE-YRER-VLVH Ref.: 536366_certificaat_v1



Aanvullende informatie
Indicatieve resultaten onder de reguliere rapportagegrens

Uw referentie : 19 (110-160)
Monstercode : 2056932

minerale olie (florisil
clean-up)

: 27 mg/kg ds

Opmerking
Deze indicatieve resultaten vallen buiten de geaccrediteerde methode(n) en dienen derhalve te worden gezien als
aanvullende informatie op de op het analysecertificaat vermelde resultaten.

Bijlage 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 536366
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: DLEH-FCKE-YRER-VLVH Ref.: 536366_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte potnr

2056932 19 (110-160) 19 1.1-1.6 1869019AA

Bijlage 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 536366
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: DLEH-FCKE-YRER-VLVH Ref.: 536366_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.

Samplemate : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droogrest : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kwik (Hg) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN-ISO 16772 en destructie conform NEN

6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8

Bijlage 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 536366
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: DLEH-FCKE-YRER-VLVH Ref.: 536366_certificaat_v1



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 3.2 
ANALYSECERTIFICATEN GRONDWATER 



IDDS Milieu B.V.
T.a.v. de heer D. Bijl
Postbus 126
2200 AC NOORDWIJK ZH

Uw kenmerk : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Ons kenmerk : Project 532017
Validatieref. : 532017_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : XMXS-ONHW-GQWZ-DSVR
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 17 april 2015

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht klantenservice@omegam.nl BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba) µg/l 70
S cadmium (Cd) µg/l < 0,2
S kobalt (Co) µg/l < 2
S koper (Cu) µg/l 3,8
S kwik (Hg) FIAS/Fims µg/l < 0,05
S lood (Pb) µg/l < 2
S molybdeen (Mo) µg/l 9,2
S nikkel (Ni) µg/l 3,8
S zink (Zn) µg/l < 10

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S styreen µg/l < 0,2
S benzeen µg/l 0,5
S tolueen µg/l 2,6
S ethylbenzeen µg/l 0,8
S xyleen (ortho) µg/l 1,0
S xyleen (som m+p) µg/l 2,4
S naftaleen µg/l < 0,02

S som xylenen µg/l 3,4

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S dichloormethaan µg/l < 0,2
S 1,1-dichloorethaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorethaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichlooretheen (trans) µg/l < 0,1
S 1,1-dichlooretheen µg/l < 0,1
S 1,2-dichlooretheen (cis) µg/l < 0,1
S 1,1-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,3-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S trichloormethaan µg/l < 0,2
S tetrachloormethaan µg/l < 0,1
S 1,1,1-trichloorethaan µg/l < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan µg/l < 0,1
S trichlooretheen µg/l < 0,2
S tetrachlooretheen µg/l < 0,1
S vinylchloride µg/l < 0,2

S som C+T dichlooretheen µg/l 0,1
S som dichloorpropanen µg/l 0,4

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan µg/l < 0,2

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 532017
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
1656161 = 01-1-1 01 (180-280)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 14/04/2015
Ontvangstdatum opdracht : 14/04/2015
Startdatum : 14/04/2015
Monstercode : 1656161
Matrix : Grondwater

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 op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: XMXS-ONHW-GQWZ-DSVR Ref.: 532017_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 532017
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: XMXS-ONHW-GQWZ-DSVR Ref.: 532017_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1656161
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Uw referentie : 01-1-1 01 (180-280)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <50 µg/l

Oliechromatogram 1 van 1

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: XMXS-ONHW-GQWZ-DSVR Ref.: 532017_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte potnr

1656161 01-1-1 01 (180-280) 01 1.8-2.8 0227847YA
01 1.8-2.8 0148233MM

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 532017
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: XMXS-ONHW-GQWZ-DSVR Ref.: 532017_certificaat_v1



Analysemethoden in Grondwater (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.

Barium (Ba) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) : Conform AS3110 prestatieblad 3; gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 12846
Lood (Pb) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3130 prestatieblad 1
Styreen : Conform AS3130 prestatieblad 1
Chlooralifaten : Conform AS3130 prestatieblad 1
Vinylchloride : Conform AS3130 prestatieblad 1

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 532017
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: XMXS-ONHW-GQWZ-DSVR Ref.: 532017_certificaat_v1



IDDS Milieu B.V.
T.a.v. de heer D. Bijl
Postbus 126
2200 AC NOORDWIJK ZH

Uw kenmerk : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Ons kenmerk : Project 532018
Validatieref. : 532018_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : UZZY-INUG-PIQH-NSRW
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 4 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 17 april 2015

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht klantenservice@omegam.nl BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Organische parameters - niet aromatisch
Vluchtige olie (C5 - C10):

som C5-C8 fractie µg/l < 10 23 440
som C8-C10 fractie µg/l < 10 41 110

S minerale olie (florisil clean-up) µg/l 240 75 620

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S styreen µg/l < 0,2 8,4 0,8
S benzeen µg/l 0,3 97 6,9
S tolueen µg/l 1,2 1000 5,7
S ethylbenzeen µg/l 0,6 160 170
S xyleen (ortho) µg/l 2,2 440 120
S xyleen (som m+p) µg/l 1,7 570 380
S naftaleen µg/l 26 1,9 27

S som xylenen µg/l 3,9 1000 500

Organische parameters - overig
Oplosmiddelen:
S ethyl-t-butylether (EtBE) µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0
S methyl-t-butylether (MtBE) µg/l < 1,0 120 11

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 532018
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
1656162 = 20-1-1 20 (180-280)
1656163 = 30-1-1 30 (400-500)
1656164 = 31-1-1 31 (180-280)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 14/04/2015 14/04/2015 14/04/2015
Ontvangstdatum opdracht : 14/04/2015 14/04/2015 14/04/2015
Startdatum : 14/04/2015 14/04/2015 14/04/2015
Monstercode : 1656162 1656163 1656164
Matrix : Grondwater Grondwater Grondwater

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 op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: UZZY-INUG-PIQH-NSRW Ref.: 532018_certificaat_v1



Organische parameters - niet aromatisch
Vluchtige olie (C5 - C10):

som C5-C8 fractie µg/l 290
som C8-C10 fractie µg/l 48

S minerale olie (florisil clean-up) µg/l 440

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S styreen µg/l 1,0
S benzeen µg/l 39
S tolueen µg/l 100
S ethylbenzeen µg/l 170
S xyleen (ortho) µg/l 200
S xyleen (som m+p) µg/l 700
S naftaleen µg/l 35

S som xylenen µg/l 900

Organische parameters - overig
Oplosmiddelen:
S ethyl-t-butylether (EtBE) µg/l < 1,0
S methyl-t-butylether (MtBE) µg/l < 200

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 532018
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
1656165 = 32-1-1 32 (180-280)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 14/04/2015
Ontvangstdatum opdracht : 14/04/2015
Startdatum : 14/04/2015
Monstercode : 1656165
Matrix : Grondwater

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 op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: UZZY-INUG-PIQH-NSRW Ref.: 532018_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Uw referentie : 32-1-1 32 (180-280)
Monstercode : 1656165

Opmerking(en) bij resultaten:
methyl-t-butylether (MtBE): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 532018
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: UZZY-INUG-PIQH-NSRW Ref.: 532018_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1656162
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Uw referentie : 20-1-1 20 (180-280)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 67 %
2) fractie C19 - C29 11 %
3) fractie C29 - C35 13 %
4) fractie C35 -< C40 8 %

minerale olie gehalte: 240 µg/l

Oliechromatogram 1 van 4

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: UZZY-INUG-PIQH-NSRW Ref.: 532018_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1656163
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Uw referentie : 30-1-1 30 (400-500)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 94 %
2) fractie C19 - C29 2 %
3) fractie C29 - C35 3 %
4) fractie C35 -< C40 <1 %

minerale olie gehalte: 75 µg/l

Oliechromatogram 2 van 4

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: UZZY-INUG-PIQH-NSRW Ref.: 532018_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1656164
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Uw referentie : 31-1-1 31 (180-280)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 92 %
2) fractie C19 - C29 3 %
3) fractie C29 - C35 3 %
4) fractie C35 -< C40 2 %

minerale olie gehalte: 620 µg/l

Oliechromatogram 3 van 4

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: UZZY-INUG-PIQH-NSRW Ref.: 532018_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1656165
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Uw referentie : 32-1-1 32 (180-280)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 99 %
2) fractie C19 - C29 <1 %
3) fractie C29 - C35 <1 %
4) fractie C35 -< C40 <1 %

minerale olie gehalte: 440 µg/l

Oliechromatogram 4 van 4

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: UZZY-INUG-PIQH-NSRW Ref.: 532018_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte potnr

1656162 20-1-1 20 (180-280) 20 1.8-2.8 0227843YA

1656163 30-1-1 30 (400-500) 30 4-5 0227836YA

1656164 31-1-1 31 (180-280) 31 1.8-2.8 0227864YA

1656165 32-1-1 32 (180-280) 32 1.8-2.8 0227866YA

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 532018
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: UZZY-INUG-PIQH-NSRW Ref.: 532018_certificaat_v1



Analysemethoden in Grondwater (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.

Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3130 prestatieblad 1
Styreen : Conform AS3130 prestatieblad 1
Ethyl-t-butylether (EtBE) : Conform AS3130 prestatieblad 1
Methyl-t-butylether (MtBE) : Conform AS3130 prestatieblad 1

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 532018
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: UZZY-INUG-PIQH-NSRW Ref.: 532018_certificaat_v1



IDDS Milieu B.V.
T.a.v. de heer D. Bijl
Postbus 126
2200 AC NOORDWIJK ZH

Uw kenmerk : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Ons kenmerk : Project 537354
Validatieref. : 537354_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : KGFH-FELM-QYJO-RMHY
Bijlage(n) : 4 tabel(len) + 9 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 27 mei 2015

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht klantenservice@omegam.nl BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Organische parameters - niet aromatisch
Vluchtige olie (C5 - C10):

som C5-C8 fractie µg/l < 10 10 < 10
som C8-C10 fractie µg/l < 10 < 10 < 10

S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 50 < 50 < 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S ethylbenzeen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S naftaleen µg/l 0,04 < 0,02 < 0,02
S styreen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S tolueen µg/l 0,2 < 0,2 < 0,2
S xyleen (ortho) µg/l 0,3 0,3 0,2
S xyleen (som m+p) µg/l 0,6 0,7 0,5

S som xylenen µg/l 0,9 1,0 0,7

Tabel 1 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 537354
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
2157187 = 16-1-1 16 (180-280)
2157188 = 17-1-1 17 (180-280)
2157189 = 18-1-1 18 (180-280)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015
Ontvangstdatum opdracht : 21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015
Startdatum : 21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015
Monstercode : 2157187 2157188 2157189
Matrix : Grondwater Grondwater Grondwater

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 op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: KGFH-FELM-QYJO-RMHY Ref.: 537354_certificaat_v1



Organische parameters - niet aromatisch
Vluchtige olie (C5 - C10):

som C5-C8 fractie µg/l < 10 1800 10
som C8-C10 fractie µg/l < 10 650 < 10

S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 50 3700 < 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen µg/l < 0,2 400 0,4
S ethylbenzeen µg/l 2,4 4100 < 0,2
S naftaleen µg/l 0,18 250 0,19
S styreen µg/l < 0,2 39 < 0,2
S tolueen µg/l 1,1 3400 0,3
S xyleen (ortho) µg/l 3,3 5100 0,2
S xyleen (som m+p) µg/l 8,9 11000 0,7

S som xylenen µg/l 12 16000 0,9

Organische parameters - overig
Oplosmiddelen:
S ethyl-t-butylether (EtBE) µg/l < 1,0 < 10 < 1,0
S methyl-t-butylether (MtBE) µg/l < 1,0 < 10 3,3

Tabel 2 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 537354
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
2157190 = 44-1-1 44 (600-700)
2157191 = 45-1-1 45 (220-320)
2157192 = 46-1-1 46 (190-290)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015
Ontvangstdatum opdracht : 21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015
Startdatum : 21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015
Monstercode : 2157190 2157191 2157192
Matrix : Grondwater Grondwater Grondwater

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 op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: KGFH-FELM-QYJO-RMHY Ref.: 537354_certificaat_v1



Organische parameters - niet aromatisch
Vluchtige olie (C5 - C10):

som C5-C8 fractie µg/l 510 < 10 < 10
som C8-C10 fractie µg/l 820 < 10 < 10

S minerale olie (florisil clean-up) µg/l 1400 < 50 < 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen µg/l 100 3,0 1,9
S ethylbenzeen µg/l 1100 25 10
S naftaleen µg/l 130 2,2 0,66
S styreen µg/l 2,9 0,2 < 0,2
S tolueen µg/l 7,7 9,3 6,8
S xyleen (ortho) µg/l 92 8,8 5,4
S xyleen (som m+p) µg/l 2300 47 21

S som xylenen µg/l 2400 56 26

Organische parameters - overig
Oplosmiddelen:
S ethyl-t-butylether (EtBE) µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0
S methyl-t-butylether (MtBE) µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0

Tabel 3 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 537354
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
2157193 = 47-1-1 47 (180-280)
2157194 = 48-1-1 48 (180-280)
2157195 = 50-1-1 50 (180-280)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015
Ontvangstdatum opdracht : 21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015
Startdatum : 21/05/2015 21/05/2015 21/05/2015
Monstercode : 2157193 2157194 2157195
Matrix : Grondwater Grondwater Grondwater

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 op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: KGFH-FELM-QYJO-RMHY Ref.: 537354_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Uw referentie : 45-1-1 45 (220-320)
Monstercode : 2157191

Opmerking(en) bij resultaten:
ethyl-t-butylether (EtBE): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
methyl-t-butylether (MtBE): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix

Tabel 4 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 537354
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KGFH-FELM-QYJO-RMHY Ref.: 537354_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 2157187
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Uw referentie : 16-1-1 16 (180-280)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <50 µg/l

Oliechromatogram 1 van 9

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KGFH-FELM-QYJO-RMHY Ref.: 537354_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 2157188
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Uw referentie : 17-1-1 17 (180-280)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <50 µg/l

Oliechromatogram 2 van 9

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KGFH-FELM-QYJO-RMHY Ref.: 537354_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 2157189
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Uw referentie : 18-1-1 18 (180-280)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <50 µg/l

Oliechromatogram 3 van 9

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KGFH-FELM-QYJO-RMHY Ref.: 537354_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 2157190
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Uw referentie : 44-1-1 44 (600-700)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <50 µg/l

Oliechromatogram 4 van 9

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KGFH-FELM-QYJO-RMHY Ref.: 537354_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 2157191
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Uw referentie : 45-1-1 45 (220-320)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 91 %
2) fractie C19 - C29 9 %
3) fractie C29 - C35 <1 %
4) fractie C35 -< C40 <1 %

minerale olie gehalte: 3700 µg/l

Oliechromatogram 5 van 9

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KGFH-FELM-QYJO-RMHY Ref.: 537354_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 2157192
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Uw referentie : 46-1-1 46 (190-290)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <50 µg/l

Oliechromatogram 6 van 9

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KGFH-FELM-QYJO-RMHY Ref.: 537354_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 2157193
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Uw referentie : 47-1-1 47 (180-280)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 98 %
2) fractie C19 - C29 1 %
3) fractie C29 - C35 <1 %
4) fractie C35 -< C40 <1 %

minerale olie gehalte: 1400 µg/l

Oliechromatogram 7 van 9

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KGFH-FELM-QYJO-RMHY Ref.: 537354_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 2157194
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Uw referentie : 48-1-1 48 (180-280)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <50 µg/l

Oliechromatogram 8 van 9

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KGFH-FELM-QYJO-RMHY Ref.: 537354_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 2157195
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Uw referentie : 50-1-1 50 (180-280)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <50 µg/l

Oliechromatogram 9 van 9

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KGFH-FELM-QYJO-RMHY Ref.: 537354_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte potnr

2157187 16-1-1 16 (180-280) 16 1.8-2.8 0232174YA
16 1.8-2.8 0232148YA

2157188 17-1-1 17 (180-280) 17 1.8-2.8 0228027YA
17 1.8-2.8 0232176YA

2157189 18-1-1 18 (180-280) 18 1.8-2.8 0232188YA
18 1.8-2.8 0232180YA

2157190 44-1-1 44 (600-700) 44 6-7 0232147YA
44 6-7 0232177YA

2157191 45-1-1 45 (220-320) 45 2.2-3.2 0232149YA
45 2.2-3.2 0232161YA

2157192 46-1-1 46 (190-290) 46 1.9-2.9 0232164YA
46 1.9-2.9 0232160YA

2157193 47-1-1 47 (180-280) 47 1.8-2.8 0232165YA
47 1.8-2.8 0232168YA

2157194 48-1-1 48 (180-280) 48 1.8-2.8 0232192YA
48 1.8-2.8 0232193YA

2157195 50-1-1 50 (180-280) 50 1.8-2.8 0232181YA
50 1.8-2.8 0231581YA

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 537354
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KGFH-FELM-QYJO-RMHY Ref.: 537354_certificaat_v1



Analysemethoden in Grondwater (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.

Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3130 prestatieblad 1
Styreen : Conform AS3130 prestatieblad 1
Ethyl-t-butylether (EtBE) : Conform AS3130 prestatieblad 1
Methyl-t-butylether (MtBE) : Conform AS3130 prestatieblad 1

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 537354
Project omschrijving : 1501G915-Pruimendijk 21 te Rijsoord
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KGFH-FELM-QYJO-RMHY Ref.: 537354_certificaat_v1



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 3.3 
ANALYSECERTIFICATEN ASBEST 



Analyse certificaat

V220115_1

13-04-2015Datum rapportage

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1504-0227
1501G915
IDDS B.V. Milieu en Techniek
Postbus 126
2200 AC Noordwijk ZH
02-04-2015

Monsternummer: 15-058181

Angele de Leeuw

Labcoördinator

Rapportnummer: 1504-0227_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt

Opmerking

Soort monster

13-04-2015
Opdrachtgever
86453385

r009085664, r009085665

Pruimendijk 21 te Rijsoord

MM1

Puin

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda
Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 0880 - 235755

Nat ingezet gewicht (kg) 21,908

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) 9,8

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
Onderzoeksmethode: Conform NEN 5897, AP04-V (AP04-SG-XVIII / AP04-SB-VI)

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

#> 16 mm 0,425 0,000 0 100,0 - - - - - -
#8-16 mm 1,214 0,000 0 100,0 - - - - - -
#4-8 mm 1,501 0,386 3 100,0 173,6 - - - 173,6 173,6
#2-4 mm 1,234 0,000 0 100,0 - - - - - -
#1-2 mm 1,522 0,000 0 25,9 - - - - - -
#0,5-1 mm 2,812 0,000 0 5,4 - - - - - -
#< 0,5 mm 9,014 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 17,720 0,386 3 173,6 - - - 173,6 173,6

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) 9,8 - - - 9,8 9,8
# Ondergrens (mg/kg d.s.) 6,5 - - - 6,5 6,5
# Bovengrens (mg/kg d.s.) 13 - - - 13 13

Droge stof 84,9 % (m/m) *

Isolatiemateriaal; Chrysotiel 30 - 60%
Aangetroffen materiaal:

Pagina 1 / 2
KvK
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Analyse certificaat

V220115_1

13-04-2015Datum rapportage

Angele de Leeuw

Labcoördinator

Monsternummer: 15-058181

Rapportnummer: 1504-0227_01

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1504-0227
1501G915
IDDS B.V. Milieu en Techniek
Postbus 126
2200 AC Noordwijk ZH
02-04-2015

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

13-04-2015
Opdrachtgever
86453385

r009085664, r009085665

Pruimendijk 21 te Rijsoord

MM1
Puin

Asbest in puin

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.
- = Niet aantoonbaar
< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens
N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende
fractie
LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels
LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels
Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen dient, indien relevant voor het onderzoek,
voor de fractie < 0,5 mm tevens analyse m.b.v. SEM/EDX uitgevoerd te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de
representativiteit van de monstername.
Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.

Pagina 2 / 2
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Nederland l Engeland l Ierland l Rusland l Verenigde Staten l Canada l Australië l Zuidoost-Azië l Brazilië l Midden-Oosten l Afrika
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Analyse certificaat

V220115_1

13-04-2015Datum rapportage

Angele de Leeuw

Labcoördinator

Rapportnummer: 1504-0494_01

Monsternummer: 15-058180 RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda
Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 0880 - 235720
F 0880 - 235701

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 0880 - 235755

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1504-0494
1501G915
IDDS B.V. Milieu en Techniek
Postbus 126
2200 AC Noordwijk ZH
03-04-2015

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking

Methode

13-04-2015
Opdrachtgever
86453386
r001047443

Pruimendijk 21 te Rijsoord

AVM01
Lichtmicroscopie; Identificatie conform NEN5896;
Kwantificatie conform NEN5707 / NEN5897

0.00
Type 1

###############################Chrysotiel 10 - 15 %
Amosiet Niet aantoonbaar
Crocidoliet Niet aantoonbaar
Actinoliet Niet aantoonbaar
Tremoliet Niet aantoonbaar
Anthophylliet Niet aantoonbaar
Soort Materiaal Plaatmateriaal
Hechtgebondenheid Goed
Aantal stukken 1
Gewicht materiaal (g) 89,0

0.00
Type 1

#Actinoliet (mg) 0
Amosiet (mg) 0
Anthophylliet (mg) 0
Chrysotiel (mg) 11000
Crocidoliet (mg) 0
Tremoliet (mg) 0

Chrysotiel
(mg)

Amosiet
(mg)

Crocidoliet
(mg)

Actinoliet
(mg)

Tremoliet
(mg)

Anthophylliet
(mg)

Totaal 11000 0 0 0 0 0
Ondergrens 8900 0 0 0 0 0
Bovengrens 13000 0 0 0 0 0

Toelichting:

Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportagegrens < 0,1 % aangenomen te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
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BIJLAGE 4.1 
NORMERING WET BODEMBESCHERMING EN 

GECORRIGEERDE MEETRESULTATEN GROND 
 
 



 
 

Projectcode: 1501G915 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   M01 M02 M03 
Certificaatcode   530808 530808 530808 
Boring(en)   02 01, 03, 06, 14 06, 08, 12, 13 
Traject (m -mv)   0,90 - 1,40 0,08 - 1,00 0,80 - 1,50 
Humus % ds 7,5 2,3 4,1 
Lutum % ds 16 10 14 
Datum van toetsing  28-5-2015 28-5-2015 28-5-2015 
Monsterconclusie  Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 
Monstermelding 1     
Monstermelding 2     
Monstermelding 3     
     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  
     
OVERIG     
Droge stof %  73,6 73,6 (6)   81,1 81,1 (6)   75,3 75,3 (6)  
Lutum % (m/m) 

ds 
 16,0    10,1    14,3   

Organische stof (humus) % (m/m) 
ds 

 7,5    2,3    4,1   

Gewicht artefacten g  <1    <1    <1   
     
METALEN     
Barium [Ba] mg/kg ds  48 68 (6)   95 183 (6)   93 142 (6)  
Cadmium [Cd] mg/kg ds  2,1 2,5 0,15  0,29 0,44 -0,01  0,24 0,32 -0,02 
Kobalt [Co] mg/kg ds  10 14 -0,01  5,6 10,4 -0,03  5,4 8,1 -0,04 
Koper [Cu] mg/kg ds  410 507 3,11  14 22 -0,12  21 29 -0,07 
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,20 0,23 0  0,10 0,13 -0  0,15 0,18 0 
Lood [Pb] mg/kg ds  670 775 1,51  51 69 0,04  48 60 0,02 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  2,3 2,3 0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  60 81 0,71  17 30 -0,08  18 26 -0,14 
Zink [Zn] mg/kg ds  940 1205 1,84  120 201 0,11  110 155 0,03 
     
PAK     
Naftaleen mg/kg ds  0,18 0,18   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  
Fenanthreen mg/kg ds  0,28 0,28   0,05 0,05   0,37 0,37  
Anthraceen mg/kg ds  0,19 0,19   0,08 0,08   0,09 0,09  
Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,19 0,19   0,71 0,71  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,14 0,14   0,26 0,26  
Chryseen mg/kg ds  0,50 0,50   0,20 0,20   0,42 0,42  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,59 0,59   0,13 0,13   0,15 0,15  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,86 0,86   0,20 0,20   0,20 0,20  
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,55 0,55   0,11 0,11   0,14 0,14  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,62 0,62   0,10 0,10   0,16 0,16  
PAK 10 VROM mg/kg    
PAK 10 VROM mg/kg ds  3,8 3,8 0,06  1,2 1,2 -0,01  2,5 2,5 0,03 
     
PCB`S     
PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,003   <0,001 <0,002  
PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,003   <0,001 <0,002  
PCB 101 mg/kg ds  0,005 0,007   <0,001 <0,003   <0,001 <0,002  
PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,003   <0,001 <0,002  
PCB 138 mg/kg ds  0,021 0,028   <0,001 <0,003   <0,001 <0,002  
PCB 153 mg/kg ds  0,014 0,019   <0,001 <0,003   <0,001 <0,002  
PCB 180 mg/kg ds  0,014 0,019   <0,001 <0,003   <0,001 <0,002  
PCB (som 7) mg/kg ds   0,075 0,06   <0,021 0   <0,012 -0,01 
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,056    <0,005    <0,005   
     
MINERALE OLIE     
Minerale olie C5 - C8 mg/kg ds    
Minerale olie C8 - C10 mg/kg ds    
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  7100 9467 1,93  <35 <107 -0,02  140 341 0,03 

 



 
 

Projectcode: 1501G915 

Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   M04 M05 M06 
Certificaatcode   530808 532016 532016 
Boring(en)   06, 09a, 11 02a 02b 
Traject (m -mv)   0,00 - 1,30 0,50 - 1,00 0,80 - 1,30 
Humus % ds 3,5 2,9 11 
Lutum % ds 9,0 7,4 7,2 
Datum van toetsing  28-5-2015 28-5-2015 28-5-2015 
Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Interventiewaarde 
Monstermelding 1     
Monstermelding 2     
Monstermelding 3     
     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  
     
OVERIG     
Droge stof %  78,8 78,8 (6)   82,3 82,3 (6)   76,6 76,6 (6)  
Lutum % (m/m) 

ds 
 9,0    7,4    7,2   

Organische stof (humus) % (m/m) 
ds 

 3,5    2,9    10,6   

Gewicht artefacten g  <1    <1    <1   
     
METALEN     
Barium [Ba] mg/kg ds  84 174 (6)   81 187 (6)   55 129 (6)  
Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,75 1,10 0,04  0,30 0,46 -0,01  2,8 3,3 0,22 
Kobalt [Co] mg/kg ds  5,3 10,6 -0,03  5,8 12,8 -0,01  6,7 15,0 0 
Koper [Cu] mg/kg ds  18 29 -0,07  28 48 0,05  830 1164 7,49 
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,28 0,36 0,01  0,45 0,59 0,01  0,19 0,24 0 
Lood [Pb] mg/kg ds  73 99 0,1  94 133 0,17  380 476 0,89 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  15 28 -0,11  17 34 -0,02  23 47 0,18 
Zink [Zn] mg/kg ds  150 255 0,2  120 219 0,14  1300 2080 3,34 
     
PAK     
Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   0,17 0,16  
Fenanthreen mg/kg ds  0,09 0,09   0,06 0,06   0,68 0,64  
Anthraceen mg/kg ds  0,10 0,10   <0,05 <0,04   0,38 0,36  
Fluorantheen mg/kg ds  0,21 0,21   0,11 0,11   0,91 0,86  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,13 0,13   0,07 0,07   0,35 0,33  
Chryseen mg/kg ds  0,19 0,19   0,10 0,10   0,48 0,45  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,09 0,09   0,06 0,06   0,29 0,27  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,15 0,15   0,09 0,09   0,39 0,37  
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,14 0,14   0,09 0,09   0,29 0,27  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,10 0,10   0,08 0,08   0,36 0,34  
PAK 10 VROM mg/kg    
PAK 10 VROM mg/kg ds  1,2 1,2 -0,01  0,73 0,73 -0,02  4,3 4,1 0,07 
     
PCB`S     
PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,002   <0,001 <0,001  
PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,002   <0,001 <0,001  
PCB 101 mg/kg ds  0,002 0,006   <0,001 <0,002   <0,001 <0,001  
PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,002   <0,001 <0,002   <0,001 <0,001  
PCB 138 mg/kg ds  0,007 0,020   0,001 0,003   0,006 0,006  
PCB 153 mg/kg ds  0,005 0,014   <0,001 <0,002   0,005 0,005  
PCB 180 mg/kg ds  0,004 0,011   <0,001 <0,002   0,005 0,005  
PCB (som 7) mg/kg ds   0,057 0,04   0,018 -0   0,018 -0 
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,020    0,005    0,019   
     
MINERALE OLIE     
Minerale olie C5 - C8 mg/kg ds    
Minerale olie C8 - C10 mg/kg ds    
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <70 -0,02  81 279 0,02  1500 1415 0,25 

 



 
 

Projectcode: 1501G915 

Tabel 3: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   M07 M08 M09 
Certificaatcode   532016 532016 532016 
Boring(en)   02c 02d 02 
Traject (m -mv)   0,70 - 1,20 1,00 - 1,50 1,50 - 2,00 
Humus % ds 6,2 2,6 3,9 
Lutum % ds 19 19 23 
Datum van toetsing  28-5-2015 28-5-2015 28-5-2015 
Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 
Monstermelding 1     
Monstermelding 2     
Monstermelding 3     
     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  
     
OVERIG     
Droge stof %  70,2 70,2 (6)   78,6 78,6 (6)   73,4 73,4 (6)  
Lutum % (m/m) 

ds 
 18,5    19,4    22,8   

Organische stof (humus) % (m/m) 
ds 

 6,2    2,6    3,9   

Gewicht artefacten g  <1    <1    <1   
     
METALEN     
Barium [Ba] mg/kg ds  94 119 (6)   120 146 (6)   120 129 (6)  
Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,20 <0,17 -0,03  0,23 0,31 -0,02  0,32 0,39 -0,02 
Kobalt [Co] mg/kg ds  8,2 10,3 -0,03  8,3 10,1 -0,03  7,6 8,2 -0,04 
Koper [Cu] mg/kg ds  19 23 -0,11  24 31 -0,06  51 59 0,13 
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,10 0,11 -0  0,53 0,59 0,01  0,16 0,17 0 
Lood [Pb] mg/kg ds  23 26 -0,05  150 177 0,26  57 63 0,03 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  26 32 -0,05  25 30 -0,08  24 26 -0,14 
Zink [Zn] mg/kg ds  88 107 -0,06  140 175 0,06  140 158 0,03 
     
PAK     
Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,14 0,14   <0,05 <0,04  
Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,07 0,07   <0,05 <0,04  
Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  
Fluorantheen mg/kg ds  0,09 0,09   0,15 0,15   0,08 0,08  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,06 0,06   0,10 0,10   <0,05 <0,04  
Chryseen mg/kg ds  0,07 0,07   0,15 0,15   0,07 0,07  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,11 0,11   <0,05 <0,04  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,07 0,07   0,15 0,15   0,05 0,05  
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,05 0,05   0,09 0,09   <0,05 <0,04  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04   0,13 0,13   <0,05 <0,04  
PAK 10 VROM mg/kg    
PAK 10 VROM mg/kg ds  0,52 0,52 -0,03  1,1 1,1 -0,01  0,44 0,45 -0,03 
     
PCB`S     
PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,003   <0,001 <0,002  
PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,003   <0,001 <0,002  
PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,003   <0,001 <0,002  
PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,003   <0,001 <0,002  
PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,001   0,001 0,004   <0,001 <0,002  
PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,003   <0,001 <0,002  
PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,003   <0,001 <0,002  
PCB (som 7) mg/kg ds   <0,0079 -0,01   0,020 0   <0,013 -0,01 
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  <0,005    0,005    <0,005   
     
MINERALE OLIE     
Minerale olie C5 - C8 mg/kg ds    
Minerale olie C8 - C10 mg/kg ds    
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <40 -0,03  88 338 0,03  53 136 -0,01 

 



 
 

Projectcode: 1501G915 

Tabel 4: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   M20 M21 M22 
Certificaatcode   530813, 531516 530813, 531516 530813, 531516 
Boring(en)   20 20 21 
Traject (m -mv)   0,70 - 0,90 1,90 - 2,10 1,20 - 1,40 
Humus % ds 5,7 5,3 6,8 
Lutum % ds 25 25 25 
Datum van toetsing  28-5-2015 28-5-2015 28-5-2015 
Monsterconclusie  Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 
Monstermelding 1     
Monstermelding 2     
Monstermelding 3     
     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  
     
OVERIG     
Droge stof %  78,3 78,3 (6)   72,7 72,7 (6)   74,8 74,8 (6)  
Lutum % (m/m) 

ds 
   

Organische stof (humus) % (m/m) 
ds 

 5,7    5,3    6,8   

2-ethoxy-2-methylpropaan 
(Ethyl tert-butyl ether, 
ETBE) 

mg/kg ds  <0,3 <0,2 (6)   <0,3 <0,2 (6)   <0,3 <0,2 (6)  

Gewicht artefacten g  <1    <1    <1   
     
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Methyl-tert-butylether 
(MTBE) 

mg/kg ds  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1   <0,1 <0,1  

     
VLUCHTIGE 
AROMATISCHE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

Benzeen mg/kg ds  <0,05 <0,06 -0,16  <0,05 <0,07 -0,14  <0,05 <0,05 -0,17 
Tolueen mg/kg ds  <0,05 <0,06 -0  <0,05 <0,07 -0  <0,05 <0,05 -0 
Ethylbenzeen mg/kg ds  <0,05 <0,06 -0  <0,05 <0,07 -0  <0,05 <0,05 -0 
ortho-Xyleen mg/kg ds  0,21 0,37   <0,05 <0,07   <0,05 <0,05  
meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds  0,13 0,23   <0,10 <0,13   <0,10 <0,10  
Xylenen (som) mg/kg ds  0,34 0,60 0,01  <0,10 <0,20 -0,02  <0,10 <0,15 -0,02 
Styreen (Vinylbenzeen) mg/kg ds  <0,05 <0,06 -0  <0,05 <0,07 -0  <0,05 <0,05 -0 
Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds   0,84 (2)    <0,46 (2)    <0,36 (2)  

     
PAK     
Naftaleen mg/kg ds  1,7 1,7   0,09 0,09   <0,05 <0,04  
Fenanthreen mg/kg ds    
Anthraceen mg/kg ds    
Fluorantheen mg/kg ds    
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds    
Chryseen mg/kg ds    
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds    
Benzo(a)pyreen mg/kg ds    
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds    
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds    
PAK 10 VROM mg/kg   1,7 (2) 0,01   0,090 (2) -0,04   <0,035 (2) -0,04 
PAK 10 VROM mg/kg ds    
     
MINERALE OLIE     
Minerale olie C5 - C8 mg/kg ds  <10 12 (6)   <10 13 (6)   <10 10 (6)  
Minerale olie C8 - C10 mg/kg ds  46 81 (6)   <10 13 (6)   <10 10 (6)  
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  8400 14737 3,02  190 358 0,03  140 206 0 

 



 
 

Projectcode: 1501G915 

Tabel 5: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   M23 M24 M30 
Certificaatcode   530813, 531516 530813, 531516 530813, 531516 
Boring(en)   22 23 30 
Traject (m -mv)   1,30 - 1,50 1,30 - 1,50 1,00 - 1,20 
Humus % ds 3,6 5,7 3,5 
Lutum % ds 25 25 25 
Datum van toetsing  28-5-2015 28-5-2015 28-5-2015 
Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Interventiewaarde 
Monstermelding 1     
Monstermelding 2     
Monstermelding 3     
     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  
     
OVERIG     
Droge stof %  77,3 77,3 (6)   79,0 79,0 (6)   77,1 77,1 (6)  
Lutum % (m/m) 

ds 
   

Organische stof (humus) % (m/m) 
ds 

 3,6    5,7    3,5   

2-ethoxy-2-methylpropaan 
(Ethyl tert-butyl ether, 
ETBE) 

mg/kg ds  <0,3 <0,2 (6)   <0,3 <0,2 (6)   <0,3 <0,2 (6)  

Gewicht artefacten g  <1    <1    <1   
     
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Methyl-tert-butylether 
(MTBE) 

mg/kg ds  <0,1 <0,2   <0,1 <0,1   <0,1 <0,2  

     
VLUCHTIGE 
AROMATISCHE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

Benzeen mg/kg ds  <0,05 <0,10 -0,11  <0,05 <0,06 -0,16  2,8 8,0 8,67 
Tolueen mg/kg ds  <0,05 <0,10 -0  <0,05 <0,06 -0  80 229 7,19 
Ethylbenzeen mg/kg ds  <0,05 <0,10 -0  <0,05 <0,06 -0  110 314 2,86 
ortho-Xyleen mg/kg ds  <0,05 <0,10   <0,05 <0,06   130 371  
meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds  <0,10 <0,19   <0,10 <0,12   340 971  
Xylenen (som) mg/kg ds  <0,10 <0,29 -0,01  <0,10 <0,18 -0,02  470 1343 81,12 
Styreen (Vinylbenzeen) mg/kg ds  <0,05 <0,10 -0  <0,05 <0,06 -0  <0,05 <0,10 -0 
Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds   <0,68 (2)    <0,43 (2)    1894 (2,5)  

     
PAK     
Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   12 12  
Fenanthreen mg/kg ds    
Anthraceen mg/kg ds    
Fluorantheen mg/kg ds    
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds    
Chryseen mg/kg ds    
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds    
Benzo(a)pyreen mg/kg ds    
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds    
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds    
PAK 10 VROM mg/kg   <0,035 (2) -0,04   <0,035 (2) -0,04   12 (2) 0,27 
PAK 10 VROM mg/kg ds    
     
MINERALE OLIE     
Minerale olie C5 - C8 mg/kg ds  <10 19 (6)   <10 12 (6)   120 343 (6)  
Minerale olie C8 - C10 mg/kg ds  <10 19 (6)   <10 12 (6)   69 197 (6)  
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  110 306 0,02  49 86 -0,02  210 600 0,09 

 



 
 

Projectcode: 1501G915 

Tabel 6: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   M31 M32 M33 
Certificaatcode   530813, 531516 530813, 531516 530813, 531516 
Boring(en)   30 32 38 
Traject (m -mv)   2,30 - 2,50 1,30 - 1,50 1,30 - 1,50 
Humus % ds 19 5,4 2,9 
Lutum % ds 25 25 25 
Datum van toetsing  28-5-2015 28-5-2015 28-5-2015 
Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 
Monstermelding 1     
Monstermelding 2     
Monstermelding 3     
     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  
     
OVERIG     
Droge stof %  44,6 44,6 (6)   77,9 77,9 (6)   70,0 70,0 (6)  
Lutum % (m/m) 

ds 
   

Organische stof (humus) % (m/m) 
ds 

 19,3    5,4    2,9   

2-ethoxy-2-methylpropaan 
(Ethyl tert-butyl ether, 
ETBE) 

mg/kg ds  <0,3 <0,2 (6)   <0,3 <0,2 (6)   <0,3 <0,2 (6)  

Gewicht artefacten g  <1    <1    <1   
     
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Methyl-tert-butylether 
(MTBE) 

mg/kg ds  <0,1 <0,0   <0,1 <0,1   <0,1 <0,2  

     
VLUCHTIGE 
AROMATISCHE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

Benzeen mg/kg ds  0,09 0,05 -0,17  0,13 0,24 0,04  <0,05 <0,12 -0,09 
Tolueen mg/kg ds  5,6 2,9 0,08  <0,05 <0,06 -0  <0,05 <0,12 -0 
Ethylbenzeen mg/kg ds  5,3 2,7 0,02  13 24 0,22  <0,05 <0,12 -0 
ortho-Xyleen mg/kg ds  7,3 3,8   0,86 1,59   <0,05 <0,12  
meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds  17 9   28 52   0,23 0,79  
Xylenen (som) mg/kg ds  24 13 0,76  29 53 3,18  0,26 0,91 0,03 
Styreen (Vinylbenzeen) mg/kg ds  0,22 0,11 -0  <0,05 <0,06 -0  <0,05 <0,12 -0 
Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds   18 (2,5)    78 (2,5)    1,4 (2)  

     
PAK     
Naftaleen mg/kg ds  1,8 0,9   0,38 0,38   0,09 0,09  
Fenanthreen mg/kg ds    
Anthraceen mg/kg ds    
Fluorantheen mg/kg ds    
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds    
Chryseen mg/kg ds    
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds    
Benzo(a)pyreen mg/kg ds    
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds    
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds    
PAK 10 VROM mg/kg   0,93 (2) -0,01   0,38 (2) -0,03   0,090 (2) -0,04 
PAK 10 VROM mg/kg ds    
     
MINERALE OLIE     
Minerale olie C5 - C8 mg/kg ds  <10 4 (6)   38 70 (6)   <10 24 (6)  
Minerale olie C8 - C10 mg/kg ds  <10 4 (6)   49 91 (6)   <10 24 (6)  
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  150 78 -0,02  60 111 -0,02  82 283 0,02 

 



 
 

Projectcode: 1501G915 

Tabel 7: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   M34 M35 M36 
Certificaatcode   530813, 531516 532011 532011 
Boring(en)   40 34 35 
Traject (m -mv)   1,60 - 1,80 1,00 - 1,20 1,00 - 1,20 
Humus % ds 5,7 5,3 1,2 
Lutum % ds - 25 25 
Datum van toetsing  28-5-2015 28-5-2015 28-5-2015 
Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 
Monstermelding 1     
Monstermelding 2     
Monstermelding 3     
     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  
     
OVERIG     
Droge stof %  73,3    74,5 74,5 (6)   80,7 80,7 (6)  
Lutum % (m/m) 

ds 
   

Organische stof (humus) % (m/m) 
ds 

  5,3    1,2   

2-ethoxy-2-methylpropaan 
(Ethyl tert-butyl ether, 
ETBE) 

mg/kg ds  <0,3    <0,3 <0,2 (6)   <0,3 <0,2 (6)  

Gewicht artefacten g  <1    <1    <1   
     
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Methyl-tert-butylether 
(MTBE) 

mg/kg ds  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1   <0,1 <0,4  

     
VLUCHTIGE 
AROMATISCHE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

Benzeen mg/kg ds  <0,05 <0,06 -0,16  <0,05 <0,07 -0,14  <0,05 <0,18 -0,02 
Tolueen mg/kg ds  <0,05 <0,06 -0  <0,05 <0,07 -0  <0,05 <0,18 -0 
Ethylbenzeen mg/kg ds  <0,05 <0,06 -0  <0,05 <0,07 -0  <0,05 <0,18 -0 
ortho-Xyleen mg/kg ds  <0,05 <0,06   <0,05 <0,07   <0,05 <0,18  
meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds  <0,10 <0,12   1,4 2,6   <0,10 <0,35  
Xylenen (som) mg/kg ds  <0,10 <0,18 -0,02  1,4 2,7 0,14  <0,10 <0,53 0 
Styreen (Vinylbenzeen) mg/kg ds  <0,05 <0,06 -0  <0,05 <0,07 -0  <0,05 <0,18 -0 
Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds   <0,43 (2)    3,0 (2,5)    <1,2 (2)  

     
PAK     
Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  
Fenanthreen mg/kg ds    
Anthraceen mg/kg ds    
Fluorantheen mg/kg ds    
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds    
Chryseen mg/kg ds    
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds    
Benzo(a)pyreen mg/kg ds    
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds    
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds    
PAK 10 VROM mg/kg   <0,035 (2) -0,04   <0,035 (2) -0,04   <0,035 (2) -0,04 
PAK 10 VROM mg/kg ds    
     
MINERALE OLIE     
Minerale olie C5 - C8 mg/kg ds  <10 12 (6)   <10 13 (6)   <10 35 (6)  
Minerale olie C8 - C10 mg/kg ds  53 93 (6)   <10 13 (6)   <10 35 (6)  
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  490 860 0,14  100 189 -0  47 235 0,01 

 



 
 

Projectcode: 1501G915 

Tabel 8: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   M37 M38 M39 
Certificaatcode   532011 532583 532583 
Boring(en)   37 41 42 
Traject (m -mv)   1,00 - 1,20 1,10 - 1,30 1,10 - 1,30 
Humus % ds 7,0 2,9 4,5 
Lutum % ds 25 25 25 
Datum van toetsing  28-5-2015 28-5-2015 28-5-2015 
Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 
Monstermelding 1     
Monstermelding 2     
Monstermelding 3     
     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  
     
OVERIG     
Droge stof %  70,0 70,0 (6)   79,5 79,5 (6)   74,8 74,8 (6)  
Lutum % (m/m) 

ds 
   

Organische stof (humus) % (m/m) 
ds 

 7,0    2,9    4,5   

2-ethoxy-2-methylpropaan 
(Ethyl tert-butyl ether, 
ETBE) 

mg/kg ds  <0,3 <0,2 (6)    

Gewicht artefacten g  <1    <1    <1   
     
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Methyl-tert-butylether 
(MTBE) 

mg/kg ds  <0,1 <0,1    

     
VLUCHTIGE 
AROMATISCHE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

Benzeen mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0,17  <0,05 <0,12 -0,09  <0,05 <0,08 -0,13 
Tolueen mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,12 -0  0,18 0,40 0,01 
Ethylbenzeen mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,12 -0  0,07 0,16 -0 
ortho-Xyleen mg/kg ds  <0,05 <0,05   <0,05 <0,12   <0,05 <0,08  
meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds  <0,10 <0,10   <0,10 <0,24   0,27 0,60  
Xylenen (som) mg/kg ds  <0,10 <0,15 -0,02  <0,10 <0,36 -0,01  0,30 0,68 0,01 
Styreen (Vinylbenzeen) mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,12 -0  <0,05 <0,08 -0 
Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds   <0,35 (2)    <0,84 (2)    1,4 (2)  

     
PAK     
Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04   0,06 0,06  
Fenanthreen mg/kg ds    
Anthraceen mg/kg ds    
Fluorantheen mg/kg ds    
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds    
Chryseen mg/kg ds    
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds    
Benzo(a)pyreen mg/kg ds    
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds    
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds    
PAK 10 VROM mg/kg   <0,035 (2) -0,04   <0,035 (2) -0,04   0,060 (2) -0,04 
PAK 10 VROM mg/kg ds    
     
MINERALE OLIE     
Minerale olie C5 - C8 mg/kg ds  <10 10 (6)   <10 24 (6)   <10 16 (6)  
Minerale olie C8 - C10 mg/kg ds  <10 10 (6)   <10 24 (6)   <10 16 (6)  
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  59 84 -0,02  <35 <84 -0,02  97 216 0,01 

 



 
 

Projectcode: 1501G915 

Tabel 9: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   M40 M41 
Certificaatcode   532583 536366 
Boring(en)   43 19 
Traject (m -mv)   1,20 - 1,40 1,10 - 1,60 
Humus % ds 6,6 3,4 
Lutum % ds 25 14 
Datum van toetsing  28-5-2015 28-5-2015 
Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 
Monstermelding 1    
Monstermelding 2    
Monstermelding 3    
     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  
    
OVERIG    
Droge stof %  76,8 76,8 (6)   81,4 81,4 (6)  
Lutum % (m/m) 

ds 
  14,0   

Organische stof (humus) % (m/m) 
ds 

 6,6    3,4   

2-ethoxy-2-methylpropaan 
(Ethyl tert-butyl ether, 
ETBE) 

mg/kg ds  <0,3 <0,2 (6)   

Gewicht artefacten g  <1    <1   
    
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

   

Methyl-tert-butylether 
(MTBE) 

mg/kg ds  <0,1 <0,1   

    
METALEN    
Barium [Ba] mg/kg ds   99 153 (6)  
Cadmium [Cd] mg/kg ds   <0,20 <0,19 -0,03 
Kobalt [Co] mg/kg ds   7,3 11,1 -0,02 
Koper [Cu] mg/kg ds   21 30 -0,07 
Kwik [Hg] mg/kg ds   0,16 0,19 0 
Lood [Pb] mg/kg ds   31 39 -0,02 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds   <1,5 <1,1 -0 
Nikkel [Ni] mg/kg ds   21 31 -0,06 
Zink [Zn] mg/kg ds   90 130 -0,02 
    
VLUCHTIGE 
AROMATISCHE 
KOOLWATERSTOFFEN 

   

Benzeen mg/kg ds  0,09 0,14 -0,07  
Tolueen mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  
Ethylbenzeen mg/kg ds  0,09 0,14 -0  
ortho-Xyleen mg/kg ds  <0,05 <0,05   
meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds  2,0 3,0   
Xylenen (som) mg/kg ds  2,0 3,1 0,16  
Styreen (Vinylbenzeen) mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  
Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

mg/kg ds   3,5 (2,5)   

    
PAK    
Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  
Fenanthreen mg/kg ds   0,08 0,08  
Anthraceen mg/kg ds   <0,05 <0,04  
Fluorantheen mg/kg ds   0,13 0,13  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds   0,08 0,08  
Chryseen mg/kg ds   0,12 0,12  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds   0,07 0,07  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds   0,13 0,13  
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds   0,08 0,08  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds   0,09 0,09  
PAK 10 VROM mg/kg   <0,035 (2) -0,04  
PAK 10 VROM mg/kg ds   0,85 0,85 -0,02 
    
PCB`S    



 
 

Projectcode: 1501G915 

Grondmonster   M40 M41 
Certificaatcode   532583 536366 
Boring(en)   43 19 
Traject (m -mv)   1,20 - 1,40 1,10 - 1,60 
Humus % ds 6,6 3,4 
Lutum % ds 25 14 
Datum van toetsing  28-5-2015 28-5-2015 
Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 
PCB 28 mg/kg ds   <0,001 <0,002  
PCB 52 mg/kg ds   <0,001 <0,002  
PCB 101 mg/kg ds   <0,001 <0,002  
PCB 118 mg/kg ds   <0,001 <0,002  
PCB 138 mg/kg ds   <0,001 <0,002  
PCB 153 mg/kg ds   <0,001 <0,002  
PCB 180 mg/kg ds   <0,001 <0,002  
PCB (som 7) mg/kg ds    <0,014 -0,01 
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds   <0,005   
    
MINERALE OLIE    
Minerale olie C5 - C8 mg/kg ds  <10 11 (6)   
Minerale olie C8 - C10 mg/kg ds  <10 11 (6)   
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  76 115 -0,02  <35 <72 -0,02 

 
 
 

  
GTA : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
5 : Norm I ontbreekt 
6 : Heeft geen normwaarde 
8 : Asbest voldoet 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 

 
 



 
 

Projectcode: 1501G915 

Tabel 10: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

    AW   WO   IND   I  
   
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Methyl-tert-butylether (MTBE) mg/kg ds  0,2 0,2 0,2  
   
METALEN   
Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 
Kobalt [Co] mg/kg ds  15 35 190 190 
Koper [Cu] mg/kg ds  40 54 190 190 
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 
Lood [Pb] mg/kg ds  50 210 530 530 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,5 88 190 190 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  35 39 100 100 
Zink [Zn] mg/kg ds  140 200 720 720 
   
VLUCHTIGE AROMATISCHE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Benzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1 1,1 
Tolueen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 32 
Ethylbenzeen mg/kg ds  0,2 0,2 1,25 110 
Xylenen (som) mg/kg ds  0,45 0,45 1,25 17 
Styreen (Vinylbenzeen) mg/kg ds  0,25 0,25 86 86 
Som 16 Aromatische oplosmiddelen mg/kg ds  2,5 2,5 2,5  
   
PAK   
PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 
   
PCB`S   
PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 
   
MINERALE OLIE   
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 4.2 
TOETSINGSRESULTATEN GRONDWATER 



 
 

Projectcode: 1501G915 

Tabel 1: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

monsternummer  01-1-1 16-1-1 17-1-1 
Datum bemonstering  14-4-2015 21-5-2015 21-5-2015 
Filterdiepte (m -mv)  1,80 - 2,80 1,80 - 2,80 1,80 - 2,80 
Datum van toetsing  28-5-2015 28-5-2015 28-5-2015 
Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 
     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  
     
METALEN     
Barium [Ba] µg/l  70 70  0,03   
Cadmium [Cd] µg/l  <0,2 <0,1  -0,05   
Kobalt [Co] µg/l  <2 <1  -0,24   
Koper [Cu] µg/l  3,8 3,8  -0,19   
Kwik [Hg] µg/l  <0,05 <0,04  -0,04   
Lood [Pb] µg/l  <2 <1  -0,23   
Molybdeen [Mo] µg/l  9,2 9,2  0,01   
Nikkel [Ni] µg/l  3,8 3,8  -0,19   
Zink [Zn] µg/l  <10 <7  -0,08   
     
VLUCHTIGE 
AROMATISCHE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

Benzeen µg/l  0,5 0,5  0,01  <0,2 <0,1  -0  <0,2 <0,1  -0 
Tolueen µg/l  2,6 2,6  -0  0,2 0,2  -0,01  <0,2 <0,1  -0,01 
Ethylbenzeen µg/l  0,8 0,8  -0,02  <0,2 <0,1  -0,03  <0,2 <0,1  -0,03 
ortho-Xyleen µg/l  1,0 1,0    0,3 0,3    0,3 0,3   
meta-/para-Xyleen (som) µg/l  2,4 2,4    0,6 0,6    0,7 0,7   
Xylenen (som) µg/l  3,4 3,4  0,05  0,9 0,9  0,01  1,0 1,0  0,01 
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02 
Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   7,4 (2,14)    1,5 (2,14)    1,6 (2,14)  

     
PAK     
Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01  0  0,04 0,04  0  <0,02 <0,01  0 
PAK 10 VROM -   <0,00020 (11)    0,00057 (11)    <0,00020 (11)  
     
VOCL     
1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,01   
1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1  -0,02   
1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  0,01   
cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1     
trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1     
cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l  <0,1 <0,1  0,01   

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1  0   
1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1     
1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1     
1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1     
Dichloorpropaan µg/l  <0,4 <0,4  -0   
Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1  0   
Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1  0,01   

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0   
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1  0   
Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1  -0,05   
Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1  -0,01   

Vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1  0,02   
Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1 (14)    

     
MINERALE OLIE     
Minerale olie C5 - C8 µg/l   <10 7 (6)   10 10 (6)  
Minerale olie C8 - C10 µg/l   <10 7 (6)   <10 7 (6)  
Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35  -0,03  <50 <35  -0,03  <50 <35  -0,03 

 



 
 

Projectcode: 1501G915 

Tabel 2: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

monsternummer  18-1-1 20-1-1 30-1-1 
Datum bemonstering  21-5-2015 14-4-2015 14-4-2015 
Filterdiepte (m -mv)  1,80 - 2,80 1,80 - 2,80 4,00 - 5,00 
Datum van toetsing  28-5-2015 28-5-2015 28-5-2015 
Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Interventiewaarde 
Monstermelding 1     
Monstermelding 2     
Monstermelding 3     
     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  
     
OVERIG     
2-ethoxy-2-methylpropaan 
(Ethyl tert-butyl ether, 
ETBE) 

µg/l   <1,0 <0,7 (6)   <1,0 <0,7 (6)  

     
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Methyl-tert-butylether 
(MTBE) 

µg/l   <1,0 <0,7 (14)   120 120 (14)  

     
VLUCHTIGE 
AROMATISCHE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0  0,3 0,3  0  97 97  3,25 
Tolueen µg/l  <0,2 <0,1  -0,01  1,2 1,2  -0,01  1000 1000  1 
Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1  -0,03  0,6 0,6  -0,02  160 160  1,07 
ortho-Xyleen µg/l  0,2 0,2    2,2 2,2    440 440   
meta-/para-Xyleen (som) µg/l  0,5 0,5    1,7 1,7    570 570   
Xylenen (som) µg/l  0,7 0,7  0,01  3,9 3,9  0,05  1000 1010  14,47 
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02  8,4 8,4  0,01 
Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   1,3 (2,14)    6,1 (2,14)    2275 (2,13)  

     
PAK     
Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01  0  26 26  0,37  1,9 1,9  0,03 
PAK 10 VROM -   <0,00020 (11)    0,37 (11)    0,027 (11)  
     
MINERALE OLIE     
Minerale olie C5 - C8 µg/l  <10 7 (6)   <10 7 (6)   23 23 (6)  
Minerale olie C8 - C10 µg/l  <10 7 (6)   <10 7 (6)   41 41 (6)  
Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35  -0,03  240 240  0,35  75 75  0,05 

 



 
 

Projectcode: 1501G915 

Tabel 3: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

monsternummer  31-1-1 32-1-1 44-1-1 
Datum bemonstering  14-4-2015 14-4-2015 21-5-2015 
Filterdiepte (m -mv)  1,80 - 2,80 1,80 - 2,80 6,00 - 7,00 
Datum van toetsing  28-5-2015 28-5-2015 28-5-2015 
Monsterconclusie  Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Streefwaarde 
Monstermelding 1     
Monstermelding 2     
Monstermelding 3     
     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  
     
OVERIG     
2-ethoxy-2-methylpropaan 
(Ethyl tert-butyl ether, 
ETBE) 

µg/l  <1,0 <0,7 (6)   <1,0 <0,7 (6)   <1,0 <0,7 (6)  

     
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Methyl-tert-butylether 
(MTBE) 

µg/l  11 11 (14)   200# 140 (14)   <1,0 <0,7 (14)  

     
VLUCHTIGE 
AROMATISCHE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

Benzeen µg/l  6,9 6,9  0,22  39 39  1,3  <0,2 <0,1  -0 
Tolueen µg/l  5,7 5,7  -0  100 100  0,09  1,1 1,1  -0,01 
Ethylbenzeen µg/l  170 170  1,14  170 170  1,14  2,4 2,4  -0,01 
ortho-Xyleen µg/l  120 120    200 200    3,3 3,3   
meta-/para-Xyleen (som) µg/l  380 380    700 700    8,9 8,9   
Xylenen (som) µg/l  500 500  7,16  900 900  12,89  12 12  0,17 
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  0,8 0,8  -0,02  1,0 1,0  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02 
Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   683 (2,13)    1210 (2,13)    16 (2,14)  

     
PAK     
Naftaleen µg/l  27 27  0,39  35 35  0,5  0,18 0,18  0 
PAK 10 VROM -   0,39 (11)    0,50 (11)    0,0026 (11)  
     
MINERALE OLIE     
Minerale olie C5 - C8 µg/l  440 440 (6)   290 290 (6)   <10 7 (6)  
Minerale olie C8 - C10 µg/l  110 110 (6)   48 48 (6)   <10 7 (6)  
Minerale olie C10 - C40 µg/l  620 620  1,04  440 440  0,71  <50 <35  -0,03 

 



 
 

Projectcode: 1501G915 

Tabel 4: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

monsternummer  45-1-1 46-1-1 47-1-1 
Datum bemonstering  21-5-2015 21-5-2015 21-5-2015 
Filterdiepte (m -mv)  2,20 - 3,20 1,90 - 2,90 1,80 - 2,80 
Datum van toetsing  28-5-2015 28-5-2015 28-5-2015 
Monsterconclusie  Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Interventiewaarde 
Monstermelding 1     
Monstermelding 2     
Monstermelding 3     
     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  
     
OVERIG     
2-ethoxy-2-methylpropaan 
(Ethyl tert-butyl ether, 
ETBE) 

µg/l  10# 7 (6)   <1,0 <0,7 (6)   <1,0 <0,7 (6)  

     
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Methyl-tert-butylether 
(MTBE) 

µg/l  10# 7 (14)   3,3 3,3 (14)   <1,0 <0,7 (14)  

     
VLUCHTIGE 
AROMATISCHE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

Benzeen µg/l  400 400  13,42  0,4 0,4  0,01  100 100  3,35 
Tolueen µg/l  3400 3400  3,42  0,3 0,3  -0,01  7,7 7,7  0 
Ethylbenzeen µg/l  4100 4100  28,05  <0,2 <0,1  -0,03  1100 1100  7,51 
ortho-Xyleen µg/l  5100 5100    0,2 0,2    92 92   
meta-/para-Xyleen (som) µg/l 11000 11000    0,7 0,7    2300 2300   
Xylenen (som) µg/l 16000 16100  230,66  0,9 0,9  0,01  2400 2392  34,27 
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  39 39  0,11  <0,2 <0,1  -0,02  2,9 2,9  -0,01 
Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   24039 (2,13)    1,9 (2,14)    3603 (2,13)  

     
PAK     
Naftaleen µg/l  250 250  3,57  0,19 0,19  0  130 130  1,86 
PAK 10 VROM -   3,6 (11,12)    0,0027 (11)    1,9 (11,12)  
     
MINERALE OLIE     
Minerale olie C5 - C8 µg/l  1800 1800 (6)   10 10 (6)   510 510 (6)  
Minerale olie C8 - C10 µg/l  650 650 (6)   <10 7 (6)   820 820 (6)  
Minerale olie C10 - C40 µg/l  3700 3700  6,64  <50 <35  -0,03  1400 1400  2,45 
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Tabel 5: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

monsternummer  48-1-1 50-1-1 
Datum bemonstering  21-5-2015 21-5-2015 
Filterdiepte (m -mv)  1,80 - 2,80 1,80 - 2,80 
Datum van toetsing  28-5-2015 28-5-2015 
Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 
Monstermelding 1    
Monstermelding 2    
Monstermelding 3    
     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  
    
OVERIG    
2-ethoxy-2-methylpropaan 
(Ethyl tert-butyl ether, 
ETBE) 

µg/l  <1,0 <0,7 (6)   <1,0 <0,7 (6)  

    
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

   

Methyl-tert-butylether 
(MTBE) 

µg/l  <1,0 <0,7 (14)   <1,0 <0,7 (14)  

    
VLUCHTIGE 
AROMATISCHE 
KOOLWATERSTOFFEN 

   

Benzeen µg/l  3,0 3,0  0,09  1,9 1,9  0,06 
Tolueen µg/l  9,3 9,3  0  6,8 6,8  -0 
Ethylbenzeen µg/l  25 25  0,14  10 10  0,04 
ortho-Xyleen µg/l  8,8 8,8    5,4 5,4   
meta-/para-Xyleen (som) µg/l  47 47    21 21   
Xylenen (som) µg/l  56 56  0,8  26 26  0,37 
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  0,2 0,2  -0,02  <0,2 <0,1  -0,02 
Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   93 (2,14)    45 (2,14)  

    
PAK    
Naftaleen µg/l  2,2 2,2  0,03  0,66 0,66  0,01 
PAK 10 VROM -   0,031 (11)    0,0094 (11)  
    
MINERALE OLIE    
Minerale olie C5 - C8 µg/l  <10 7 (6)   <10 7 (6)  
Minerale olie C8 - C10 µg/l  <10 7 (6)   <10 7 (6)  
Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35  -0,03  <50 <35  -0,03 

 
 
 

  
GTA : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
12 : Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie IW > 1 
13 : Indicatieve interventiewaarde wordt overschreden 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 
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Tabel 6: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

    S   S Diep   Indicatief   I  
   
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Methyl-tert-butylether (MTBE) µg/l    9400  
   
METALEN   
Barium [Ba] µg/l  50 200  625 
Cadmium [Cd] µg/l  0,4 0,06  6 
Kobalt [Co] µg/l  20 0,7  100 
Koper [Cu] µg/l  15 1,3  75 
Kwik [Hg] µg/l  0,05 0,01  0,3 
Lood [Pb] µg/l  15 1,7  75 
Molybdeen [Mo] µg/l  5 3,6  300 
Nikkel [Ni] µg/l  15 2,1  75 
Zink [Zn] µg/l  65 24  800 
   
VLUCHTIGE AROMATISCHE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Benzeen µg/l  0,2   30 
Tolueen µg/l  7   1000 
Ethylbenzeen µg/l  4   150 
Xylenen (som) µg/l  0,2   70 
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 
Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150  
   
PAK   
Naftaleen µg/l  0,01   70 
   
VOCL   
1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 
1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 
1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 
cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 
Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 
Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 
Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 
Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 
1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 
Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 
Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 
Vinylchloride µg/l  0,01   5 
Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 
   
MINERALE OLIE   
Minerale olie C10 - C40 µg/l  50   600 
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1 INLEIDING

In opdracht van BJZ.nu is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de eventuele beperkingen voor het
ontwikkelen van een woningbouwplan aan de Pruimendijk 19-21 te Rijsoord (gemeente Ridderkerk).

Onderzoek is uitgevoerd naar de invloed van de omgeving op het plangebied. Centraal hierin staat enerzijds de
vraag of, en onder welke voorwaarden, er sprake zal zijn van een goed woon- en leefklimaat en anderzijds of
omliggende bedrijven in hun akoestische bedrijfsvoering en/of milieurechten worden beperkt.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de regels uit de Handleiding meten en rekenen industrielawaai van 1999.
De beoordeling van de rekenresultaten heeft plaatsgevonden conform het gestelde in het Activiteitenbesluit
milieubeheer. Ten behoeve van de ruimtelijke procedure dient te worden aangetoond dat er een akoestisch
voldoende leefklimaat gegarandeerd is. Hiertoe is aansluiting gezocht bij de VNG-publicatie “Bedrijven en
Milieuzonering” uit 2009.

In voorliggende rapportage is een overzicht gegeven van de gehanteerde uitgangspunten, het vigerende
toetsingskader, de meet- en rekenresultaten en de bevindingen van het uitgevoerde onderzoek.
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2 UITGANGSPUNTEN

2.1 Situering
Het plangebied is gelegen aan de Pruimendijk 19-21 tussen de Govert Flohilstraat en de Dominee Sleeswijk
Visserstraat te Rijsoord (gemeente Ridderkerk). In afbeelding 1 is de ligging van het plangebied en de omgeving
weergegeven.

Afbeelding 1 Plangebied (rood kader)

2.2 Omschrijving
Het plan voorziet de sloop van de aanwezige bebouwing om daarmee ter plaatse 12 grondgebonden
woningen te realiseren. In navolgende afbeelding is de indeling van het plan weergegeven.

Pruimendijk

Govert Flohilstraat

Dominee Sleeswijk
Visserstraat



10

Afbeelding 2 Indeling van het plangebied [bron: bestand 1918_RIJSOORD_studie 20200603.pdf]

Het plangebied is omgeven door woningen (aan onder andere de Pruimendijk, de Flohilstraat en de Dominee
Sleeswijk Visserstraat). Alleen direct ten zuiden van het plangebied zijn twee bedrijven gelegen. In afbeelding 3
zijn de bedrijven c.q. (bedrijfs)bestemmingen1 in directe omgeving van het plangebied weergegeven.

Afbeelding 3 Bestemmingen plangebied en omgeving

1 Beheersverordening Ridderkerk, vastgesteld 2013-09-12

Plangebied

Agrarische doeleinden

Horecadoeleinden
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3 TOETSINGSKADER

3.1 Inleiding
Bij de aanpassing van een bestemmingsplan dienen de milieuhygiënische randvoorwaarden, voortkomend uit de
vergunde rechten van bestaande inrichtingen, gerespecteerd te worden. Tegelijkertijd dient een acceptabel woon-
en leefklimaat bij de projectlocatie te worden gewaarborgd. Voor de waarborging van het goed woon- en
leefklimaat wordt aansluiting gezocht bij de VNG-publicatie “Bedrijven en milieuzonering” van 2009. Tevens
dient onderzocht te worden of het plan “met het oog op bestaande geluidrechten” van inrichtingen in haar
omgeving kan worden ingepast.

3.2 Systematiek wetgeving
Bedrijven die aan te merken zijn als een inrichting in de zin van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo) en waarop tevens een categorie uit bijlage I van het Besluit omgevingsrecht van toepassing is, dienen te
voldoen aan de Wabo. Onder de Wabo kunnen inrichtingen te maken hebben met vergunningplicht, de
algemene regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer of een combinatie daarvan.

Het Besluit omgevingsrecht wijst de bedrijven aan die vergunningplichtig zijn. Voor inrichtingen die niet als
vergunningplichtig zijn aangewezen, zijn algemene regels van toepassing. Hiertoe is op 1 januari 2008 het
Activiteitenbesluit milieubeheer in werking getreden. Met behulp van het Activiteitenbesluit milieubeheer is de
milieuwet- en regelgeving gestroomlijnd en geüniformeerd. Het merendeel van de bedrijven, waar voorheen de
vergunningplicht gold, valt onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Afhankelijk van het
type inrichting kan het dit besluit geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn op de inrichting. De zogenaamde type
C-inrichtingen vallen vooralsnog niet volledig onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer.
Voor dergelijke inrichtingen geldt overigens wel dat het Activiteitenbesluit milieubeheer gedeeltelijk van toepassing
is naast de omgevingsvergunning.

3.3 Bedrijven en milieuzonering
Ten behoeve van de milieuhygiënische afweging wordt aansluiting gezocht bij het stappenplan uit de VNG-
publicatie “Bedrijven en milieuzonering” uit 2009.

De VNG-publicatie is een algemeen geaccepteerd instrument om na te gaan of er sprake is van een goede
ruimtelijke ordening in situaties waar bedrijven dicht bij woningen worden voorzien. De VNG-publicatie geeft
richtafstanden per bedrijfscategorie. De afstanden worden gegeven voor een aantal milieuaspecten, met name
geur, stof, geluid en gevaar. De afstanden gelden tussen de perceelsgrens van het bedrijf en de gevels van
woningen. Indien deze afstanden gerespecteerd worden, dan is er sprake van een milieuhygiënisch te
verantwoorden situatie en een goede ruimtelijke ordening. Indien één van deze afstanden niet gerespecteerd
wordt dan is nader onderzoek nodig om na te gaan of alsnog sprake kan zijn van een milieuhygiënisch
verantwoorde situatie. Bij nader onderzoek kan aangesloten worden bij de geldende wet- en regelgeving.
Stap 1 bestaat uit het toetsen aan de richtafstand die in de VNG-publicatie voor iedere bedrijfscategorie is
opgenomen.

In de VNG-publicatie worden richtafstanden tot woningen per bedrijfstype en omgevingstypen aangegeven.
Onderscheid wordt gemaakt tussen omgevingstype ‘rustige woonwijk’, een woonwijk die is ingericht volgens het
principe van functiescheiding, het qua aanvaarbare milieubelasting vergelijkbare omgevingstype ‘rustig
buitengebied’ en omgevingstype ‘gemengd gebied’, een gebied met een matige tot sterke functiemenging en
gebieden die direct langs de hoofdinfrastructuur liggen.
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De VNG-publicatie merkt bij stap 1 op dat overwogen kan worden om de richtafstanden met één afstandstap te
verlagen in het geval dat de omgeving als een “gemengd gebied” kan worden beschouwd.

In het ‘Adviesformulier Pruimendijk 19 – 21’ d.d. 22 februari 2021 is aangegeven ‘De initiatiefnemer
gaat er vanuit dat voor de nieuwe woningen sprake is van een ‘gemengd gebied’ als bedoeld in de
VNG-handreiking Bedrijven en milieuzonering. Hierdoor zou een richtafstand van 10 meter gelden. De
afstand van het bouwvlak van het plan tot deze twee bedrijven is net iets groter dan 10 meter.
Ik beschouw de omgeving echter als ‘rustige woonwijk’. Ook in het nabij gelegen bestemmingsplan
‘Herstructurering woningen Rijsoord’ is uitgegaan van een rustige woonwijk.’

De aanwezige bedrijven vallen in de milieucategorie 2 met een richtafstand van 30 meter vanaf de
horecabestemming respectievelijk de agrarische bestemming tot een 'rustige woonwijk'. Het plangebied c.q. (een
deel van) de woningen in het plangebied is gelegen binnen de richtafstanden van (een deel van) de
bedrijfsbestemmingen ten zuiden van de Pruimendijk.

Voor de gronden ter plaatse van de aanduiding Horecadoeleinden – (sub)bestemming Hpc een
partycentrum annex bowling, midgetgolf en botenverhuur (De Theetuin, gelegen aan Pruimendijk 16) en
A - Agrarisch (akkerbouwbedrijf R. de Koning, gelegen aan Pruimendijk 12) dient overeenkomstig stap 2
uit de VNG-publicatie een geluidonderzoek uitgevoerd te worden.

Door middel van een onderzoek dienen de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT) en de maximale
geluidniveaus (LAmax) op de gevels van de nieuwe woningen bepaald en getoetst te worden (aan de richtwaarden
uit de VNG-publicatie). Per stap worden de richtwaarden (in de vorm van maximaal toelaatbare geluidniveaus)
hoger, maar daarmee ook de omvang van het onderzoek en de noodzakelijke motivatie.

In stap 2 bedragen de richtwaarden voor woningen in een rustige woonwijk:
- 45 dB(A) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT;
- 65 dB(A) maximaal LAmax (piekgeluiden);
- 50 dB(A) verkeersaantrekkende werking.

Indien niet aan de richtwaarden uit stap 2 voldaan kan worden, dient stap 3 beschouwd te worden.

In stap 3 bedragen de richtwaarden voor woningen in een rustige woonwijk:
- 50 dB(A) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT;
- 70 dB(A) maximaal geluidniveau LAmax (piekgeluiden);
- 50 dB(A) verkeersaantrekkende werking.

Wanneer voldaan wordt aan deze richtwaarden moet het bevoegd gezag bovendien motiveren waarom deze
geluidbelastingen acceptabel worden geacht. Indien niet aan de normstelling uit stap 3 wordt voldaan, maar een
ontwikkeling toch gewenst is, kan worden overgegaan tot stap 4.

Voor stap 4 zijn geen richtwaarden opgenomen maar wordt geadviseerd de situatie grondig te onderzoeken, te
onderbouwen en te motiveren waarom een hogere geluidbelasting in de betreffende situatie aanvaard kan
worden. In ieder geval moet de inrichting zich houden aan de geluidvoorschriften die gelden vanuit de Wet
milieubeheer dan wel het Activiteitenbesluit milieubeheer.

3.4 Activiteitenbesluit milieubeheer
In het ‘Adviesformulier Pruimendijk 19 – 21’ d.d. 22 februari 2021 is aangegeven welke bedrijven op dit
moment aanwezig zijn rondom de planlocatie. In navolgende tabel 1 is een overzicht opgenomen van de
relevante bedrijven.
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Tabel 1 Overzicht bedrijven
Nr. Naam bedrijf Adres

1. De Theetuin Pruimendijk 16
2. Akkerbouwbedrijf R. de Koning Pruimendijk 12

De ligging van de bedrijven ten opzichte van het plangebied is weergegeven in afbeelding 4. De nummering in
deze afbeelding correspondeert met die in tabel 1.

Afbeelding 4 Ligging bedrijven

Geluidnormen voor de activiteiten binnen het bedrijf volgen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. In het
Activiteitenbesluit milieubeheer zijn onder meer de geluideisen opgenomen waaraan de inrichting moet voldoen.
Voor de activiteiten van de bedrijven gelden de voorschriften uit Afdeling 2.8. Geluidhinder van het
Activiteitenbesluit milieubeheer.

Afdeling 2.8. Geluidhinder
Artikel 2.17
1. Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximaal geluidsniveau (LAmax), veroorzaakt

door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte
werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid
van de inrichting, geldt dat:

a. de niveaus op de in tabel 2.17a genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel
aangegeven waarden.

1
2
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Tabel 2 Normen Activiteitenbesluit milieubeheer [tabel 2.17a]
07.00-19.00 uur 19.00-23.00 uur 23.00-07.00 uur

LAr,LT op de gevel van gevoelige
gebouwen

50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A)

LAr,LT in in- en aanpandige gevoelige
gebouwen

35 dB(A) 30 dB(A) 25 dB(A)

LAmax op de gevel van gevoelige
gebouwen

70 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A)

LAmax in in- en aanpandige gevoelige
gebouwen

55 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A)

b. de in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur in tabel 2.17a opgenomen maximale geluidsniveaus LAmax niet
van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten; Uit jurisprudentie blijkt dat het artikel ook van toepassing is op
aanverwante activiteiten zoals het komen en gaan van voertuigen ten behoeve van het laden en lossen.

5. In afwijking van het eerste, tweede en derde lid geldt voor een inrichting waar uitsluitend of in hoofdzaak
agrarische activiteiten dan wel activiteiten die daarmee verband houden worden verricht, niet zijnde een
glastuinbouwbedrijf dat is gelegen in een glastuinbouwgebied, dat:

a. voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT), veroorzaakt door de vast opgestelde installaties en
toestellen, de niveaus op de plaatsen en tijdstippen, genoemd in tabel 2.17e, niet meer bedragen dan de in
die tabel aangegeven waarden;

b. voor het maximaal geluidsniveau (LAmax), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en
toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten
ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, de niveaus op de plaatsen en tijdstippen,
genoemd in tabel 2.17f, niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden;

Tabel 3 Normen Activiteitenbesluit milieubeheer [tabel 2.17e/f]
06.00-19.00 uur 19.00-22.00 uur 22.00-06.00 uur

LAr,LT op de gevel van gevoelige
gebouwen

45 dB(A) 40 dB(A) 35 dB(A)

LAr,LT in in- en aanpandige gevoelige
gebouwen

35 dB(A) 30 dB(A) 25 dB(A)

LAmax op de gevel van gevoelige
gebouwen

70 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A)

LAmax in in- en aanpandige gevoelige
gebouwen

55 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A)

c. de in de periode tussen 06.00 uur en 19.00 uur in tabel 2.17f opgenomen waarden niet van toepassing
zijn op laad- en losactiviteiten, alsmede op het in en uit de inrichting rijden van landbouw- of
bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid of mobiele machines;

Overeenkomstig artikel 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer kan het bevoegd gezag bij
maatwerkvoorschrift andere waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximaal
geluidsniveau (LAmax) vaststellen als bedoeld in onder andere artikel 2.17. Hogere waarden kunnen slechts dan
vastgesteld worden indien binnen geluidsgevoelige ruimten dan wel verblijfsruimten van gevoelige gebouwen, die
zijn gelegen binnen de akoestische invloedssfeer van de inrichting, een etmaalwaarde van maximaal 35 dB(A)
wordt gewaarborgd.
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4 GELUIDONDERZOEK

4.1 Algemeen
Ten behoeve van de bepaling van de geluidimmissie van de nabij het plangebied gelegen bedrijf(spercelen) is
een rekenmodel opgesteld. Hierbij is gebruik gemaakt van het programma “Geomilieu” versie 2020.2, module
industrielawaai. Bijlage B1 geeft de invoergegevens van het rekenmodel.

4.2 Overdrachtsparameters
De omgeving van het plan is gemodelleerd overeenkomstig door de opdrachtgever aangeleverde tekeningen, de
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en het Actueel Hoogte Bestand Nederland (AHN3).

Zachte gebieden, zoals groenstroken en bos, zijn ingevoerd als akoestisch absorberend (bodemfactor 1,0). Erven
en tuinen zijn vanwege de combinatie van bestrating en beplanting als half-verhard gebied gemodelleerd
(bodemfactor 0,5). Buiten de opgegeven bodemgebieden wordt gerekend met een bodemfactor van 0,0
(akoestisch volledig reflecterend).

4.3 Immissiepunten
De geluidimmissie is berekend ter plaatse van geluidgevoelige gebouwen (woningen), zowel in als buiten het
plangebied. Conform het gestelde in de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening is voor de woningen
een beoordelingshoogte van 1,5 meter gehanteerd voor de dagperiode en 5 meter voor de avond- en
nachtperiode. Alle geluidimmissies zijn conform de Handleiding meten en rekenen industrielawaai invallend
beschouwd. In de afbeelding 5 is de ligging van de toetspunten weergegeven.

Afbeelding 5 Ligging toetspunten
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4.4 Geluidbronnen

4.4.1 Uitgangspunten
Ten behoeve van het onderzoek zijn de navolgende uitgangspunten gehanteerd:

 Geluidbelasting bepaald uitgaande van een 'representatieve invulling van de maximale planologische
mogelijkheden', aansluitend bij de uitspraak van de Raad van State (uitspraak 201200267/1/R3 d.d. 22
mei 2013).

 Locaties bestaande woningen c.q. woonbestemmingen conform huidige bestemmingsplan en informatie op
http://bagviewer.geodan.nl/index.html en http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/

 In de berekening is rekening gehouden met de bestaande woon- en bedrijfsbebouwing en de eventuele
afscherming en/of reflectie daarvan.

 De geluidemissies van de percelen met een bedrijfsbestemming zijn gemaximaliseerd, waarbij de maximale
mogelijkheden worden bepaald door de beperking die opgelegd is door de normen uit het Activiteitenbesluit
milieubeheer die van toepassing zijn ter plaatse van de bestaande woningen.

o Pruimendijk 10b (ten zuidwesten van het plangebied)
o Pruimendijk 12, 14 en 18 (ten zuiden van het plangebied)
o Pruimendijk 22 (ten zuidenoosten van het plangebied).

Gezien het feit dat geluidrechten onafhankelijk zijn van de werkelijke geluiduitstraling, is de geluidimmissie
vanwege het bedrijf(sperceel) berekend op basis van de ten hoogst toelaatbare geluidimmissie die volgen uit het
Activiteitenbesluit milieubeheer (zie paragraaf 3.4.). Hiertoe is een rekenmodel opgesteld waarbij de bronnen zijn
ingevoerd waarmee de berekende geluidbelasting ter plaatse van de bestaande woningen juist voldoet aan de
geluidnormen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Gezien de ligging ten opzichte van de planlocatie en de terreinindeling van de bedrijfspercelen, zijn zowel
verkeersbewegingen [ingevoerd als mobiele bronnen] als overige activiteiten op het bedrijfsterrein relevant voor
de geluidimmissie ter plaatse van de nieuw te realiseren woningen.

 Op het bedrijfsperceel Pruimendijk 12 zijn, vanwege de optredende maximale geluidniveaus ter plaatse van
de bestaande woning aan de Pruimendijk 14, verkeersbewegingen van bestel- en vrachtwagens op het
voorterrein aan de Pruimendijk slechts toegestaan in de dagperiode en verkeersbewegingen van
personenwagens op het voorterrein aan de Pruimendijk slechts toegestaan in de dag- en avondperiode

 Op het bedrijfsperceel Pruimendijk 16 zijn, vanwege de optredende maximale geluidniveaus ter plaatse van
de bestaande woning aan de Pruimendijk 12, verkeersbewegingen van en naar het parkeerterrein (aan de
zuidzijde van het perceel) van bestel- en vrachtwagens slechts toegestaan in de dagperiode en
verkeersbewegingen van personenwagens toegestaan in de alle beoordelingsperioden.

 In de overige beoordelingsperioden wordt/worden bij genoemde activiteiten de grenswaarde(n) uit het
Activiteitenbesluit milieubeheer overschreden en zijn verkeersbewegingen niet mogelijk zijn.

Tabel 4 Ingevoerde geluidbronnen

Voertuig
Bronvermogen LWR [dB(A)] Mogelijk [PD 12 – [PD 16]
equivalent maximaal Dag Avond Nacht

Personenwagens 90 95 Ja – Ja Ja – Ja Nee - Ja

Bestelbusjes 95 105 Ja – Ja Nee – Nee Nee – Nee

Vrachtwagen 103 110 Ja – Ja Nee – Nee Nee - Nee

Tractor 105 110 Ja – Nvt Nee – Nvt Nee - Nvt

Voor de berekening van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en de maximale geluidniveaus in het kader
van het Activiteitenbesluit milieubeheer is een rekenmodel opgesteld. Hierin is gerekend met de mogelijkheden
van voertuigbewegingen conform tabel 3 aangevuld met bronnen voor overige activiteiten (zoals muziekgeluid in
zalen en laden/lossen).
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Voor bedrijfspercelen waarbij de bestaande woningen eerder beperkend zullen zijn voor de mogelijke
geluidemissie dan eventuele nieuwe woningen en er geen specifieke locatie-afhankelijke factoren (zoals
afscherming richting bestaande woningen of mogelijke geluidbronnen op korte(re) afstand ten opzichte van
nieuwe woningen) aanwezig zijn, worden hiermee de akoestische mogelijkheden van het bedrijf(sperceel)
afdoende bepaald. Indien dit niet het geval is, is het wenselijk om de specifieke situatie te beschouwen.

Onderbouwing
Pruimendijk 16 - De Theetuin
De Theetuin is een restaurant en partycentrum. Voornaamste activiteiten binnen de inrichting zijn feesten en
recepties (zowel binnen als buiten) met muziekgeluid, bootverhuur, midgetgolf en bowling.

 Er zijn twee zalen voor feesten/receptie: de Starzaal (bovenzaal) en de Serre (restaurant /feestzaal op
de begane grond). Het muziekgeluid dat De Theetuin mag maken wordt beperkt door de bestaande
woningen2.

 Gezien de ligging van de zalen ten opzichte van de bestaande en nieuwe woningen zullen
laatstgenoemde geen aanvullende beperkingen met zich mee brengen ten aanzien van
muziekpresentatie.

 Ook de buitenactiviteiten, die plaatsvinden op het ‘achterterrein’ aan de rivier, worden door de nieuwe
woningen niet aanvullend beperkt.

 Voor De Theetuin worden regelmatig ontheffingen voor muziekgeluid afgegeven voor feesten. In dat
geval gelden de geluidvoorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer niet.

Pruimendijk 12 - Akkerbouwbedrijf De Koning
De onderneming R. de Koning is gevestigd op Pruimendijk 12 te Ridderkerk en is actief in de branche Teelt van
granen, peulvruchten en oliehoudende zaden.

 Op deze locatie zijn opstallen voor akkerbouwbedrijf aanwezig. Uit het verslag van de laatste controle
blijkt dat het bedrijf diverse akkerbouwkavels heeft langs de Vlasstraat-Pruimendijk-Rijksstraatweg-Spoor
Zwijndrecht- Polder ‘ Bos’. De inrichting bestaat uit een grote opslagruimte en verschillende kleinere
ruimten. In de grote opslagruimte en verschillende kleinere ruimten zijn verschillende landbouwvoertuigen
gestald. Gezien de ligging van deze opslagruimte en verschillende kleinere ruimten ten opzichte van
bestaande woningen en de nieuwe woningen zullen laatst genoemde geen aanvullende beperkingen
met zich mee brengen.

 Vanwege de ligging van de inrit van het akkerbouwbedrijf recht tegenover de planontwikkeling, is
geluid van de verkeersbewegingen van het bedrijf relevant.

De geluidbelasting ter plaatse van bestaande woningen mag op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer
50 dB(A) etmaalwaarde bedragen. Op alle geluidbronnen is een forfaitaire factor toegepast om de
geluidbelasting te maximaliseren ter plaatse van deze woningen. Hierdoor is, onafhankelijk van de werkelijke
geluidemissie c.q. activiteiten, de maximale bestaande geluidruimte van de bedrijven inzichtelijk gemaakt.

Een volledig overzicht van de gehanteerde spectrale invoergegevens van de rekenmodellen is weergegeven in
bijlage B1.

2 Bron: website De Theetuin (https://detheetuinrijsoord.nl/receptie-feestavond/); ingezien d.d. 4 mei 2021
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5 REKENRESULTATEN

5.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
Bedrijfsperceel Pruimendijk 12
Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) ten gevolge van activiteiten op het bedrijfsperceel bedraagt ter
plaatse van de nieuwe woningen ten hoogste 45 dB(A) etmaalwaarde.

 Hiermee wordt voldaan aan de standaard normstelling uit het Activiteitenbesluit milieubeheer
 Tevens wordt voldaan aan de richtwaarde van 45 dB(A) uit stap 2 van de VNG-publicatie “Bedrijven

en milieuzonering”.

Bedrijfsperceel Pruimendijk 16
Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) ten gevolge van activiteiten op het bedrijfsperceel bedraagt ter
plaatse van de nieuwe woningen ten hoogste 50 dB(A) etmaalwaarde.

 Hiermee wordt voldaan aan de standaard normstelling uit het Activiteitenbesluit milieubeheer
 Ter plaatse van een aantal nieuwe woningen wordt echter niet voldaan aan de richtwaarde van 45

dB(A) uit stap 2 van de VNG-publicatie “Bedrijven en milieuzonering”.

5.2 Maximaal geluidniveau
Met inachtneming van de beperking van de maximale mogelijkheden door de bestaande woningen zijn de
volgende vervoersbewegingen en aanverwante activiteiten (zoals dichtslaan portieren, starten/optrekken en
laden/lossen) mogelijk:

Bedrijfsperceel Pruimendijk 12
 (Zware) vrachtwagens. landbouwvoertuigen (tractor), bestelbusjes en personenwagens in

dagperiode
 Personenwagens in de avondperiode.

Bedrijfsperceel Pruimendijk 16
 (Zware) vrachtwagens, bestelbusjes en personenwagens in dagperiode
 Personenwagens in de avond- en nachtperiode.

De maximale geluidniveaus voldoen dan ter plaatse van bestaande woningen aan de normen uit het
Activiteitenbesluit milieubeheer, waarbij wordt opgemerkt dat de in de dagperiode optredende maximale
geluidsniveaus ten gevolge van laad- en losactiviteiten (inclusief aanverwante activiteiten, zoals het slaan van
autoportieren en het starten en wegrijden van voertuigen) uitgesloten zijn van toetsing.

Eventuele overige mogelijke activiteiten op de genoemde bedrijfspercelen (waaronder activiteiten in de
bedrijfsgebouwen, al dan niet met open deuren) zorgen niet voor (ten opzichte van verkeersbewegingen)
relevante maximale geluidniveaus ter plaatse van het plangebied.

Bedrijfsperceel Pruimendijk 12
De optredende maximale geluidniveaus bedragen, uitgaande van de omschreven maximale mogelijkheden, ter
plaatse van de woningen binnen het plangebied ten hoogste 77 en 61 dB(A), in respectievelijk de dag- en
avondperiode. De optredende maximale geluidniveaus in de dagperiode worden veroorzaakt door het rijden van
tractoren en vrachtwagens, waarbij wordt opgemerkt dat de in de dagperiode de maximale geluidsniveaus ten
gevolge van laad- en losactiviteiten (inclusief aanverwante activiteiten, zoals het slaan van autoportieren en het
starten en wegrijden van voertuigen) uitgesloten zijn van toetsing.”.
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 Er wordt in de dag- en avondperiode voldaan aan de normen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer.
 Ter plaatse van een aantal nieuwe woningen wordt (in de dagperiode) niet voldaan aan de

richtwaarde van 65 dB(A) uit stap 2 van de VNG-publicatie “Bedrijven en milieuzonering”.

Bedrijfsperceel Pruimendijk 16
De optredende maximale geluidniveaus bedragen, uitgaande van de omschreven maximale mogelijkheden, ter
plaatse van de woningen binnen het plangebied ten hoogste 75, 60 en 60 dB(A), in respectievelijk de dag-,
avond- en nachtperiode. De optredende maximale geluidemissies worden veroorzaakt door het rijden van
vrachtwagens in de dagperiode en personenwagens in de nachtperiode (voor zover die plaatsvinden)
maatgevend, waarbij wordt opgemerkt dat de in de dagperiode de maximale geluidsniveaus ten gevolge van
laad- en losactiviteiten (inclusief aanverwante activiteiten, zoals het slaan van autoportieren en het starten en
wegrijden van voertuigen) uitgesloten zijn van toetsing.”.

 Er wordt in de dag-, avond- en nachtperiode voldaan aan de normen uit het Activiteitenbesluit
milieubeheer.

 Ter plaatse van een aantal nieuwe woningen wordt (in de dag- en nachtperiode) niet voldaan aan de
richtwaarde van 65 dB(A) uit stap 2 van de VNG-publicatie “Bedrijven en milieuzonering”.

5.3 Mogelijke maatregelen
Bronmaatregelen
In onderhavige situatie betreft het zowel eigen voertuigen als die van derden. Deze voertuigen dienen aan de
daarvoor geldende normen voldoen. Het is in alle redelijkheid niet mogelijk om aan deze voertuigen maatregelen
te treffen.

Overdrachtsmaatregelen
Maatregelen in de overdracht, in de vorm van schermen, zijn vanuit stedenbouwkundig en verkeerstechnisch
oogpunt ongewenst. De percelen Pruimendijk 12 en 16 zijn aan de noordzijde direct ontsloten aan de
Pruimendijk. Een eventuele afscherming, op de vanuit geluidtechnisch oogpunt daartoe geschikte locatie tussen de
akoestisch relevante activiteiten (laden/lossen en voertuigbewegingen) aldaar en de nieuwe woningen, is
daardoor niet mogelijk.

Indien de woningen op een afstand van minimaal circa 20 meter ten opzichte van de bedrijfspercelen wordt
gepositioneerd, voldoen de optredende maximale geluidniveaus aan de normen uit het Activiteitenbesluit
milieubeheer. Binnen het stedenbouwkundig plan is dit echter ongewenst.

Gevelmaatregelen - binnenniveaus
Indien bron- en overdrachtsmaatregelen niet mogelijk dan wel wenselijk zijn, kan het bevoegd gezag hogere
geluidniveaus (in casu in de nachtperiode) toestaan. Zowel het Activiteitenbesluit milieubeheer (artikel 2.20 lid 1)
als de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (paragraaf 3.2) biedt de mogelijkheid om hogere
geluidniveaus toe te staan dan de standaardnormen. Het vaststellen van een hogere grenswaarde voor het
maximale geluidniveau is onder voorwaarden mogelijk. Bij het vaststellen hiervan moet het binnenniveau worden
gewaarborgd (artikel 2.20 lid 2).

5.3.1 Afweging toestaan geluidniveaus
De langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van activiteiten op het bedrijfsperceel Pruimendijk 16, en
maximale geluidniveaus ten gevolge van activiteiten op de bedrijfspercelen Pruimendijk 12 en 16 voldoen ter
plaatse van een aantal nieuwe woningen niet aan de richtwaarde uit stap 2 van de VNG-publicatie “Bedrijven
en milieuzonering”. Deze geluidbelastingen kunnen desondanks acceptabel worden geacht.
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Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
De maatgevende geluidbelastingen (LAr,LT van 50 dB(A) etmaalwaarde) treedt op ter plaatse van de zuidgevels
van de nieuwe woningen. Voor deze gevels geldt dat deze conform het Bouwbesluit 2012 moeten voldoen aan
een minimale karakteristieke gevelwering (GA;k) van 20 dB. Op basis de beoogde opbouw van de gevels
(steenachtige spouwmuren, kozijnen voorzien van HR++-glas en deugdelijke kier- en naaddichting), en methode
van ventileren (WTW-installatie zonder ventilatieroosters, danwel geluidgedempte ventilatieroosters in de gevels)
bedraagt de geluidwering minimaal 25 dB(A) en kan ruimschoots voldaan worden aan de vereiste geluidwering.

Het langtijdgemiddelde geluidniveau als binnenwaarde bedraagt ten hoogste ((50 dB(A) – 25 dB(A) =) 25 dB(A)
etmaalwaarde. Hiermee wordt voldaan aan de ontheffingsmogelijkheid uit de Handreiking en het
Activiteitenbesluit milieubeheer (het beperken van de langtijdgemiddelde geluidsniveaus (LAr,LT) binnen
geluidgevoelige ruimten van woningen tot 35 dB(A) etmaalwaarde).

Maximale geluidniveaus
De betreffende piekgeluiden (als gevolg van vervoersbewegingen en aanverwante activiteiten op de
bedrijfspercelen) in de dagperiode wijken niet af van c.q. zijn niet hoger dan de piekgeluiden als gevolg van
verkeersbewegingen en het parkeren op de Pruimendijk.

De maatgevende geluidbelastingen (LAmax van 77 dB(A) in de dagperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode) treedt
op ter plaatse van de zuidgevels van de nieuwe woningen. Voor deze gevels geldt dat deze conform het
Bouwbesluit 2012 moeten voldoen aan een minimale karakteristieke gevelwering (GA;k) van 20 dB. Op basis de
beoogde opbouw van de gevels (steenachtige spouwmuren, kozijnen voorzien van HR++-glas en deugdelijke kier-
en naaddichting), en methode van ventileren (WTW-installatie zonder ventilatieroosters, danwel geluidgedempte
ventilatieroosters in de gevels) bedraagt de geluidwering minimaal 25 dB(A) en kan ruimschoots voldaan worden
aan de vereiste geluidwering.

Het maximaal geluidniveau als binnenwaarde bedraagt ten hoogste ((77 dB(A) – 25 dB(A) =) 52 dB(A) in de
dagperiode en ((60 dB(A) – 25 dB(A) =) 35 dB(A) in de nachtperiode. Hiermee wordt voldaan aan de
ontheffingsmogelijkheid uit de Handreiking en het Activiteitenbesluit milieubeheer (het beperken van de maximale
geluidsniveaus (LAmax) binnen de in die periode relevante geluidgevoelige ruimten van woningen tot 55 dB(A) voor
de dagperiode, 50 dB(A) voor de avondperiode en 45 dB(A) voor de nachtperiode).

Voor de geluidbelastingen in de dagperiode is het niet noodzakelijk om maatwerkvoorschriften vast te stellen
aangezien deze op basis van artikel 2.17 lid 1b van het Activiteitenbesluit milieubeheer uitgezonderd zijn van
toetsing.

Voor de avond- en nachtperiode bedraagt de piekbelasting ter plaatse van de maatgevende nieuwe woningen
respectievelijk maximaal 61 en 60 dB(A). Dit maximale geluidniveau kan vanuit het oogpunt van ruimtelijke
ordening aanvaardbaar worden geacht. Hierbij kan worden gewezen op een advies van de GGD3.

De GGD onderscheidt twee omstandigheden waaronder nadelige effecten voor de gezondheid kunnen optreden
als gevolg van langsrijdende (vracht)verkeer in de nachtperiode. Dat is in de eerste plaats het geval als sprake is
van een hoge stijgsnelheid van het geluid4. In de tweede plaats kunnen effecten optreden als sprake is van een
hogere piekbelasting dan 70 dB(A) die veelvuldig optreedt. Beide omstandigheden (hoge stijgsnelheid en hogere
piekbelasting dan 70 dB(A)) doen zich in de voorliggende situatie niet voor.

Tevens kan voldaan worden aan de geluidvoorschriften die gelden vanuit het Activiteitenbesluit milieubeheer,
zowel ten aanzien van de geluidniveaus op de gevel als in de geluidgevoelige ruimten gelegen aan die gevel.

3 RO Milieuadvies geluid Pastoorslaan 43 in Hillegom, kenmerk 2015012172, zaaknummer: 2015001608
d.d. 1 juni 2015 Omgevingsdienst West-Holland
4 Deze worden met name veroorzaakt door piekgeluiden met een impulskarakter. Voor voertuigbewegingen is de
stijgsnelheid (ongeveer 10 dB/s) relatief laag.
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Algemeen
 De woningen beschikken over een geluidluwe (noord)gevel, waar het geluidniveau niet meer bedraagt dan

de grenswaarden voor gebiedstype ‘rustige woonwijk’ uit stap 2 van de VNG-publicatie.
 In het ontwerp is rekening gehouden met oriëntatie van de woningen. De tuinen van de relevante

geluidbelaste woningen zijn aan de geluidluwe noordzijde van de woningen gelegen.
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6 CONCLUSIE

In opdracht van BJZ.nu is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de eventuele beperkingen voor het
ontwikkelen van een woningbouwplan aan de Pruimendijk 19-21 te Rijsoord (gemeente Ridderkerk).

Onderzoek is uitgevoerd naar de invloed van de omgeving op het plangebied. Centraal hierin staat enerzijds de
vraag of, en onder welke voorwaarden, er sprake zal zijn van een goed woon- en leefklimaat en anderzijds of
omliggende bedrijven in hun akoestische bedrijfsvoering en/of milieurechten worden beperkt.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de regels uit de Handleiding meten en rekenen industrielawaai van 1999.
De beoordeling van de rekenresultaten heeft plaatsgevonden conform het gestelde in het Activiteitenbesluit
milieubeheer. Ten behoeve van de ruimtelijke procedure dient te worden aangetoond dat er een akoestisch
voldoende leefklimaat gegarandeerd is. Hiertoe is aansluiting gezocht bij de VNG-publicatie “Bedrijven en
Milieuzonering” uit 2009.

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
Bedrijfsperceel Pruimendijk 12
Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) ten gevolge van activiteiten op het bedrijfsperceel bedraagt ter
plaatse van de nieuwe woningen ten hoogste 45 dB(A) etmaalwaarde.

 Hiermee wordt voldaan aan de standaard normstelling uit het Activiteitenbesluit milieubeheer
 Tevens wordt voldaan aan de richtwaarde van 45 dB(A) uit stap 2 van de VNG-publicatie “Bedrijven

en milieuzonering”.

Bedrijfsperceel Pruimendijk 16
Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) ten gevolge van activiteiten op het bedrijfsperceel bedraagt ter
plaatse van de nieuwe woningen ten hoogste 50 dB(A) etmaalwaarde.

 Hiermee wordt voldaan aan de standaard normstelling uit het Activiteitenbesluit milieubeheer
 Ter plaatse van een aantal nieuwe woningen wordt echter niet voldaan aan de richtwaarde van 45

dB(A) uit stap 2 van de VNG-publicatie “Bedrijven en milieuzonering”.

Maximale geluidniveaus
Bedrijfsperceel Pruimendijk 12
De optredende maximale geluidniveaus bedragen, uitgaande van de omschreven maximale mogelijkheden, ter
plaatse van de woningen binnen het plangebied ten hoogste 77 en 61 dB(A), in respectievelijk de dag- en
avondperiode.

 Er wordt in de dag- en avondperiode voldaan aan de normen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer.
 Ter plaatse van een aantal nieuwe woningen wordt (in de dagperiode) niet voldaan aan de

richtwaarde van 65 dB(A) uit stap 2 van de VNG-publicatie “Bedrijven en milieuzonering”.

Bedrijfsperceel Pruimendijk 16
De optredende maximale geluidniveaus bedragen, uitgaande van de omschreven maximale mogelijkheden, ter
plaatse van de woningen binnen het plangebied ten hoogste 75, 60 en 60 dB(A), in respectievelijk de dag-,
avond- en nachtperiode.

 Er wordt in de dag-, avond- en nachtperiode voldaan aan de normen uit het Activiteitenbesluit
milieubeheer.

 Ter plaatse van een aantal nieuwe woningen wordt (in de dag- en nachtperiode) niet voldaan aan de
richtwaarde van 65 dB(A) uit stap 2 van de VNG-publicatie “Bedrijven en milieuzonering
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Maatregelen en afwegingen
Om de geluidbelasting te verlagen, zijn mogelijke maatregelen beschouwd. Deze zijn vanuit stedenbouwkundig
en verkeerstechnisch oogpunt ongewenst, danwel niet mogelijk c.q. effectief.

De geluidniveaus zijn in de concrete situatie acceptabel aangezien:

 De hoogste geluidniveaus treden op ter plaatse van de zuidgevel van de nieuwe woningen. Voor wat betreft
deze gevels kan worden aangesloten bij de richtwaarde van 50 dB(A) uit stap 3 van de VNG-publicatie:
“Bedrijven en milieuzonering”, die voor wat betreft bedrijfsperceel Pruimendijk 16 overeenkomt met de
standaard normstelling uit het Activiteitenbesluit milieubeheer.

 De (geluidbelaste) gevels dienen conform het Bouwbesluit uitgevoerd te worden met een geluidwering van
minimaal 20 dB(A). De geluidniveaus in de woningen voldoen daardoor aan de grenswaarden uit de
Handreiking en het Activiteitenbesluit milieubeheer.

 De woningen beschikken over een geluidluwe (noord)gevel, waar het geluidniveau niet meer bedraagt dan
de grenswaarden voor gebiedstype ‘rustige woonwijk’ uit stap 2 van de VNG-publicatie.

 In het ontwerp is rekening gehouden met oriëntatie van de woningen. De tuinen van de relevante
geluidbelaste woningen zijn aan de geluidluwe noordzijde van de woningen gelegen.

Het milieuaspect geluid vormt, met inachtneming van de uitgangspunten uit dit onderzoek, geen belemmering
voor de planrealisatie.



BIJLAGEN
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B1 INVOERGEGEVENS

Bronnen Pruimendijk 16
Zalen
Indien muziekgeluid op de nieuwe woningen duidelijk hoorbaar is, moet overeenkomstig de HMRI een toeslag
voor muziekgeluid worden toegekend op het langtijdgemiddeld geluidniveau. In de onderhavige situatie is de
toeslag ‘standaard’ toegepast (worst-case), aangezien niet met zekerheid gesteld kan worden dat er geen sprake
zal zijn van het al dan niet hoorbaar zijn ter plaatse van de nieuwe woningen.
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Bijlage B1Pruimendijk 19-21 Rijsoord
Rekenparameters rekenmodel Pruimendijk 12Invoergegevens

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Basismodel - Pruimendijk 12

Model eigenschap

Omschrijving Basismodel - Pruimendijk 12
Verantwoordelijke jschu
Rekenmethode #2|Industrielawaai|IL|

Aangemaakt door jschu op 26-4-2021
Laatst ingezien door jschu op 1-10-2021
Model aangemaakt met Geomilieu V2020.2

Dagperiode 06:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 22:00
Nachtperiode 22:00 - 06:00
Samengestelde periode Etmaalwaarde
Waarde Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4
Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Meteorologische correctie Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor 0,0
Absorptiestandaarden HMRI-II.8
Dynamische foutmarge --
Clusteren gebouwen Ja
Verwijderen binnenwanden Ja
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Bijlage B1Pruimendijk 19-21 Rijsoord
Rekenparameters rekenmodel Pruimendijk 16Invoergegevens

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Basismodel - Pruimendijk 16

Model eigenschap

Omschrijving Basismodel - Pruimendijk 16
Verantwoordelijke jschu
Rekenmethode #2|Industrielawaai|IL|

Aangemaakt door jschu op 26-4-2021
Laatst ingezien door jschu op 1-10-2021
Model aangemaakt met Geomilieu V2020.2

Dagperiode 07:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 23:00
Nachtperiode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Etmaalwaarde
Waarde Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4
Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Meteorologische correctie Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor 0,0
Absorptiestandaarden HMRI-II.8
Dynamische foutmarge --
Clusteren gebouwen Ja
Verwijderen binnenwanden Ja
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gebiedenIndustrielawaai - IL, [Versie 3.0 - Basismodel - Pruimendijk 12] , Geomilieu V2020.1 rev 2 Licentiehouder: Kragten BV
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Bijlage B1Pruimendijk 19-21 Rijsoord
Gebouwen [nieuw]Invoergegevens

Model: Basismodel - Pruimendijk 12
Groep: Nieuw

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

NB_NW Nieuwbouw noordwest     9,00      1,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
NB_ZW Nieuwbouw zuidwest     9,00      1,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
NB_Z Nieuwbouw zuid     9,00      1,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
NB_ZO Nieuwbouw zuidoost     9,00      1,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
NB_NO Nieuwbouw noordoost     9,00      1,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage B1Pruimendijk 19-21 Rijsoord
ToetspuntenInvoergegevens

Model: Basismodel - Pruimendijk 12
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

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

NB_ZW_VG Nieuwbouw zuidwest - voorgevel      1,00 Eigen waarde      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
NB_ZW_ZGO Nieuwbouw zuidwest - zijgevel oost      1,00 Eigen waarde      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
NB_Z_ZGW Nieuwbouw zuid - zijgevel west      1,00 Eigen waarde      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
NB_Z_VG Nieuwbouw zuid - voorgevel      1,00 Eigen waarde      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
NB_Z_ZGO Nieuwbouw zuid - zijgevel oost      1,00 Eigen waarde      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

NB_ZO_ZGW Nieuwbouw zuidoost - zijgevel west      1,00 Eigen waarde      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
NB_ZO_VG Nieuwbouw zuidoost - voorgevel      1,00 Eigen waarde      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
NB_ZO_ZGO Nieuwbouw zuidoost - zijgevel oost      1,00 Eigen waarde      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
NB_ZW_ZGW Nieuwbouw zuidwest - zijgevel west      1,00 Eigen waarde      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
NB_ZW_AG Nieuwbouw zuidwest - achtergevel      1,00 Eigen waarde      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

NB_Z_AG Nieuwbouw zuid - achtergevel      1,00 Eigen waarde      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
NB_ZO_AG Nieuwbouw zuidoost - achtergevel      1,00 Eigen waarde      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
BW_PD10b Bestaande woning - Pruimendijk 10b      1,00 Eigen waarde      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
BW_PD12 Bestaande woning - Pruimendijk 12      1,00 Eigen waarde      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
BW_PD18_AG Bestaande woning - Pruimendijk 18      0,41 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

BW_PD18_ZG Bestaande woning - Pruimendijk 18      1,00 Eigen waarde      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
BW_PD18_VG Bestaande woning - Pruimendijk 18      1,00 Eigen waarde      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
BW_PD22_ZG Bestaande woning - Pruimendijk 22      0,31 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
BW_PD22_AG Bestaande woning - Pruimendijk 22      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
BW_PD14_VG Bestaande woning - Pruimendijk 14      1,00 Eigen waarde      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

BW_PD14_ZG Bestaande woning - Pruimendijk 14 (DG)      1,00 Eigen waarde      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
BW_RS19 Bestaande woning - Rijsoordsestraat 19      1,00 Eigen waarde      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
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Bijlage B1Pruimendijk 19-21 Rijsoord
Mobiele bronnen - Pruimendijk 12Invoergegevens

Model: Basismodel - Pruimendijk 12
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 X-n Y-n H-1 H-n M-1 M-n Lengte Max.afst.

BB12_LarLT Rijden bestelbus     100695,98     429233,16     100707,02     429287,42     0,75     0,75      0,00      1,34            79,84   5,00
VW12_LarLT Rijden vrachtwagen     100695,67     429233,32     100707,14     429287,30     0,75     0,75      0,00      1,33            79,56   5,00
PW12_LarLT Rijden personenwagen     100695,84     429233,59     100707,33     429287,30     0,75     0,75      0,00      1,32            79,43   5,00
VW12_LarLT Rijden vrachtwagen     100701,33     429288,98     100720,86     429283,92     0,75     0,75      1,43      1,14            23,70   5,00
LB12_LarLT Rijden landbouwvoertuig (tractor)     100701,33     429288,98     100720,86     429283,92     0,75     0,75      1,43      1,14            23,70   5,00

TR12_LarLT Rijden landbouwvoertuig (tractor)     100695,67     429233,32     100707,14     429287,30     0,75     0,75      0,00      1,33            79,56   5,00
BB12_Lmax Rijden bestelbus     100695,98     429233,16     100707,02     429287,42     0,75     0,75      0,00      1,34            79,84   5,00
VW12_Lmax Rijden vrachtwagen     100695,67     429233,32     100707,14     429287,30     0,75     0,75      0,00      1,33            79,56   5,00
PW12_Lmax Rijden personenwagen     100695,84     429233,59     100707,33     429287,30     0,75     0,75      0,00      1,32            79,43   5,00
LB12_Lmax Rijden landbouwvoertuig (tractor)     100701,33     429288,98     100720,86     429283,92     0,75     0,75      1,43      1,14            23,70   5,00
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Bijlage B1Pruimendijk 19-21 Rijsoord
Mobiele bronnen - Pruimendijk 12Invoergegevens

Model: Basismodel - Pruimendijk 12
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Gem.snelheid Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Groep

BB12_LarLT  10     10 -- --   49,00   82,00   91,00   79,00   84,00   86,00   89,00   81,00   74,00   94,90 Langtijdgemiddeld
VW12_LarLT  10      6 -- --   58,00   75,00   82,00   88,00   91,00   97,00  101,00   90,00   84,00  103,21 Langtijdgemiddeld
PW12_LarLT  10     10     10 --   59,00   66,00   72,00   73,00   78,00   82,00   88,00   80,00   70,00   90,01 Langtijdgemiddeld
VW12_LarLT  10      2 -- --   58,00   75,00   82,00   88,00   91,00   97,00  101,00   90,00   84,00  103,21 Langtijdgemiddeld
LB12_LarLT   5      2 -- --   60,00   71,00   88,00   90,00   95,00  101,00  101,00   90,00   83,00  104,94 Langtijdgemiddeld

TR12_LarLT  10      4 -- --   60,00   71,00   88,00   90,00   95,00  101,00  101,00   90,00   83,00  104,94 Langtijdgemiddeld
BB12_Lmax  10      1 -- --   59,00   92,00  101,00   89,00   94,00   96,00   99,00   91,00   84,00  104,90 Maximaal
VW12_Lmax  10      1 -- --   65,00   82,00   89,00   95,00   98,00  104,00  108,00   97,00   91,00  110,21 Maximaal
PW12_Lmax  10      1      1 --   64,00   71,00   77,00   78,00   83,00   87,00   93,00   85,00   75,00   95,01 Maximaal
LB12_Lmax   5      2 -- --   65,00   76,00   93,00   95,00  100,00  106,00  106,00   95,00   88,00  109,94 Maximaal
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Bijlage B1Pruimendijk 19-21 Rijsoord
Puntbronnen - Pruimendijk 12Invoergegevens

Model: Basismodel - Pruimendijk 12
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam X Y Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Type Richt. Hoek Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500

LL_VW12     100711,03     429279,85 Laden en lossen vrachtwagen     1,00      0,97 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   58,20   69,40   76,90   79,60   82,30
VW12_max     100704,85     429285,05 Optrekkende vrachtwagen     1,00      1,23 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   65,90   81,90   89,90   95,10  100,30
VW12_max     100719,03     429282,52 Optrekkende vrachtwagen     1,00      1,06 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   65,90   81,90   89,90   95,10  100,30
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Bijlage B1Pruimendijk 19-21 Rijsoord
Puntbronnen - Pruimendijk 12Invoergegevens

Model: Basismodel - Pruimendijk 12
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k Cb(D) Cb(A) Cb(N) Grp.ID

LL_VW12   82,70   81,40   81,80   73,70   89,13    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  14,15 -- --          15
VW12_max  104,10  102,70   95,70   83,00  108,02    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  99,00 -- --          16
VW12_max  104,10  102,70   95,70   83,00  108,02    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  99,00 -- --          16
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Bijlage B1Pruimendijk 19-21 Rijsoord
Groepsreducties - Pruimendijk 12Invoergegevens

Rapport: Groepsreducties
Model: Basismodel - Pruimendijk 12

Groep Reductie Sommatie
Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

Bedrijven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Pruimendijk 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Langtijdgemiddeld 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Maximaal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bodem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gebouwen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Bestaand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Nieuw 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hoogte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Bijlage B1Pruimendijk 19-21 Rijsoord
Mobiele bronnen- Pruimendijk 16Invoergegevens

Model: Basismodel - Pruimendijk 16
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 X-n Y-n H-1 H-n M-1 M-n Lengte Max.afst. Gem.snelheid

BB16_LarLT Rijden bestelbus     100684,54     429201,92     100724,89     429284,08     0,75     0,75     -0,17      1,21           111,10   5,00  10
VW16_LarLT Rijden vrachtwagen     100690,25     429227,00     100724,65     429284,07     0,75     0,75      0,00      1,20           137,51   5,00  10
PD16_LarLT Rijden personenwagen     100690,41     429227,18     100725,33     429283,97     0,75     0,75      0,00      1,22           138,75   5,00  10
BB16_Lmax Rijden bestelbus     100684,54     429201,92     100724,89     429284,08     0,75     0,75     -0,17      1,21           111,10   5,00  10
VW16_Lmax Rijden vrachtwagen     100690,25     429227,00     100724,65     429284,07     0,75     0,75      0,00      1,20           137,51   5,00  10

PD16_Lmax Rijden personenwagen     100690,41     429227,18     100725,33     429283,97     0,75     0,75      0,00      1,22           138,75   5,00  10
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Bijlage B1Pruimendijk 19-21 Rijsoord
Mobiele bronnen- Pruimendijk 16Invoergegevens

Model: Basismodel - Pruimendijk 16
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Groep

BB16_LarLT     10 -- --   49,00   82,00   91,00   79,00   84,00   86,00   89,00   81,00   74,00   94,90 Verkeer
VW16_LarLT      2 -- --   58,00   75,00   82,00   88,00   91,00   97,00  101,00   90,00   84,00  103,21 Verkeer
PD16_LarLT    100     50     50   59,00   66,00   72,00   73,00   78,00   82,00   88,00   80,00   70,00   90,01 Verkeer
BB16_Lmax      1 -- --   59,00   92,00  101,00   89,00   94,00   96,00   99,00   91,00   84,00  104,90 Maximaal
VW16_Lmax      1 -- --   65,00   82,00   89,00   95,00   98,00  104,00  108,00   97,00   91,00  110,21 Maximaal

PD16_Lmax      1      1      1   64,00   71,00   77,00   78,00   83,00   87,00   93,00   85,00   75,00   95,01 Maximaal
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Bijlage B1Pruimendijk 19-21 Rijsoord
Puntbronnen- Pruimendijk 16Invoergegevens

Model: Basismodel - Pruimendijk 16
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam X Y Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Type Richt. Hoek Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250

LL_VW16_P1     100725,43     429263,38 Laden en lossen vrachtwagen (p1)     1,00      0,50 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   58,20   69,40   76,90   79,60
LL_VW16_P2     100714,58     429223,41 Laden en lossen vrachtwagen (p2)     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   58,20   69,40   76,90   79,60
VW16_max     100726,54     429270,68 Optrekkende vrachtwagen     1,00      0,70 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   65,90   81,90   89,90   95,10
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Bijlage B1Pruimendijk 19-21 Rijsoord
Puntbronnen- Pruimendijk 16Invoergegevens

Model: Basismodel - Pruimendijk 16
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k Cb(D) Cb(A) Cb(N)

LL_VW16_P1   82,30   82,70   81,40   81,80   73,70   89,13    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  13,80  12,04 --
LL_VW16_P2   82,30   82,70   81,40   81,80   73,70   89,13    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  13,80  12,04 --
VW16_max  100,30  104,10  102,70   95,70   83,00  108,02    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  99,00 -- --
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Bijlage B1Pruimendijk 19-21 Rijsoord
Puntbronnen- Pruimendijk 16Invoergegevens

Model: Basismodel - Pruimendijk 16
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Grp.ID

LL_VW16_P1          21
LL_VW16_P2          21
VW16_max          18
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Bijlage B1Pruimendijk 19-21 Rijsoord
Uitstralende daken - Pruimendijk 16Invoergegevens

Model: Basismodel - Pruimendijk 16
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. BinBui Cdifuus Weging TypeLw Cb(D) Cb(A) Cb(N) DeltaX DeltaY Lp 31 Lp 63 Lp 125

MUZ_BZ Dak zaal boven     0,10      8,00 Relatief aan onderliggend item Ja 5 A False   0,00   0,00   0,00   1,0   1,0 --   66,00   79,00
MUZ_SZ Dak zaal serre     0,10      4,00 Relatief aan onderliggend item Ja 5 A False   0,00   0,00   0,00   1,0   1,0 --   65,00   78,00
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Bijlage B1Pruimendijk 19-21 Rijsoord
Uitstralende daken - Pruimendijk 16Invoergegevens

Model: Basismodel - Pruimendijk 16
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lp 250 Lp 500 Lp 1k Lp 2k Lp 4k Lp 8k Isolatie 31 Isolatie 63 Isolatie 125 Isolatie 250 Isolatie 500 Isolatie 1k Isolatie 2k Isolatie 4k Isolatie 8k

MUZ_BZ   84,00   87,00   88,00   87,00   83,00 --    0,00   15,00   21,00   26,00   37,00   40,00   44,00   45,00    0,00
MUZ_SZ   83,00   86,00   87,00   86,00   82,00 --    0,00   20,00   28,00   34,00   38,00   48,00   52,00   55,00    0,00
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Bijlage B1Pruimendijk 19-21 Rijsoord
Uitstralende daken - Pruimendijk 16Invoergegevens

Model: Basismodel - Pruimendijk 16
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam LwM2 31 LwM2 63 LwM2 125 LwM2 250 LwM2 500 LwM2 1k LwM2 2k LwM2 4k LwM2 8k Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31

MUZ_BZ --   46,00   53,00   53,00   45,00   43,00   38,00   33,00 -- --   68,17   75,17   75,17   67,17   65,17   60,17   55,17 --    0,00
MUZ_SZ --   40,00   45,00   44,00   43,00   34,00   29,00   22,00 -- --   64,64   69,64   68,64   67,64   58,64   53,64   46,64 --    0,00
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Bijlage B1Pruimendijk 19-21 Rijsoord
Uitstralende daken - Pruimendijk 16Invoergegevens

Model: Basismodel - Pruimendijk 16
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k

MUZ_BZ   10,00   10,00   15,00   15,00   15,00   15,00   15,00    0,00
MUZ_SZ    5,00    5,00    5,00    5,00    5,00    5,00    5,00    0,00
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Bijlage B1Pruimendijk 19-21 Rijsoord
Uitstralende gevels - Pruimendijk 16Invoergegevens

Model: Basismodel - Pruimendijk 16
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. BinBui Cdifuus Weging TypeLw Cb(D) Cb(A) Cb(N) Hoogte DeltaL DeltaH Lp 31 Lp 63

MUZ_BZ Westgevel zaal boven      0,00      4,00 Relatief aan onderliggend item Ja 5 A False   0,00   0,00   0,00   3,0   1,0   1,0 --   66,00
MUZ_BZ Noordgevel zaal boven      0,00      4,00 Eigen waarde Ja 5 A False   0,00   0,00   0,00   3,0   1,0   1,0 --   66,00
MUZ_BZ Oostgevel zaal boven      0,00      4,00 Eigen waarde Ja 5 A False   0,00   0,00   0,00   3,0   1,0   1,0 --   66,00
MUZ_SZ Westgevel zaal      0,00 -- Relatief Ja 5 A False   0,00   0,00   0,00   3,0   1,0   1,0 --   65,00
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Bijlage B1Pruimendijk 19-21 Rijsoord
Uitstralende gevels - Pruimendijk 16Invoergegevens

Model: Basismodel - Pruimendijk 16
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lp 125 Lp 250 Lp 500 Lp 1k Lp 2k Lp 4k Lp 8k Isolatie 31 Isolatie 63 Isolatie 125 Isolatie 250 Isolatie 500 Isolatie 1k Isolatie 2k Isolatie 4k

MUZ_BZ   79,00   84,00   87,00   88,00   87,00   83,00 --    0,00   35,00   41,00   46,00   52,00   59,00   64,00   70,00
MUZ_BZ   79,00   84,00   87,00   88,00   87,00   83,00 --    0,00   35,00   41,00   46,00   52,00   59,00   64,00   70,00
MUZ_BZ   79,00   84,00   87,00   88,00   87,00   83,00 --    0,00   35,00   41,00   46,00   52,00   59,00   64,00   70,00
MUZ_SZ   78,00   83,00   86,00   87,00   86,00   82,00 --    0,00   35,00   41,00   46,00   52,00   59,00   64,00   70,00
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Bijlage B1Pruimendijk 19-21 Rijsoord
Uitstralende gevels - Pruimendijk 16Invoergegevens

Model: Basismodel - Pruimendijk 16
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Isolatie 8k LwM2 31 LwM2 63 LwM2 125 LwM2 250 LwM2 500 LwM2 1k LwM2 2k LwM2 4k LwM2 8k Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k

MUZ_BZ    0,00 --   26,00   33,00   33,00   30,00   24,00   18,00    8,00 -- --   42,25   49,25   49,25   46,25   40,25   34,25   24,25 --
MUZ_BZ    0,00 --   26,00   33,00   33,00   30,00   24,00   18,00    8,00 -- --   41,46   48,46   48,46   45,46   39,46   33,46   23,46 --
MUZ_BZ    0,00 --   26,00   33,00   33,00   30,00   24,00   18,00    8,00 -- --   42,33   49,33   49,33   46,33   40,33   34,33   24,33 --
MUZ_SZ    0,00 --   25,00   32,00   32,00   29,00   23,00   17,00    7,00 -- --   41,98   48,98   48,98   45,98   39,98   33,98   23,98 --
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Bijlage B1Pruimendijk 19-21 Rijsoord
Uitstralende gevels - Pruimendijk 16Invoergegevens

Model: Basismodel - Pruimendijk 16
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k

MUZ_BZ    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
MUZ_BZ    0,00    5,00    5,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00    0,00
MUZ_BZ    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
MUZ_SZ    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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Bijlage B1Pruimendijk 19-21 Rijsoord
Groepsreducties - Pruimendijk 16Invoergegevens

Rapport: Groepsreducties
Model: Basismodel - Pruimendijk 16

Groep Reductie Sommatie
Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

Bedrijven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Pruimendijk 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Regulier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Langtijdgemiddeld 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        Verkeer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

        Zalen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
          Zaal boven -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00
          Zaal serre -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00
      Maximaal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bodem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gebouwen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Bestaand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Nieuw 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hoogte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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B2 REKENRESULTATEN



Bijlage B2Pruimendijk 19-21 Rijsoord
Pruimendijk 12 - LAr,LTRekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel - Pruimendijk 12

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Langtijdgemiddeld
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

BW_PD10b_A Bestaande woning - Pruimendijk 10b 100676,75 429286,72 1,50 34,73 22,87 -- 34,73 73,31
BW_PD10b_B Bestaande woning - Pruimendijk 10b 100676,75 429286,72 5,00 36,67 25,18 -- 36,67 73,43
BW_PD12_A Bestaande woning - Pruimendijk 12 100698,00 429282,72 1,50 50,73 37,16 -- 50,73 87,80
BW_PD12_B Bestaande woning - Pruimendijk 12 100698,00 429282,72 5,00 49,73 36,31 -- 49,73 86,35
BW_PD14_VG Bestaande woning - Pruimendijk 14 100730,47 429278,57 5,00 47,57 36,83 -- 47,57 84,34

BW_PD14_VG Bestaande woning - Pruimendijk 14 100730,47 429278,57 1,50 -- -- -- -- --
BW_PD14_ZG Bestaande woning - Pruimendijk 14 (DG) 100728,44 429273,81 5,00 52,72 43,39 -- 52,72 89,58
BW_PD14_ZG Bestaande woning - Pruimendijk 14 (DG) 100728,44 429273,81 1,50 51,06 41,84 -- 51,06 88,03
BW_PD18_AG Bestaande woning - Pruimendijk 18 100753,06 429272,72 5,00 30,14 20,50 -- 30,14 66,82
BW_PD18_AG Bestaande woning - Pruimendijk 18 100753,06 429272,72 1,50 24,83 14,52 -- 24,83 63,46

BW_PD18_VG Bestaande woning - Pruimendijk 18 100751,01 429283,60 5,00 40,03 27,66 -- 40,03 76,53
BW_PD18_VG Bestaande woning - Pruimendijk 18 100751,01 429283,60 1,50 37,77 25,54 -- 37,77 76,34
BW_PD18_ZG Bestaande woning - Pruimendijk 18 100747,88 429276,96 5,00 37,41 26,66 -- 37,41 74,13
BW_PD18_ZG Bestaande woning - Pruimendijk 18 100747,88 429276,96 1,50 34,48 23,52 -- 34,48 72,58
BW_PD22_AG Bestaande woning - Pruimendijk 22 100771,86 429259,77 5,00 23,85 13,21 -- 23,85 60,18

BW_PD22_AG Bestaande woning - Pruimendijk 22 100771,86 429259,77 1,50 20,08 9,47 -- 20,08 59,18
BW_PD22_ZG Bestaande woning - Pruimendijk 22 100766,60 429270,16 5,00 29,46 18,67 -- 29,46 65,89
BW_PD22_ZG Bestaande woning - Pruimendijk 22 100766,60 429270,16 1,50 26,06 14,89 -- 26,06 65,11
BW_RS19_A Bestaande woning - Rijsoordsestraat 19 100647,50 429223,83 1,50 29,37 20,51 -- 29,37 69,44
BW_RS19_B Bestaande woning - Rijsoordsestraat 19 100647,50 429223,83 5,00 33,30 24,78 -- 33,30 70,87

NB_Z_AG_A Nieuwbouw zuid - achtergevel 100725,07 429312,85 1,50 22,95 11,52 -- 22,95 61,10
NB_Z_AG_B Nieuwbouw zuid - achtergevel 100725,07 429312,85 5,00 24,67 13,21 -- 24,67 61,13
NB_Z_VG_A Nieuwbouw zuid - voorgevel 100725,93 429301,95 1,50 45,11 34,25 -- 45,11 82,39
NB_Z_VG_B Nieuwbouw zuid - voorgevel 100725,93 429301,95 5,00 45,50 34,73 -- 45,50 82,27
NB_Z_ZGO_A Nieuwbouw zuid - zijgevel oost 100732,28 429305,33 1,50 35,68 24,08 -- 35,68 73,17

NB_Z_ZGO_B Nieuwbouw zuid - zijgevel oost 100732,28 429305,33 5,00 36,86 25,04 -- 36,86 73,15
NB_Z_ZGW_A Nieuwbouw zuid - zijgevel west 100719,01 429304,35 1,50 45,24 34,07 -- 45,24 82,34
NB_Z_ZGW_B Nieuwbouw zuid - zijgevel west 100719,01 429304,35 5,00 45,48 34,43 -- 45,48 82,23
NB_ZO_AG_A Nieuwbouw zuidoost - achtergevel 100747,60 429311,24 1,50 20,62 9,28 -- 20,62 59,30
NB_ZO_AG_B Nieuwbouw zuidoost - achtergevel 100747,60 429311,24 5,00 23,04 11,33 -- 23,04 59,08

NB_ZO_VG_A Nieuwbouw zuidoost - voorgevel 100748,17 429300,50 1,50 38,99 27,86 -- 38,99 77,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage B2Pruimendijk 19-21 Rijsoord
Pruimendijk 12 - LAr,LTRekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel - Pruimendijk 12

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Langtijdgemiddeld
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

NB_ZO_VG_B Nieuwbouw zuidoost - voorgevel 100748,17 429300,50 5,00 41,21 30,08 -- 41,21 77,83
NB_ZO_ZGO_ Nieuwbouw zuidoost - zijgevel oost 100754,83 429304,37 5,00 23,21 12,17 -- 23,21 59,38
NB_ZO_ZGO_ Nieuwbouw zuidoost - zijgevel oost 100754,83 429304,37 1,50 26,96 14,99 -- 26,96 66,22
NB_ZO_ZGW_ Nieuwbouw zuidoost - zijgevel west 100741,67 429302,80 5,00 42,60 31,82 -- 42,60 79,33
NB_ZO_ZGW_ Nieuwbouw zuidoost - zijgevel west 100741,67 429302,80 1,50 40,61 29,74 -- 40,61 79,14

NB_ZW_AG_A Nieuwbouw zuidwest - achtergevel 100703,33 429314,78 1,50 28,14 17,58 -- 28,14 66,95
NB_ZW_AG_B Nieuwbouw zuidwest - achtergevel 100703,33 429314,78 5,00 29,71 19,21 -- 29,71 66,72
NB_ZW_VG_A Nieuwbouw zuidwest - voorgevel 100701,99 429303,27 1,50 45,33 33,49 -- 45,33 82,65
NB_ZW_VG_B Nieuwbouw zuidwest - voorgevel 100701,99 429303,27 5,00 45,76 34,39 -- 45,76 82,62
NB_ZW_ZGO_ Nieuwbouw zuidwest - zijgevel oost 100708,30 429305,75 5,00 45,16 34,12 -- 45,16 81,80

NB_ZW_ZGO_ Nieuwbouw zuidwest - zijgevel oost 100708,30 429305,75 1,50 44,72 33,45 -- 44,72 81,90
NB_ZW_ZGW_ Nieuwbouw zuidwest - zijgevel west 100695,45 429308,59 5,00 27,96 15,67 -- 27,96 64,02
NB_ZW_ZGW_ Nieuwbouw zuidwest - zijgevel west 100695,45 429308,59 1,50 26,75 14,28 -- 26,75 64,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage B2Pruimendijk 19-21 Rijsoord
Pruimendijk 12 - LAmaxRekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel - Pruimendijk 12

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maximaal

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

BW_PD10b_A Bestaande woning - Pruimendijk 10b 100676,75 429286,72 1,50 66,96 49,96 --
BW_PD10b_B Bestaande woning - Pruimendijk 10b 100676,75 429286,72 5,00 67,62 51,50 --
BW_PD12_A Bestaande woning - Pruimendijk 12 100698,00 429282,72 1,50 85,17 65,49 --
BW_PD12_B Bestaande woning - Pruimendijk 12 100698,00 429282,72 5,00 83,24 63,71 --
BW_PD14_VG Bestaande woning - Pruimendijk 14 100730,47 429278,57 5,00 80,38 65,22 --

BW_PD14_VG Bestaande woning - Pruimendijk 14 100730,47 429278,57 1,50 -- -- --
BW_PD14_ZG Bestaande woning - Pruimendijk 14 (DG) 100728,44 429273,81 5,00 84,37 69,28 --
BW_PD14_ZG Bestaande woning - Pruimendijk 14 (DG) 100728,44 429273,81 1,50 83,23 68,18 --
BW_PD18_AG Bestaande woning - Pruimendijk 18 100753,06 429272,72 5,00 61,87 46,61 --
BW_PD18_AG Bestaande woning - Pruimendijk 18 100753,06 429272,72 1,50 54,61 38,57 --

BW_PD18_VG Bestaande woning - Pruimendijk 18 100751,01 429283,60 5,00 70,63 55,46 --
BW_PD18_VG Bestaande woning - Pruimendijk 18 100751,01 429283,60 1,50 68,67 53,54 --
BW_PD18_ZG Bestaande woning - Pruimendijk 18 100747,88 429276,96 5,00 68,12 52,91 --
BW_PD18_ZG Bestaande woning - Pruimendijk 18 100747,88 429276,96 1,50 64,67 49,47 --
BW_PD22_AG Bestaande woning - Pruimendijk 22 100771,86 429259,77 5,00 53,24 37,58 --

BW_PD22_AG Bestaande woning - Pruimendijk 22 100771,86 429259,77 1,50 48,65 33,22 --
BW_PD22_ZG Bestaande woning - Pruimendijk 22 100766,60 429270,16 5,00 57,81 42,59 --
BW_PD22_ZG Bestaande woning - Pruimendijk 22 100766,60 429270,16 1,50 54,07 38,36 --
BW_RS19_A Bestaande woning - Rijsoordsestraat 19 100647,50 429223,83 1,50 61,98 46,74 --
BW_RS19_B Bestaande woning - Rijsoordsestraat 19 100647,50 429223,83 5,00 65,59 50,30 --

NB_Z_AG_A Nieuwbouw zuid - achtergevel 100725,07 429312,85 1,50 52,39 37,33 --
NB_Z_AG_B Nieuwbouw zuid - achtergevel 100725,07 429312,85 5,00 53,63 38,59 --
NB_Z_VG_A Nieuwbouw zuid - voorgevel 100725,93 429301,95 1,50 75,86 60,66 --
NB_Z_VG_B Nieuwbouw zuid - voorgevel 100725,93 429301,95 5,00 75,70 60,50 --
NB_Z_ZGO_A Nieuwbouw zuid - zijgevel oost 100732,28 429305,33 1,50 67,78 52,61 --

NB_Z_ZGO_B Nieuwbouw zuid - zijgevel oost 100732,28 429305,33 5,00 68,37 53,19 --
NB_Z_ZGW_A Nieuwbouw zuid - zijgevel west 100719,01 429304,35 1,50 75,80 60,60 --
NB_Z_ZGW_B Nieuwbouw zuid - zijgevel west 100719,01 429304,35 5,00 75,64 60,44 --
NB_ZO_AG_A Nieuwbouw zuidoost - achtergevel 100747,60 429311,24 1,50 49,76 34,41 --
NB_ZO_AG_B Nieuwbouw zuidoost - achtergevel 100747,60 429311,24 5,00 52,39 36,18 --

NB_ZO_VG_A Nieuwbouw zuidoost - voorgevel 100748,17 429300,50 1,50 68,90 53,74 --
NB_ZO_VG_B Nieuwbouw zuidoost - voorgevel 100748,17 429300,50 5,00 70,86 55,67 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage B2Pruimendijk 19-21 Rijsoord
Pruimendijk 12 - LAmaxRekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel - Pruimendijk 12

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maximaal

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

NB_ZO_ZGO_ Nieuwbouw zuidoost - zijgevel oost 100754,83 429304,37 5,00 52,27 36,17 --
NB_ZO_ZGO_ Nieuwbouw zuidoost - zijgevel oost 100754,83 429304,37 1,50 57,55 42,44 --
NB_ZO_ZGW_ Nieuwbouw zuidoost - zijgevel west 100741,67 429302,80 5,00 71,85 56,67 --
NB_ZO_ZGW_ Nieuwbouw zuidoost - zijgevel west 100741,67 429302,80 1,50 70,35 55,18 --
NB_ZW_AG_A Nieuwbouw zuidwest - achtergevel 100703,33 429314,78 1,50 63,11 47,87 --

NB_ZW_AG_B Nieuwbouw zuidwest - achtergevel 100703,33 429314,78 5,00 64,55 49,33 --
NB_ZW_VG_A Nieuwbouw zuidwest - voorgevel 100701,99 429303,27 1,50 77,36 61,34 --
NB_ZW_VG_B Nieuwbouw zuidwest - voorgevel 100701,99 429303,27 5,00 77,14 61,16 --
NB_ZW_ZGO_ Nieuwbouw zuidwest - zijgevel oost 100708,30 429305,75 5,00 75,94 60,74 --
NB_ZW_ZGO_ Nieuwbouw zuidwest - zijgevel oost 100708,30 429305,75 1,50 76,11 60,90 --

NB_ZW_ZGW_ Nieuwbouw zuidwest - zijgevel west 100695,45 429308,59 5,00 57,53 41,02 --
NB_ZW_ZGW_ Nieuwbouw zuidwest - zijgevel west 100695,45 429308,59 1,50 57,45 40,48 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

1-10-2021 14:47:12Geomilieu V2020.1 rev 2 Licentiehouder: Kragten BV



Bijlage B2Pruimendijk 19-21 Rijsoord
Pruimendijk 16 - LAr,LTRekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel - Pruimendijk 16

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Langtijdgemiddeld
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

BW_PD10b_A Bestaande woning - Pruimendijk 10b 100676,75 429286,72 1,50 31,81 31,99 29,41 39,41 65,00
BW_PD10b_B Bestaande woning - Pruimendijk 10b 100676,75 429286,72 5,00 36,47 36,58 35,04 45,04 65,54
BW_PD12_A Bestaande woning - Pruimendijk 12 100698,00 429282,72 1,50 39,09 39,09 34,71 44,71 74,23
BW_PD12_B Bestaande woning - Pruimendijk 12 100698,00 429282,72 5,00 41,61 41,62 38,64 48,64 74,48
BW_PD14_VG Bestaande woning - Pruimendijk 14 100730,47 429278,57 5,00 42,69 41,89 39,12 49,12 77,71

BW_PD14_VG Bestaande woning - Pruimendijk 14 100730,47 429278,57 1,50 -- -- -- -- --
BW_PD14_ZG Bestaande woning - Pruimendijk 14 (DG) 100728,44 429273,81 5,00 54,29 54,45 50,11 60,11 87,94
BW_PD14_ZG Bestaande woning - Pruimendijk 14 (DG) 100728,44 429273,81 1,50 54,26 54,18 50,02 60,02 88,74
BW_PD18_AG Bestaande woning - Pruimendijk 18 100753,06 429272,72 5,00 41,65 41,64 41,44 51,44 63,47
BW_PD18_AG Bestaande woning - Pruimendijk 18 100753,06 429272,72 1,50 37,77 37,77 37,59 47,59 59,22

BW_PD18_VG Bestaande woning - Pruimendijk 18 100751,01 429283,60 5,00 35,60 35,46 34,59 44,59 65,86
BW_PD18_VG Bestaande woning - Pruimendijk 18 100751,01 429283,60 1,50 32,73 32,48 31,00 41,00 65,92
BW_PD18_ZG Bestaande woning - Pruimendijk 18 100747,88 429276,96 5,00 39,11 39,07 38,77 48,77 62,73
BW_PD18_ZG Bestaande woning - Pruimendijk 18 100747,88 429276,96 1,50 34,56 34,55 33,97 43,97 60,79
BW_PD22_AG Bestaande woning - Pruimendijk 22 100771,86 429259,77 5,00 40,00 40,01 39,89 49,89 58,87

BW_PD22_AG Bestaande woning - Pruimendijk 22 100771,86 429259,77 1,50 37,15 37,14 37,06 47,06 57,26
BW_PD22_ZG Bestaande woning - Pruimendijk 22 100766,60 429270,16 5,00 40,24 40,23 40,04 50,04 61,29
BW_PD22_ZG Bestaande woning - Pruimendijk 22 100766,60 429270,16 1,50 37,43 37,41 37,25 47,25 60,30
BW_RS19_A Bestaande woning - Rijsoordsestraat 19 100647,50 429223,83 1,50 35,72 35,74 33,05 43,05 72,29
BW_RS19_B Bestaande woning - Rijsoordsestraat 19 100647,50 429223,83 5,00 39,45 39,48 37,21 47,21 72,95

NB_Z_AG_A Nieuwbouw zuid - achtergevel 100725,07 429312,85 1,50 21,87 21,65 20,06 30,06 55,28
NB_Z_AG_B Nieuwbouw zuid - achtergevel 100725,07 429312,85 5,00 26,37 26,23 25,39 35,39 55,15
NB_Z_VG_A Nieuwbouw zuid - voorgevel 100725,93 429301,95 1,50 40,68 40,74 37,17 47,17 75,66
NB_Z_VG_B Nieuwbouw zuid - voorgevel 100725,93 429301,95 5,00 42,99 43,09 40,38 50,38 75,49
NB_Z_ZGO_A Nieuwbouw zuid - zijgevel oost 100732,28 429305,33 1,50 31,37 31,05 30,42 40,42 62,41

NB_Z_ZGO_B Nieuwbouw zuid - zijgevel oost 100732,28 429305,33 5,00 35,99 35,87 35,44 45,44 62,60
NB_Z_ZGW_A Nieuwbouw zuid - zijgevel west 100719,01 429304,35 1,50 35,89 35,94 32,31 42,31 71,28
NB_Z_ZGW_B Nieuwbouw zuid - zijgevel west 100719,01 429304,35 5,00 38,97 39,01 36,37 46,37 71,46
NB_ZO_AG_A Nieuwbouw zuidoost - achtergevel 100747,60 429311,24 1,50 24,32 24,32 23,04 33,04 56,30
NB_ZO_AG_B Nieuwbouw zuidoost - achtergevel 100747,60 429311,24 5,00 28,45 28,47 28,10 38,10 53,58

NB_ZO_VG_A Nieuwbouw zuidoost - voorgevel 100748,17 429300,50 1,50 34,37 34,11 33,03 43,03 67,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

1-10-2021 15:01:06Geomilieu V2020.1 rev 2 Licentiehouder: Kragten BV



Bijlage B2Pruimendijk 19-21 Rijsoord
Pruimendijk 16 - LAr,LTRekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel - Pruimendijk 16

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Langtijdgemiddeld
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

NB_ZO_VG_B Nieuwbouw zuidoost - voorgevel 100748,17 429300,50 5,00 38,20 38,03 37,34 47,34 68,26
NB_ZO_ZGO_ Nieuwbouw zuidoost - zijgevel oost 100754,83 429304,37 5,00 31,64 31,58 31,48 41,48 53,56
NB_ZO_ZGO_ Nieuwbouw zuidoost - zijgevel oost 100754,83 429304,37 1,50 27,92 27,77 27,56 37,56 56,06
NB_ZO_ZGW_ Nieuwbouw zuidoost - zijgevel west 100741,67 429302,80 5,00 37,10 36,68 34,90 44,90 70,49
NB_ZO_ZGW_ Nieuwbouw zuidoost - zijgevel west 100741,67 429302,80 1,50 34,31 33,69 30,88 40,88 70,52

NB_ZW_AG_A Nieuwbouw zuidwest - achtergevel 100703,33 429314,78 1,50 23,43 23,26 21,53 31,53 57,56
NB_ZW_AG_B Nieuwbouw zuidwest - achtergevel 100703,33 429314,78 5,00 27,67 27,58 26,59 36,59 57,06
NB_ZW_VG_A Nieuwbouw zuidwest - voorgevel 100701,99 429303,27 1,50 38,76 39,13 34,20 44,20 73,56
NB_ZW_VG_B Nieuwbouw zuidwest - voorgevel 100701,99 429303,27 5,00 41,71 42,02 38,16 48,16 73,71
NB_ZW_ZGO_ Nieuwbouw zuidwest - zijgevel oost 100708,30 429305,75 5,00 42,30 42,47 39,37 49,37 74,75

NB_ZW_ZGO_ Nieuwbouw zuidwest - zijgevel oost 100708,30 429305,75 1,50 39,15 39,32 35,47 45,47 74,34
NB_ZW_ZGW_ Nieuwbouw zuidwest - zijgevel west 100695,45 429308,59 5,00 28,76 28,76 27,04 37,04 58,43
NB_ZW_ZGW_ Nieuwbouw zuidwest - zijgevel west 100695,45 429308,59 1,50 25,45 25,41 22,97 32,97 58,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

1-10-2021 15:01:06Geomilieu V2020.1 rev 2 Licentiehouder: Kragten BV



Bijlage B2Pruimendijk 19-21 Rijsoord
 Pruimendijk 16 - LAmaxRekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel - Pruimendijk 16

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maximaal

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

BW_PD10b_A Bestaande woning - Pruimendijk 10b 100676,75 429286,72 1,50 61,62 46,36 46,36
BW_PD10b_B Bestaande woning - Pruimendijk 10b 100676,75 429286,72 5,00 64,29 49,05 49,05
BW_PD12_A Bestaande woning - Pruimendijk 12 100698,00 429282,72 1,50 74,56 59,23 59,23
BW_PD12_B Bestaande woning - Pruimendijk 12 100698,00 429282,72 5,00 75,49 60,23 60,23
BW_PD14_VG Bestaande woning - Pruimendijk 14 100730,47 429278,57 5,00 81,71 65,08 65,08

BW_PD14_VG Bestaande woning - Pruimendijk 14 100730,47 429278,57 1,50 -- -- --
BW_PD14_ZG Bestaande woning - Pruimendijk 14 (DG) 100728,44 429273,81 5,00 89,00 73,77 73,77
BW_PD14_ZG Bestaande woning - Pruimendijk 14 (DG) 100728,44 429273,81 1,50 91,56 76,26 76,26
BW_PD18_AG Bestaande woning - Pruimendijk 18 100753,06 429272,72 5,00 64,46 49,30 49,30
BW_PD18_AG Bestaande woning - Pruimendijk 18 100753,06 429272,72 1,50 54,05 38,67 38,67

BW_PD18_VG Bestaande woning - Pruimendijk 18 100751,01 429283,60 5,00 71,64 56,67 56,67
BW_PD18_VG Bestaande woning - Pruimendijk 18 100751,01 429283,60 1,50 70,99 56,14 56,14
BW_PD18_ZG Bestaande woning - Pruimendijk 18 100747,88 429276,96 5,00 60,13 44,70 44,70
BW_PD18_ZG Bestaande woning - Pruimendijk 18 100747,88 429276,96 1,50 57,24 41,19 41,19
BW_PD22_AG Bestaande woning - Pruimendijk 22 100771,86 429259,77 5,00 53,37 38,01 38,01

BW_PD22_AG Bestaande woning - Pruimendijk 22 100771,86 429259,77 1,50 48,69 33,66 33,66
BW_PD22_ZG Bestaande woning - Pruimendijk 22 100766,60 429270,16 5,00 58,94 43,74 43,74
BW_PD22_ZG Bestaande woning - Pruimendijk 22 100766,60 429270,16 1,50 52,65 37,75 37,75
BW_RS19_A Bestaande woning - Rijsoordsestraat 19 100647,50 429223,83 1,50 65,23 50,18 50,18
BW_RS19_B Bestaande woning - Rijsoordsestraat 19 100647,50 429223,83 5,00 67,55 52,45 52,45

NB_Z_AG_A Nieuwbouw zuid - achtergevel 100725,07 429312,85 1,50 51,88 36,80 36,80
NB_Z_AG_B Nieuwbouw zuid - achtergevel 100725,07 429312,85 5,00 53,32 38,27 38,27
NB_Z_VG_A Nieuwbouw zuid - voorgevel 100725,93 429301,95 1,50 74,93 59,69 59,69
NB_Z_VG_B Nieuwbouw zuid - voorgevel 100725,93 429301,95 5,00 74,76 59,52 59,52
NB_Z_ZGO_A Nieuwbouw zuid - zijgevel oost 100732,28 429305,33 1,50 59,28 44,33 44,33

NB_Z_ZGO_B Nieuwbouw zuid - zijgevel oost 100732,28 429305,33 5,00 59,78 44,77 44,77
NB_Z_ZGW_A Nieuwbouw zuid - zijgevel west 100719,01 429304,35 1,50 65,43 50,13 50,13
NB_Z_ZGW_B Nieuwbouw zuid - zijgevel west 100719,01 429304,35 5,00 67,99 52,71 52,71
NB_ZO_AG_A Nieuwbouw zuidoost - achtergevel 100747,60 429311,24 1,50 51,39 36,14 36,14
NB_ZO_AG_B Nieuwbouw zuidoost - achtergevel 100747,60 429311,24 5,00 49,83 34,86 34,86

NB_ZO_VG_A Nieuwbouw zuidoost - voorgevel 100748,17 429300,50 1,50 70,26 55,18 55,18
NB_ZO_VG_B Nieuwbouw zuidoost - voorgevel 100748,17 429300,50 5,00 71,45 56,30 56,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

1-10-2021 15:02:43Geomilieu V2020.1 rev 2 Licentiehouder: Kragten BV



Bijlage B2Pruimendijk 19-21 Rijsoord
 Pruimendijk 16 - LAmaxRekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel - Pruimendijk 16

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Maximaal

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

NB_ZO_ZGO_ Nieuwbouw zuidoost - zijgevel oost 100754,83 429304,37 5,00 53,92 37,64 37,64
NB_ZO_ZGO_ Nieuwbouw zuidoost - zijgevel oost 100754,83 429304,37 1,50 52,11 36,32 36,32
NB_ZO_ZGW_ Nieuwbouw zuidoost - zijgevel west 100741,67 429302,80 5,00 72,35 57,28 57,28
NB_ZO_ZGW_ Nieuwbouw zuidoost - zijgevel west 100741,67 429302,80 1,50 71,62 56,57 56,57
NB_ZW_AG_A Nieuwbouw zuidwest - achtergevel 100703,33 429314,78 1,50 53,14 37,90 37,90

NB_ZW_AG_B Nieuwbouw zuidwest - achtergevel 100703,33 429314,78 5,00 55,02 39,78 39,78
NB_ZW_VG_A Nieuwbouw zuidwest - voorgevel 100701,99 429303,27 1,50 70,98 55,60 55,60
NB_ZW_VG_B Nieuwbouw zuidwest - voorgevel 100701,99 429303,27 5,00 72,36 57,03 57,03
NB_ZW_ZGO_ Nieuwbouw zuidwest - zijgevel oost 100708,30 429305,75 5,00 72,81 57,50 57,50
NB_ZW_ZGO_ Nieuwbouw zuidwest - zijgevel oost 100708,30 429305,75 1,50 71,72 56,35 56,35

NB_ZW_ZGW_ Nieuwbouw zuidwest - zijgevel west 100695,45 429308,59 5,00 54,92 38,85 38,85
NB_ZW_ZGW_ Nieuwbouw zuidwest - zijgevel west 100695,45 429308,59 1,50 52,22 36,35 36,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

1-10-2021 15:02:43Geomilieu V2020.1 rev 2 Licentiehouder: Kragten BV
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HOOFDSTUK 1  INLEIDING 

De voorliggende AERIUS berekening heeft betrekking op een woningbouwontwikkeling aan de Pruimendijk 21 
te Ridderkerk (hierna: projectgebied). Ter plaatse van het projectgebied is op dit moment een autogarage met 
showroom en werkplaats aanwezig, alsmede een bijbehorende bedrijfswoning.  

Het voornemen is om de locatie te herontwikkelen voor woningbouw in de vorm van 12 grondgebonden 
woningen, bestaande uit twee blokken van drie rijwoningen en zes tweekappers.  

In afbeelding 1.1 is de ligging van het projectgebied weergegeven. 

 

Afbeelding 1.1 Ligging van het projectgebied (Bron: PDOK) 

In het kader van de voorgenomen ontwikkeling is inzicht in de te verwachten effecten van stikstof op 
nabijgelegen Natura 2000-gebieden nodig. BJZ.nu is gevraagd om de te verwachten stikstofemissie als gevolg 
van de voorgenomen ontwikkeling en de eventuele gevolgen daarvan inzichtelijk te maken.  

De stikstofberekening is uitgevoerd met behulp van de voorgeschreven rekentool AERIUS Calculator 2020. In 
voorliggend rapport wordt een toelichting op de AERIUS berekening gegeven. 
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HOOFDSTUK 2  VOORGENOMEN ONTWIKKELING 

Zoals aangegeven bestaat het voornemen om de Pruimendijk 21 te herontwikkelen voor woningbouw. De 
bestaande bebouwing behorend bij de aanwezige autogarage met showroom, werkplaats en bijbehorende 
bedrijfswoning zal worden gesloopt. 

Concreet voorziet het voornemen in het realiseren van 12 grondgebonden woningen, bestaande uit twee 
blokken van drie rijwoningen en zes tweekappers. 

In afbeelding 2.1 is een situatietekening opgenomen van de beoogde ontwikkeling. 

 

Afbeelding 2.1 Situatieschets beoogde situatie projectgebied (Bron: Maat Architecten)  
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HOOFDSTUK 3  UITGANGSPUNTEN 

3.1 Algemeen 

Het projectgebied bevindt zich op circa 3,8 en 4 kilometer afstand vanaf de dichtstbijzijnde Natura 2000-
gebieden ‘Oude Maas’ en ‘Boezems Kinderdijk’. 

Voor het project zijn twee AERIUS-berekeningen uitgevoerd ten aanzien van de stikstofdepositie als gevolg van 
het project. Deze bestaan uit een berekening voor de aanlegfase en een berekening voor de gebruiksfase. 
Hierna worden de uitgangspunten per fase toegelicht. 

3.2 Aanlegfase 

3.2.1 Algemeen 

Binnen de aanlegfase is in voorliggend geval sprake van de volgende activiteiten (bronnen) die bijdragen aan 
de emissie van stikstof: 

1. Verkeersgeneratie bouwverkeer; 
2. Sloopwerkzaamheden; 
3. Bouw van woningen en bijbehorende voorzieningen; 
4. Aanleg infrastructuur en parkeerplaatsen. 

Vanuit wordt gegaan dat de werkzaamheden binnen één jaar plaatsvinden.  

3.2.2 Verkeersgeneratie 

De realisatie van het voornemen heeft een tijdelijke toename van vervoersbewegingen tot gevolg, namelijk 
door de komst van het personeel (bouwvakkers en aannemers) en de aan- en afvoer van bouwmateriaal en 
bouw- en sloopafval. Dit heeft tijdelijke stikstofuitstoot tot gevolg.  

In de AERIUS-berekening is ervan uitgegaan dat de onderstaande verkeersbewegingen tijdens de aanlegfase 
zullen plaatsvinden.  

Type verkeer Aantal voertuigen Aantal verkeersbewegingen (aantal 
voertuigen x2) 

Licht verkeer 600 1.200 

Middelzwaar verkeer 200 400 

Zwaar verkeer 175 350 

De invloed van het verkeer rijdend van en naar de locatie is meegenomen, totdat dit verkeer opgaat in het 
heersende verkeersbeeld. Dit is het geval op het moment dat het aan- en afrijdende verkeer zich door zijn 
snelheid en rij- en stopgedrag nog niet, dan wel niet meer, onderscheidt van het overige verkeer dat zich op de 
betrokken weg kan bevinden.  

Het verkeer zal het projectgebied bereiken vanaf de Rijksstraatweg, over de Pruimendijk. Bij de Rijksstraatweg 
zal het verkeer opgaan in het heersende verkeersbeeld. 
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3.2.3 Bouwen en aanleggen 

Voor de realisatie van het voornemen is tijdens de sloop-. bouw- en aanlegperiode een aantal dagen sprake 
van werktuigen die worden gebruikt binnen het projectgebied. Dergelijke werktuigen stoten op deze dagen 
eveneens stikstof uit. Vanuit wordt gegaan van een aanlegfase van maximaal één jaar. 

In voorliggend geval zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

Type werktuig Aantal uren 
project 

Vermogen 
(KW) 

Belasting 
(%) 

Emissiefactor 
(g/kWh) 

Emissie 
NOx 
(kg/jaar) 

Sloopactiviteiten 

Graafmachine 
met kraker 
(bouwjaar vanaf 
2015) 

60 uren 100 69 0,8 3,31 

Laadschoppen 
(bouwjaar vanaf 
2015) 

60 uren 100 55 0,9 2,97 

Bouw- en aanlegactiviteiten 

Graafmachine 
(bouwjaar vanaf 
2014) 

50 uren 200 69 0,8 5,52 

Kranen 
(gezamenlijk, 
bouwjaar 2014) 

170 uren 200 69 1,0 23,46 

Boorstelling 
(gezamenlijk, 
bouwjaar 2014) 

20 uren 200 69 1,0 2,76 

Betonstorters 
(bouwjaar vanaf 
2014) 

20 uren 200 69 1.0 2,76 

Trilplaten 
(bouwjaar vanaf 
2002) 

20 uren 10 40 1,3 0,10 

Minishovel 
(bouwjaar vanaf 
2007) 

100 uren 30 55 8,4 13,86 

Verreiker 
(bouwjaar vanaf 
2015) 

60 uren 100 84 0,9 4,54 

Onvoorzien 5,93 

Totale emissie 65,21 

De kenmerken van de werktuigen in de berekening betreffen default-waarden die zijn opgenomen in de 
AERIUS-tool, met uitzondering van de kenmerken van de boorstelling. Hiervoor is gebruik gemaakt van default-
waarden van vergelijkbare werktuigen. De gegevens omtrent het aantal uren en de vermogens van de 
gemelde machines zijn gebaseerd op ervaringscijfers van BJZ.nu. 

Opgemerkt wordt dat er een post ‘onvoorzien’ is toegevoegd. Hiermee worden onzekerheden in de 
berekening opgevangen. Denk aan (kleine) werktuigen die toch worden ingezet, danwel de stikstofuitstoot van 
het laden en lossen van vrachtwagens en het stationair draaien van voertuigen (anders van werktuigen). De 
post ‘onvoorzien’ bestaat uit 10% van de totale stikstofuitstoot van de werktuigen in de aanlegfase. 

In totaal is in de berekening rekening gehouden met een emissie NOx van 65,21 kg/jaar voor de werktuigen.  
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3.3 Gebruiksfase 

3.3.1 Woningen 

De nieuw te realiseren bebouwing wordt gasloos uitgevoerd. Ten aanzien van het gebruik is geen sprake van 
stikstofemissies en deposities op Natura 2000-gebieden. De bebouwing is neutraal (zonder emissies) 
gemodelleerd in de AERIUS-berekening. 

3.3.2 Verkeersgeneratie 

De te realiseren woningen brengen een bepaald aantal verkeersbewegingen met zich mee. Dit heeft 
stikstofuitstoot tot gevolg. Het toenemend aantal verkeersbewegingen als gevolg van het project heeft dan 
ook invloed op de AERIUS-berekening en moet in ogenschouw worden genomen. Om het aantal 
verkeersbewegingen te bepalen is gebruik gemaakt van de publicatie ‘Toekomstbestendig parkeren, publicatie 
381 (december 2018)’. 

Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

• Verstedelijkingsgraad: sterk stedelijk / gemeente Ridderkerk (Bron: CBS Statline); 

• Stedelijke zone: rest bebouwde kom. 

In de publicatie van de CROW is de verkeersgeneratie per functie uiteengezet. Daarnaast wordt hierin een 
minimaal en maximaal aantal verkeersbewegingen voor de functies aangegeven. In voorliggend geval is van 
het gemiddelde uitgegaan.  

Op basis van de vorenstaande uitgangspunten ontstaat qua verkeersgeneratie als gevolg van het project het 
volgende beeld: 

Functie  Verkeersgeneratie Totaal 

Koop, huis, tussen/hoek (6 woningen) 7,1 verkeersbewegingen per 
woning 

6*7,1 = 42 
verkeersbewegingen 

Koop, huis, twee-onder-een-kap (6 
woningen) 

7,8 verkeersbewegingen per 
woning 

6*7,8 = 46,8 
verkeersbewegingen 

Totaal Afgerond 88,2 
verkeersbewegingen 

De totale verkeersgeneratie voor de beoogde 12 woningen komt neer op afgerond 89 verkeersbewegingen 
per weekdag.  

De verkeersbewegingen zijn gemodelleerd over twee routes, te weten: 

• Over de Pruimendijk, richting de Vlasstraat; 

• Over de Pruimendijk, richting de Rijksstraatweg. 

Ter hoogte van de Vlasstraat en de Rijksstraatweg zal het verkeer zich in meerdere richtingen verspreiden en 
opgaan in het heersende verkeersbeeld. Opgemerkt wordt dat over beide routes rekening is gehouden met 
100% van de verkeersbewegingen. Hierdoor is rekening gehouden met twee keer zoveel verkeersbewegingen 
dan in werkelijkheid het geval zal zijn (worst-case situatie).  
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HOOFDSTUK 4  RESULTATEN & CONCLUSIE 

4.1 Aanlegfase 

Uit de AERIUS-berekening met betrekking tot de aanlegfase blijkt dat in de aanlegfase van de voorgenomen 
ontwikkeling geen sprake is van rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/j. Er is daarmee geen sprake van een 
stikstofdepositie met significant negatief effect op Natura 2000-gebieden. De onderdelen en resultaten van de 
AERIUS-berekening zijn in bijlage 1 bijgevoegd. 

4.2 Gebruiksfase 

Uit de AERIUS-berekening met betrekking tot de gebruiksfase blijkt dat in de gebruiksfase van de 
voorgenomen ontwikkeling geen sprake is van rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/j. Er is daarmee geen 
sprake van een stikstofdepositie met significant negatief effect op Natura 2000-gebieden. De onderdelen en 
resultaten van de AERIUS-berekening zijn in bijlage 2 bijgevoegd. 

4.3 Conclusie 

Geconcludeerd wordt dat voor zowel de aanlegfase als de gebruiksfase geen sprake is van rekenresultaten 
hoger dan 0,00 mol/ha/j. Er is daarmee geen sprake van een stikstofdepositie met significant negatief effect op 
Natura 2000-gebieden. Het project is in het kader van de Wet natuurbescherming, ten aanzien van de effecten 
van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden, niet vergunningsplichtig.  
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BIJLAGEN BIJ DE STIKSTOFBEREKENING 

Bijlage 1 Rekenresultaten aanlegfase  



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RavZNNToRYra (19 oktober 2020)

pagina 1/6



Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

BJZ.nu B.V. Pruimendijk 21, 2988XM Ridderkerk

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Herontwikkeling Pruimendijk 21 RavZNNToRYra

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

19 oktober 2020, 18:12 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 65,99 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Herontwikkeling Pruimendijk 21. Van autogaragebedrijf naar woningbouw (12 grondgebonden woningen)

RavZNNToRYra (19 oktober 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten

pagina 2/6



Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Aanlegfase
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 65,21 kg/j

Verkeer aanlegfase
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

RavZNNToRYra (19 oktober 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten

pagina 3/6



Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Aanlegfase
Locatie (X,Y) 100727, 429322
NOx 65,21 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Graafmachine met
kraker

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

3,31 kg/j
< 1 kg/j

AFW Laadschoppen 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

2,97 kg/j
< 1 kg/j

AFW Graafmachine 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

5,52 kg/j
< 1 kg/j

AFW Kranen 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

23,46 kg/j
< 1 kg/j

AFW Boorstelling 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

2,76 kg/j
< 1 kg/j

AFW Betonstorters 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

2,76 kg/j
< 1 kg/j

AFW Trilplaten 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

AFW Minishovel 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

13,86 kg/j
< 1 kg/j

AFW Verreiker 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

4,54 kg/j
< 1 kg/j

AFW Onvoorzien 4,0 4,0 0,0 NOx 5,93 kg/j

RavZNNToRYra (19 oktober 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten

pagina 4/6



Naam Verkeer aanlegfase
Locatie (X,Y) 100622, 429324
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 1.200,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

400,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 350,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RavZNNToRYra (19 oktober 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20201013_1649cba239

Database versie 2020_20201013_1649cba239

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

RavZNNToRYra (19 oktober 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten

pagina 6/6
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Bijlage 2 Rekenresultaten gebruiksfase 



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RwKCgY3pXQif (19 oktober 2020)

pagina 1/5



Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

BJZ.nu B.V. Pruimendijk 21, 2988 XM Ridderkerk

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Herontwikkeling Pruimendijk 21 RwKCgY3pXQif

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

19 oktober 2020, 18:11 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 6,25 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Herontwikkeling Pruimendijk 21. Van autogaragebedrijf naar woningbouw (12 grondgebonden woningen)

RwKCgY3pXQif (19 oktober 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Woningen
Wonen en Werken | Woningen

- -

Verkeer westzijde
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 2,76 kg/j

Verkeer oostzijde
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 3,49 kg/j

RwKCgY3pXQif (19 oktober 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten

pagina 3/5



Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Woningen
Locatie (X,Y) 100727, 429322
Uitstoothoogte 1,0 m
Oppervlakte 0,3 ha
Spreiding 0,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie

Naam Verkeer westzijde
Locatie (X,Y) 100622, 429324
NOx 2,76 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 89,0 / etmaal NOx
NH3

2,76 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer oostzijde
Locatie (X,Y) 100878, 429329
NOx 3,49 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 89,0 / etmaal NOx
NH3

3,49 kg/j
< 1 kg/j

RwKCgY3pXQif (19 oktober 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20201013_1649cba239

Database versie 2020_20201013_1649cba239

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

RwKCgY3pXQif (19 oktober 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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SAMENVATTING 
Er zijn concrete plannen voor herontwikkeling van een perceel aan de Pruimendijk 21 te Ridderkerk. Het 
voornemen is de bestaande bebouwing te slopen om vervolgens woningen in het plangebied te bouwen. 
Om alle woningen te kunnen bouwen moet naast de aanwezige bebouwing, ook een deel van de aanwezige 
beplanting gerooid worden. Als gevolg van deze voorgenomen activiteiten kan overtreding van de Wet 
natuurbescherming op voorhand niet uitgesloten worden. Daarom is Natuurbank Overijssel gevraagd om 
de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming 
in beeld te brengen. In voorliggend rapport worden de bevindingen van het uitgevoerde onderzoek 
gepresenteerd. Naast een beschrijving van het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet en de resultaten van 
het onderzoek, worden de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten weergegeven.   
 
Het plangebied is op 15 september 2020 onderzocht op de (potentiële) aanwezigheid van beschermde 
planten, dieren en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingslocaties en andere beschermde 
functies, zoals foerageergebied en vliegroute van vleermuizen. Ook is onderzocht of de voorgenomen 
activiteiten een negatief effect hebben op beschermd (natuur)gebied, zoals Natura2000 en het 
Natuurnetwerk Nederland.  
 
Wettelijke consequenties m.b.t. gebiedsbescherming:  
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura 2000-gebied. Vanwege de ligging 
buiten het Natuurnetwerk Nederland, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke 
consequenties, omdat de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland geen externe werking kent in 
Zuid-Holland. Gelet op de aard en omvang van de voorgenomen activiteiten, en de afstand tussen Natura 
2000-gebied en het plangebied, kan een negatief effect op de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-
gebied niet op voorhand uitgesloten worden. Geadviseerd wordt een stikstofberekening uit te voeren 
m.b.v. het programma Aerius Calculator. 
 
Wettelijke consequenties m.b.t. soortbescherming:  
De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor 
beschermde plantensoorten, maar wel tot geschikt functioneel leefgebied voor verschillende beschermde 
dieren. Mogelijk benutten verschillende vleermuis-, amfibieën-, vogel- en grondgebonden zoogdiersoorten 
het plangebied als foerageergebied en bezetten sommige grondgebonden zoogdiersoorten er een vaste 
rust- en voortplantingsplaats, nestelen er vogels, bezetten amfibieën er een (winter)rustplaats en bezetten 
vleermuizen er een vaste rust- en voortplantingsplaats. Amfibieën bezetten geen voortplantingsplaats in 
het plangebied.  
 
Van de meeste in het plangebied nestelende vogelsoorten, is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet 
de nestplaats. Dat geldt echter niet voor de huismus welke mogelijk onder de dakpannen van de woning en 
de werkplaats nestelt. Bezette vogelnesten zijn beschermd en mogen niet beschadigd of vernield worden. 
Gelet op de aard van de werkzaamheden kan geen ontheffing verkregen worden voor het beschadigen of 
vernielen van bezette vogelnesten. Om de functie van de bebouwing voor de huismus vast te kunnen 
stellen, dient nader onderzoek uitgevoerd te worden.  
 
Voor de beschermde grondgebonden zoogdier- en amfibieënsoorten, die vaste verblijf- en/of 
voortplantingsplaats in het plangebied bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden’ en 
het ‘beschadigen en vernielen van vaste verblijf- en/of voortplantingsplaats’. Deze vrijstelling is van 
toepassing omdat er sprake is van een ruimtelijke ontwikkeling.  
 
Vleermuizen en hun vaste rust- en voortplantingsplaats zijn strikt beschermd. Omdat de aanwezigheid van 
een vaste rust- en/of voortplantingsplaats in het plangebied niet uitgesloten kan worden op basis van het 
uitgevoerde onderzoek, is nader onderzoek vereist. Dit onderzoek dient uitgevoerd te worden conform het 
vleermuisprotocol en bestaat uit minimaal vijf bezoeken aan het plangebied in de periode half mei-half 
oktober.  
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De functie van het plangebied als foerageergebied voor de in het plangebied foeragerende grondgebonden 
zoogdieren, vleermuizen, amfibieën en vogels, wordt niet aangetast.  
 
Samenvattende conclusie:  
Het plangebied bestaat uit bebouwing, omgeven door erfverharding en siertuin, gelegen in stedelijk gebied 
in Zuidwest-Nederland. De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte 
groeiplaats voor beschermde plantensoorten, maar wel tot een geschikt leefgebied voor verschillende 
beschermde diersoorten. Als gevolg van de uitvoering van de voorgenomen activiteiten, wordt mogelijk een 
beschermd grondgebonden zoogdier gedood en wordt mogelijk de vaste rust- en/of voortplantingsplaats 
van een beschermde grondgebonden zoogdier beschadigd en/of vernield.  
 
Met uitzondering van vleermuizen en de huismus, geldt voor de beschermde soorten die mogelijk gedood 
worden en waarvan mogelijk de vaste rust- en/of voortplantingsplaats beschadigd en/of vernield wordt, 
een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘dode’ en het ‘beschadigen en vernielen van de vaste rust- en/of 
voortplantingsplaats’. Om de functie van het plangebied voor vleermuizen en de huismus vast te kunnen 
stellen dient nader onderzoek uitgevoerd te worden.   
 
De voorgenomen activiteiten hebben geen negatief effect op het Natuurnetwerk Nederland. Omdat een 
toename van stikstofdepositie op Natura 2000-gebied, als gevolg van de voorgenomen activiteiten, op basis 
van voorliggend onderzoek, niet uitgesloten kan worden, dient nader onderzoek (stikstofberekening) 
uitgevoerd te worden.  
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HOOFSTUK 1 INLEIDING  
Er zijn concrete plannen voor herontwikkeling van een perceel aan de Pruimendijk 21 te Ridderkerk. Het 
voornemen is de bestaande bebouwing te slopen om vervolgens woningen in het plangebied te bouwen. 
Om alle woningen te kunnen bouwen moet naast de aanwezige bebouwing, ook een deel van de aanwezige 
beplanting gerooid worden.   Als gevolg van deze voorgenomen activiteiten kan overtreding van de Wet 
natuurbescherming op voorhand niet uitgesloten worden. Daarom is Natuurbank Overijssel gevraagd om 
de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming 
in beeld te brengen. In voorliggend rapport worden de bevindingen van het uitgevoerde onderzoek 
gepresenteerd. Naast een beschrijving van het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet en de resultaten van 
het onderzoek, worden de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten weergegeven.   
 
Er is in het onderzoeksgebied gekeken naar de (potentiële) aanwezigheid van beschermde planten en 
dieren en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingsplaatsen en andere beschermde functies. 
Ook is onderzocht of de voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op beschermd 
(natuur)gebied.  
 
Op basis van de onderzoeksresultaten worden de wettelijke consequenties bepaald van de voorgenomen 
activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming en de Omgevingsverordening Zuid-Holland.  
 
 
Doel van deze rapportage: 
De Quickscan natuurwaardenonderzoek is uitgevoerd als één van de verschillende (milieu)onderzoeken in 
het kader van besluitvorming binnen de Ruimtelijke Ordening (doorgaans het wijzigen van het 
bestemmingsplan) of het aanvragen van een Omgevingsvergunning. Het onderzoek is uitgevoerd om 
antwoord te kunnen geven op de vraag: is er sprake van een goede ruimtelijke ordening (is de voorgenomen 
activiteit uitvoerbaar?). Het is nadrukkelijk geen ecologisch werkprotocol dat opgesteld wordt om te 
voorkomen dat de Wet natuurbescherming overtreden wordt als gevolg van de voorgenomen activiteiten. 
De Wet natuurbescherming is tijdens de uitvoering van voorgenomen activiteiten altijd van toepassing en 
het is aan de uitvoerende partijen om de noodzakelijke zorgvuldigheid te betrachten tijdens de uitvoering.  
Om een goed ecologisch werkprotocol op te kunnen stellen is meer detailinformatie vereist, zoals de 
planning in uitvoering, in te zetten materieel en informatie over type bebouwing, bouwwijze, 
materiaalgebruik etc.  
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HOOFSTUK 2 HET PLANGEBIED 
 

2.1 Situering  
Het plangebied is gesitueerd aan de Pruimendijk 21 te Ridderkerk. Het ligt in een woonkern en wordt 
omgeven door stedelijk gebied. Op onderstaande afbeelding wordt de globale ligging van het plangebied 
weergegeven op een topografische kaart.  
 

  
Globale ligging van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de rode cirkel aangeduid (bron: pdok.nl). 

 
2.2 Beschrijving van het plangebied  
Het plangebied bestaat uit een woning met eenvoudige siertuin en een voormalig garagebedrijf met 
erfverharding rondom. De woning is gebouwd van bakstenen en heeft een met dakpannen gedekt 
zadeldak. De werkplaatsen zijn gebouwd met stalen spanten en bakstenen gevels tussen de spanten. Alleen 
de woning beschikt over een luchtspouw. De werkplaatsen beschikken beide over en met dakpannen 
gedekt zadeldak. Zowel het dak van de woning als van de werkplaatsen zijn beschoten. De staat van 
onderhoud van de gebouwen in het plangebied is goed; de gebouwen zijn wind- en waterdicht. Rondom de 
woning ligt een eenvoudige siertuin met enkele bomen, struiken, heesters, gazon en sierplanten. Langs de 
westrand van het plangebied staat een haag van heesters en klimop. Voor een verbeelding van het 
plangebied wordt verwezen naar de fotobijlage. Op onderstaande afbeelding wordt de begrenzing van het 
plangebied weergegeven.  
 

 
Begrenzing van het plangebied; deze wordt met de gele lijn aangeduid (bron luchtfoto: pdok). 
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HOOFSTUK 3 VOORGENOMEN ACTIVITEITEN  
 

3.1 Algemeen  
Het voornemen bestaat om alle bebouwing in het plangebied te slopen en in totaal dertien woningen in het 
gebied te bouwen. Om de woningen te kunnen bouwen dient een groot deel van de aanwezige beplanting 
gerooid en de erfverharding verwijderd te worden. Op de onderstaande afbeelding wordt het wenselijke 
eindbeeld weergegeven.  
 

 
Verbeelding van het wenselijke eindbeeld.  

 
De volgende activiteiten worden getoetst op relevantie t.a.v. de Wet natuurbescherming: 

• Slopen bebouwing; 

• Rooien beplanting 

• Bouwrijp maken bouwplaats; 

• Bouwen woningen; 

• Aanleggen erfverharding; 
 

3.2 Mogelijk effect van de voorgenomen activiteiten op beschermde soorten en/of –gebieden 
De voorgenomen activiteiten hebben mogelijk een negatieve invloed op beschermde soorten en 
beschermd (natuur)gebied. We onderscheiden de volgende negatieve invloeden: 
 
Mogelijke tijdelijke invloeden: 

• Verstoren rust- en voortplantingsplaatsen als gevolg van geluid, stof en trillingen tijdens de 
werkzaamheden 
 

Mogelijke permanente invloeden: 

• Mogelijk afname/verdwijnen van beschermde vaste rust- of verblijfplaatsen en/of jaar rond 
beschermde nesten; 

• Vernielen/verdwijnen van beschermde soorten; 

• Aantasting van de kwaliteit van het leefgebied van beschermde soorten; 
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3.3 Vaststellen van de invloedsfeer 
Naast een tijdelijk effect in het onderzoeksgebied, kan het voorkomen dat een voorgenomen activiteit een 
negatief effect heeft op beschermde soorten of beschermd natuurgebied buiten het onderzoeksgebied. Dit 
noemen we de invloedsfeer. De omvang van de invloedsfeer wordt bepaald door de duur, aard en omvang 
van de tijdelijke en/of permanente nieuwe situatie. Het effect van de voorgenomen activiteit op een 
beschermde soort verschilt per soort en/of soortgroep.  
 
In deze studie wordt alleen gekeken naar de uitvoering van de fysieke werkzaamheden, zoals rooi-, sloop- 
en bouwwerkzaamheden.  
 
Beoordeling van de invloedsfeer van de voorgenomen activiteit: 
De invloedsfeer van de voorgenomen fysieke activiteiten is lokaal. Mogelijk zijn tijdens de werkzaamheden 
geluid, stof en trillingen waarneembaar in een gebied rondom het plangebied, maar deze effecten zijn 
echter incidenteel en kortstondig en hebben geen wezenlijke schadelijke invloed op beschermde soorten, 
rust- of voortplantingsplaatsen buiten het plangebied.  
 
3.4 Vaststellen van het onderzoeksgebied 
Het onderzoeksgebied wordt gelijk gesteld aan het plangebied.  
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HOOFDSTUK 4   GEBIEDSBESCHERMING  
 

4.1 Algemeen  
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het mogelijke effect van de voorgenomen activiteit op beschermd 
natuurgebied (Natura 2000) en het Natuurnetwerk Nederland. 
 

4.2 Natuurnetwerk Nederland  
Provincies zijn verantwoordelijk voor de veiligstelling en ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland 
(verder NNN genoemd). De beoordeling of de voorgenomen activiteit past in het NNN, dient met name 
uitgevoerd te worden in de afweging van een ‘goede ruimtelijke ordening’ als onderdeel van de ruimtelijke 
onderbouwing. De aanwezigheid van beschermde planten en dieren is daarbij niet direct van belang.  
 
Vanwege het grote belang voor de biodiversiteit en de betekenis voor de kwaliteit van de leefomgeving en 
regionale economie geldt een beschermingsregime voor het gehele NNN. Voor het NNN geldt de 
verplichting tot instandhouding van de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied. In de 
verordening is het "nee, tenzij"-regime vast gelegd. Dit betekent dat (nieuwe) plannen, projecten of 
handelingen niet zijn toegestaan indien zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant 
aantasten. Er kan echter aanleiding zijn om toch ontwikkelingen toe te staan. De mogelijkheid om een 
uitzondering te maken op de algemene lijn van behoud en duurzame ontwikkeling van wezenlijke 
kenmerken en waarden, is aan strikte voorwaarden gebonden. Uiteraard geldt ook hier dat de generieke 
regeling van toepassing blijft (zoals de toepassing van de principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik, 
ontwikkelingsperspectieven en gebiedskenmerken) Het ruimtelijk beleid voor het NNN is gericht op 
‘behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN’ waarbij tevens 
zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de andere belangen die in het gebied aanwezig zijn.  
 
De kernkwaliteiten binnen het NNN zijn natuurkwaliteit, landschappelijke kwaliteiten en beleving van rust. 
Voor grootschalige ontwikkelingen die niet passen binnen de doelstelling van het NNN is geen ruimte, tenzij 
er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang waar niet op een andere manier aan kan worden 
voldaan. Daarbij worden de zogenaamde NNN-spelregels gehanteerd: her-begrenzing van het NNN, 
saldering van negatieve effecten en toepassing van het compensatiebeginsel. Het ‘nee, tenzij’-principe en 
de overige spelregels hebben is opgenomen in de provinciale Omgevingsverordening van Zuid-Holland. Er is 
door toepassing van de spelregels ruimte voor het aanpassen van de begrenzing als daarmee de doelen op 
een betere manier kunnen worden bereikt. 
 
Ligging t.o.v. het Natuurnetwerk Nederland  
Het plangebied ligt op een afstand van minimaal 2,09 kilometer van gronden die tot het Natuurnetwerk 
Nederland behoren.  Op onderstaande afbeelding wordt de ligging van het Natuurnetwerk Nederland in de 
omgeving van het plangebied weergegeven. 
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Ligging van Natuurnetwerk Nederland in de omgeving van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de rode 
marker aangeduid. Gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland behoren worden met de donkergroene kleur met arcering 
op de kaart aangeduid (bron: zuid-holland.nl). 

 
Effectbeoordeling 
De invloedsfeer van de voorgenomen activiteiten is lokaal. De voorgenomen activiteiten hebben geen 
negatief effect op de wezenlijke kenmerken en waarden van het Natuurnetwerk Nederland in de omgeving 
van het plangebied.  
 
Wettelijke consequenties 
Het plangebied ligt buiten het Natuurnetwerk Nederland. Omdat de bescherming van het Natuurnetwerk 
Nederland geen externe werking kent in Zuid-Holland, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot 
wettelijke consequenties.  
 

4.3 Natura 2000 
De biodiversiteit (soortenrijkdom) in Europa gaat al jaren achteruit. Duurzame bescherming van flora en 
fauna is hard nodig. Planten en dieren trekken zich weinig aan van landsgrenzen en het is daarom belangrijk 
om natuurbescherming in Europees verband aan te pakken. Zo voorkomen we dat de natuur in Europa en 
in Nederland steeds eenvormiger wordt. Daartoe is in 1979 de Vogelrichtlijn opgesteld en in 1992 de 
Habitatrichtlijn. Deze richtlijnen hebben twee componenten: soortenbescherming en gebiedsbescherming. 
Alle EU-lidstaten wijzen beschermde gebieden aan voor specifieke (leefgebieden van) (vogel-)soorten. De 
onder beide richtlijnen aangewezen beschermde gebieden vormen het Natura 2000-netwerk. De 
Nederlandse bijdrage aan dit Europese netwerk van beschermde natuurgebieden bestaat uit ruim 160 
gebieden. 
 
 
 
 
Beschermingsregime 
De Wet natuurbescherming regelt in hoofdstuk 2 de bescherming van Natura 2000-gebieden. Dit zijn 
speciale beschermingszones op grond van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. De minister wijst 
deze gebieden aan. 
Voor de Natura 2000-gebieden stelt de minister instandhoudingsdoelstellingen op voor: 

• de leefgebieden van vogels;  

2,09 kilometer afstand tussen het 
plangebied en de gronden die tot 
NNN behoren 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0147
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01992L0043-20070101
http://minez.nederlandsesoorten.nl/soorten
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31979L0409&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0043&from=nl
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• de natuurlijke habitats of habitats van soorten (art. 2.1 Wet natuurbescherming);  
 
De provincies stellen voor de Natura 2000-gebieden een beheerplan op (art. 2.3 Wet natuurbescherming). 
In het beheerplan staan maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de instandhoudingsdoelstellingen 
worden bereikt. 
 
Nederland past een vergunningenstelsel toe. Hierdoor is in ons land een zorgvuldige afweging gewaarborgd 
rond projecten die gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. Vergunningen worden verleend 
door provincies of door de Minister van EZ. Natura 2000-gebieden mogen geen significante schade 
ondervinden. Dit houdt in dat bepaalde plannen en projecten, op zichzelf óf in combinatie met andere 
plannen en projecten, de natuurwaarden waarvoor de gebieden zijn aangewezen niet significant negatief 
mogen beïnvloeden. Elke ontwikkeling in of nabij een Natura 2000-gebied dient te worden onderworpen 
aan een ‘voortoets’. Uit de voortoets moet blijken of kan worden uitgesloten dat de gewenste 
werkzaamheden/ontwikkelingen een (significant) negatief effect hebben (op zichzelf of in combinatie met 
andere plannen of projecten). Voor alle Natura 2000-gebieden dient een beheerplan te zijn opgesteld 
waaruit duidelijk wordt welke activiteiten wel en niet zonder vergunning mogelijk zijn in en nabij die 
gebieden. 
 
Als gevolg van het opschorten van de PAS-systematiek, mogen plannen die leiden tot een verhoogde 
depositie van NOx/NH3 op Natura2000-gebied, niet in uitvoering gebracht worden zonder Wet 
natuurbeschermingsvergunning. Per 1-1-2020 is de Spoedwet stikstof van kracht. Het doel van deze 
tijdelijke wet is om projecten op het gebied van woningbouw, infrastructuur en landbouw door te laten 
gaan. Projecten worden daartoe van 'dringend openbaar belang' verklaard.  
 
Ligging van het plangebied t.o.v. Natura-2000 
Het plangebied ligt op minimaal 3,75 kilometer afstand van het Natura 2000-gebied Boezems-Kinderdijk. 
Op onderstaande afbeelding wordt de ligging van Natura 2000-gebied in de omgeving van het plangebied 
weergegeven.  
  

 
Ligging van Natura 2000-gebied in de omgeving van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de marker 
aangeduid. Gronden die tot Natura 2000 behoren worden met de okergele en blauwe kleur aangeduid (bron: Aerius 
calculator). 

 
 

3,75 kilometer afstand tussen het 
plangebied en de gronden die tot 
Natura 2000 behoren 
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Stikstofgevoelige Habitattypen 
Niet alle habitattypen in Natura 2000-gebied zijn even gevoelig voor verzuring, als gevolg van 
stikstofdepositie. Zo zijn de twee, meest nabij gelegen Natura 2000-gebieden (Boezems-Kinderdijk en Oude 
Maas), niet gevoelig voor stikstofdepositie. De meest nabij gelegen stikstofgevoelige habitattypen liggen in 
het Natura 2000-gebied Biesbosch. Dit gebied ligt op meer dan 10  kilometer afstand.  
  
Effectbeoordeling 
 
Beoordeling uitvoering fysieke activiteiten  
De uitvoering van fysieke activiteiten in een plangebied zou kunnen leiden tot een negatief effect op 
instandhoudingsdoelen van een Natura 2000-gebied in de omgeving van een plangebied. Als gevolg 
van sloop- en bouwwerkzaamheden kunnen negatieve effecten optreden, zoals een toename van geluid, 
trillingen, kunstlicht, visuele verstoring, areaalverlies en aantasten hydrologie.  
  
Gelet op de aard, omvang en duur van de voorgenomen activiteiten en de afstand tussen het plangebied en 
Natura 2000-gebied, wordt in voorliggend geval een negatief effect op instandhoudingsdoelen van 
Natura 2000-gebied uitgesloten. De invloedsfeer van de voorgenomen activiteiten is lokaal en gelet op de 
afstand tussen het plangebied en het Natura 2000-gebied Boezems-Kinderdijk is een negatief effect 
uitgesloten.  
  
Beoordeling Stikstof   
Ten behoeve van de totale ontwikkeling van de nieuwbouwlocatie, wordt materieel met een 
verbrandingsmotor ingezet en vindt er een tijdelijke toename plaats van verkeersbewegingen als gevolg 
van de aan- en afvoer van  sloop- en bouwmaterialen, materieel en personeel en de toename van verkeer 
tijdens de gebruiksfase. Gelet op de afstand tussen plangebied en de meest nabij gelegen stikstofgevoelige 
habitattypen in Natura 2000-gebied, kan een toename van stikstofdepositie op stikstofgevoelige 
habitattypen in Natura 2000-gebied, niet op voorhand uitgesloten worden. Door middel van een 
stikstofberekening kan het effect van de voorgenomen activiteiten vastgesteld worden.  
 
Wettelijke consequenties  
Omdat een negatief effect op Natura 2000-gebied op voorhand niet uitgesloten kan worden, kunnen de 
wettelijke consequenties niet vastgesteld worden. Om de wettelijke consequenties vast te stellen dient een 
stikstofberekening uitgevoerd te worden. Geadviseerd wordt een stikstofberekening uit te voeren m.b.v. 
het programma Aerius Calculator omdat de uitkomst van dit programma houdbaar is in een juridische 
procedure.  
 
4.4 Slotconclusie 
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura 2000-gebied. Vanwege de ligging 
buiten het Natuurnetwerk Nederland, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke 
consequenties, omdat de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland geen externe werking kent in 
Zuid-Holland. Gelet op de aard en omvang van de voorgenomen activiteiten, en de afstand tussen Natura 
2000-gebied en het plangebied, kan een negatief effect op de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-
gebied niet op voorhand uitgesloten worden. Geadviseerd wordt een stikstofberekening uit te voeren 
m.b.v. het programma Aerius Calculator. 
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HOOFDSTUK 5   SOORTENBESCHERMING 
 

5.1 Verwachting en bureauonderzoek 
Het plangebied bestaat uit bebouwing, omgeven door erfverharding en siertuin, gelegen in stedelijk gebied 
in Zuidwest-Nederland. De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte 
groeiplaats voor beschermde plantensoorten, maar wel tot een potentieel geschikt functioneel leefgebied 
voor verschillende beschermde diersoorten. Gelet op de inrichting en het gevoerde beheer, behoort het 
plangebied mogelijk tot functioneel leefgebied van sommige algemene en weinig kritische diersoorten uit 
onderstaande soortgroepen:  

• vogels;  

• vleermuizen; 

• grondgebonden zoogdieren;  

• amfibieën; 
 
Overige soorten 
Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van beschermde faunasoorten als reptielen, 
libellen, vissen, dag- en nachtvlinders, bladmossen, sporenplanten, haften en kreeftachtigen omdat het 
onderzoeksgebied geen geschikte habitat vormt voor deze soorten of omdat het plangebied buiten het 
normale verspreidingsgebied van deze soortgroepen ligt. Het is niet aannemelijk dat soorten, of 
soortgroepen, die moeilijk nieuwe leefgebieden koloniseren, zich spontaan buiten het normale 
verspreidingsgebied vestigen. Dit geldt bijvoorbeeld voor sommige kleine grondgebonden zoogdieren, 
reptielen en voor planten.  
 

5.2 Methode 
In het kader van het natuurwaardenonderzoek is het plangebied op 15 september 2020 tijdens de 
daglichtperiode (middag) bezocht. Het onderzoeksgebied is te voet onderzocht op de aanwezigheid en 
potentiële aanwezigheid van beschermde flora- en faunawaarden. Het gebied is visueel en auditief 
onderzocht. Tijdens het veldbezoek is gebruik gemaakt van een verrekijker (Swarovski 12x50), zaklamp en 
zijn de in dit rapport opgenomen afbeeldingen gemaakt.  
 
 
 
 
 
 
Bij het bepalen van de mogelijke aantasting van beschermde soorten is gebruik gemaakt van de volgende 
bronnen: 

• veldbezoek door ervaren ecoloog;1 

• aanvullend bronnenonderzoek (o.a. internet); 
 
Specifieke relevante literatuurbronnen zijn o.a. 

• Atlas van de amfibieën en reptielen van Nederland; 

• Atlas van de zoogdieren van Nederland; 

• Nieuwe atlas van de Nederlandse flora;  

• NDFF Verspreidingsatlas; 
 
Het weer tijdens het veldbezoek 

 
1 Het onderzoek is uitgevoerd door Ing. P.E.B. Leemreise. Hij heeft ruim 30 jaar ervaring als veldbioloog. Eerst specifiek op het gebied van 

vogelstudie, later meer integraal met een tweede specialisatie op het gebied van grondgebonden kleine zoogdieren en vleermuizen. Hij voert 
jaarlijks ca. 200 Quickscan natuurwaardenonderzoeken uit, verspreid over heel Nederland. Behalve beroepsmatig, is hij ook in de vrije tijd 
betrokken bij vogel- en vleermuisonderzoek, waaronder verschillende projecten in het kader van de Netwerk Ecologische Monitoring (NEM-
VT) van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook is hij voorzitter van de Vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek en bestuurslid van de 
Vleermuiswerkgroep Gelderland.  
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Vrijwel geheel bewolkt, droog, temperatuur 31⁰C, wind 1-2 Bft 
 
Vogels 
Het gebied is visueel en auditief onderzocht op het voorkomen van (broed)vogels. De onderzoeksperiode is 
matig geschikt voor onderzoek naar (broed)vogels. Sommige vogels vertonen in deze tijd van het jaar nog 
wel territorium-indicerend gedrag (zingen/balts) of hebben een bezet nest (zoals houtduif, Turkse tortel en 
holenduif), maar de meeste broedvogels hebben geen bezet nest meer. Veel trekvogels hebben de 
broedplaats reeds verlaten. Standvogels, zoals steenuil, kerkuil en huismus bevinden zich doorgaans nog 
wel op of in de directe omgeving van de nestplaats.   
  
In het plangebied is gekeken naar vogels, oude nesten en sporen die op de aanwezigheid van nesten in het 
plangebied duiden, zoals prooiresten (roofvogels), schijtsporen, braakballen, ruiveren (roofvogels), 
eierdoppen en zichtbaar nestmateriaal. Op basis van een beoordeling van de landschappelijke kenmerken 
kan een goede inschatting gemaakt worden van de functie van het onderzoeksgebied voor vogels en of de 
uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen voor onderzoek naar vogels. 
  
Grondgebonden zoogdieren 
Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde grondgebonden 
zoogdieren. De onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek en matig geschikt voor 
onderzoek naar voortplantingslocaties. Sommige grondgebonden diersoorten bezetten de 
voortplantingsplaats nog omdat ze nog zogende jongen hebben, maar de meeste grondgebonden 
zoogdieren hebben al zelfstandige jongen die de voortplantingsplaats verlaten hebben. 
 
Er is in het onderzoeksgebied gezocht naar grondgebonden zoogdieren, verblijfplaatsen en sporen die op 
de aanwezigheid van grondgebonden zoogdieren in het onderzoeksgebied duiden zoals holen, nesten, 
graaf-, krab- en bijtsporen, haren, prooiresten, pootafdrukken en uitwerpselen. 
 
Vleermuizen 
De onderzoeksperiode is geschikt voor onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen. Er is in het 
onderzoeksgebied gezocht naar vleermuizen en naar potentiële rust- verblijfplaatsen van vleermuizen in 
bomen. 
  
Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van het jaar dat vleermuizen actief zijn en de 
zomerverblijfplaatsen bezetten. Het onderzoek is uitgevoerd buiten de periode dat vrouwelijke vleermuizen 
een kraamverblijfplaats bezetten. Het plangebied is bezocht op een moment op de dag dat vleermuizen 
niet foerageren en geen lijnvormige landschapselementen benutten als vliegroute. De mogelijke betekenis 
van het onderzoeksgebied als foerageergebied en vliegroute voor vleermuizen is bepaald op basis van een 
visuele beoordeling van de landschappelijke karakteristieken van het plangebied.   
 
Amfibieën 
De onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek naar amfibieën en matig geschikt voor 
onderzoek naar voortplantingswateren. Volwassen amfibieën hebben de voortplantingswateren verlaten in 
deze tijd van het jaar en bezetten de landbiotoop. Amfibieën in landbiotoop zitten overdag meestal 
weggekropen in holen en gaten in de grond of onder strooisel, bladeren, takken, rommel of opgeslagen 
goederen en zijn dan lastig waar te nemen.  
  
Op basis van een beoordeling van landschappelijke kenmerken kan een goede inschatting gemaakt worden 
van de functie van het onderzoeksgebied voor amfibieën en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de 
gestelde eisen voor onderzoek naar deze soorten. Daarbij is tevens rekening gehouden met de ligging van 
het plangebied ten opzichte van het (normale) verspreidingsgebied van verschillende amfibieënsoorten. 
 

5.3 Resultaten 
In deze paragraaf worden de resultaten van het veldbezoek gepresenteerd. Alleen soorten die in het 
onderzoeksgebied vastgesteld zijn, zeer waarschijnlijk in het onderzoeksgebied voorkomen of soorten 
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waarvan het onderzoeksgebied een (essentieel) onderdeel van het functionele leefgebied vormt, worden in 
deze paragraaf besproken. 
 
Vogels 
Er zijn in het plangebied geen vogels waargenomen. Het plangebied wordt als functioneel leefgebied voor 
verschillende vogelsoorten beschouwd. Vogels benutten het plangebied als foerageergebied en er nestelen 
vermoedelijk jaarlijks vogels in de bomen, struiken, heesters en mogelijk onder de dakpannen van de 
woning en de garage. Vogelsoorten die mogelijk in het plangebied nestelen zijn spreeuw, vink, merel, 
houtduif, Turkse tortel, tjiftjaf, zwartkop, groenling, heggenmus en huismus. De bebouwing wordt niet als 
potentiële nestplaats van de gierzwaluw beschouwd, maar mogelijk nestelen er wel huismussen onder de 
pannen van de woning en werkplaatsen. Gierzwaluwen nestelen doorgaans niet in kleine kernen. 
 
Door het slopen van bebouwing en het rooien van beplanting tijdens de voortplantingsperiode, wordt 
mogelijk een bezet vogelnest beschadigd en/of vernield. Als gevolg van het vernielen van bezette 
vogelnesten worden mogelijk eieren beschadigd of vernield of worden (jonge) vogels verwond of gedood. 
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten gaat de functie van het plangebied als foerageergebied 
voor vogels niet verloren.   
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Beplanting rooien tijdens de voortplantingsperiode; 
- Bebouwing slopen tijdens de voortplantingsperiode; 

 
 
Grondgebonden zoogdieren 
Er zijn in het plangebied geen beschermde grondgebonden zoogdieren waargenomen en er zijn geen 
aanwijzingen gevonden dat grondgebonden zoogdieren een rust- en/of voortplantingslocatie bezetten in 
het plangebied, maar gelet op de inrichting en het gevoerde beheer, behoort het plangebied vermoedelijk 
tot functioneel leefgebied van verschillende beschermde grondgebonden zoogdiersoorten als 
huisspitsmuis, bosmuis en egel. Voorgenoemde soorten benutten het plangebied hoofdzakelijk als 
foerageergebied, maar mogelijk bezetten huisspitsmuis en bosmuis er een vaste verblijf- en 
voortplantingsplaats. Deze soorten kunnen een rust- en voortplantingsplaats bezetten in holen en gaten in 
de grond en in toegankelijke gebouwen, zoals de werkplaatsen. Er zijn in het plangebied geen potentiële 
vaste rust- of voortplantingsplaatsen van de egel aangetroffen.  
 
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt mogelijk een beschermd grondgebonden 
zoogdier gedood en wordt mogelijk een vaste rust- en voortplantingsplaats beschadigd en vernield. De 
functie van het plangebied als foerageergebied voor de in het plangebied foeragerende grondgebonden 
zoogdieren, wordt niet aangetast.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Uitvoeren grondverzet;  
 
 
Vleermuizen 
 
Verblijfplaatsen  
Er zijn tijdens het veldbezoek geen vleermuizen waargenomen en er zijn geen aanwijzingen gevonden dat 
vleermuizen een rust- of verblijfplaats in het plangebied bezetten. De woning heeft echter bakstenen 
buitengevels welke voorzien zijn van een luchtspouw. Aan alle zijden van de woning zijn op de overgang van 
de betimmering van de overstek op de gevel, kieren zichtbaar, die vleermuizen de kans bieden een vaste 
rust- en/of voortplantingsplaats te bezetten in de spouw. Ook kunnen vleermuizen een vaste rust- en/of 
voortplantingsplaats bezetten onder dakpannen van de woning en de werkplaatsen. In het bijzonder de 
gevelpannen van de werkplaats, vormen een bekend type verblijfplaats voor gebouwbewonende 
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vleermuizen als gewone- en ruige dwergvleermuis en laatvlieger. Er zijn in de bomen in het plangebied 
geen potentiële vaste rust- of voortplantingsplaatsen waargenomen.  
 

  
Detailfoto’s van het plangebied. Vleermuizen kunnen de spouw betreden via kieren tussen de gevel en de overstek en tussen 
de bakstenen en de gevelpannen.  

 
Op basis van het uitgevoerde onderzoek kan de aanwezigheid van een verblijfplaats van vleermuizen in de 
woning en de werkplaats niet uitgesloten worden. Door het slopen van deze gebouwen wordt mogelijk een 
vleermuis verstoord of gedood en wordt mogelijk een vaste rust- of voortplantingsplaats verstoord, 
beschadigd of vernield.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Slopen woning en werkplaats; 
 
Foerageergebied  
Het veldbezoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag waarop vleermuizen foerageren, maar op basis 
van een beoordeling van de inrichting en het gevoerde beheer, wordt het plangebied als een geschikt 
foerageergebied voor vleermuizen beschouwd. Vermoedelijk foerageren soorten als laatvlieger, gewone 
dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis en ruige dwergvleermuis rond de gebouwen en de beplanting. 
Gelet op de inrichting, het gevoerde beheer en de kleine oppervlakte, wordt het plangebied niet als 
essentieel foerageergebied voor vleermuizen beschouwd.  
 
 
 
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt de functie van het plangebied als foerageergebied 
niet aangetast. 
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 
Vliegroute 
Sommige vleermuissoorten benutten lijnvormige elementen ter geleiding tijdens het foerageren en om van 
verblijfplaats naar foerageergebied te vliegen (en van foerageergebied naar verblijfplaats). Lijnvormige 
elementen die benut worden als vliegroute kunnen bestaan uit houtopstanden en wateren, maar ook een 
rij lantarenpalen en gevels van woningen.  
 
Het plangebied vormt geen verbindende schakel in een lijnvormig landschapselement en maakt daarom 
geen onderdeel uit van een vliegroute van vleermuizen. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten heeft 
geen negatief effect op vliegroutes van vleermuizen. 
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 
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- Geen;  
 
Amfibieën  
Tijdens het veldbezoek zijn geen amfibieën waargenomen. Gelet op de inrichting en het gevoerde beheer, 
wordt de buitenruimte van het plangebied als functioneel leefgebied voor sommige algemene en weinig 
kritische amfibieënsoorten beschouwd. Amfibieën als bastaardkikker, gewone pad en bruine kikker en 
kleine watersalamander, benutten de buitenruimte mogelijk als foerageergebied en mogelijk bezetten ze er 
een vaste (winter)rustplaats. Geschikt voortplantingsbiotoop ontbreekt in het plangebied. Amfibieën 
kunnen een vaste (winter)rustplaats bezetten in holen en gaten in de grond, onder bladeren, strooisel, 
rommel en opgeslagen goederen. Gelet op de inrichting en het gevoerde beheer, wordt het plangebied niet 
als functioneel leefgebied van sommige zeldzame amfibieënsoorten als poelkikker en rugstreeppad 
beschouwd.  
 
Door het rooien van beplanting en het verwijderen van bladeren, strooisel, rommel en opgeslagen 
goederen wordt mogelijk een amfibie gedood en wordt mogelijk een (winter)rustplaats beschadigd of 
vernield. De functie van het plangebied als functioneel leefgebied voor de in het plangebied voorkomende 
amfibieën, wordt niet aangetast. 
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Rooien beplanting; 
- Verwijderen eren, strooisel, rommel en opgeslagen goederen; 
- Vergraven tuin; 

 
Overige soorten  
Er zijn geen andere beschermde soorten aangetroffen. Het gevoerde beheer en de inrichting maken het 
onderzoeksgebied tot een ongeschikt functioneel leefgebied voor deze soorten.  

 
 
5.4 Toetsingskader 
Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Het is verboden om alle soorten die 
beschermd zijn volgens de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn, 
evenals de in paragraaf 3.2 en 3.3 van de Wet natuurbescherming genoemde soorten te doden, evenals het 
beschadigen en vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen. Verder is het verboden om 
plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te 
snijden, te ontwortelen of te vernielen.  
 
Voor sommige in de Wet natuurbescherming genoemde soorten geldt een ontheffing voor het opzettelijk 
doden en vangen en het opzettelijk beschadigen of vernielen van de vaste rust- en voortplantingsplaats, als 
gevolg van werkzaamheden die uitgevoerd worden in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling. In 
voorliggend geval is de vrijstellingsregeling van de Provincie Zuid-Holland van kracht.  
 
Ook gelden er bepaalde vrijstellingen voor het verbod op doden mits er gewerkt wordt volgens een door de 
Minister goedgekeurde Gedragscode. Dit kan de Gedragscode Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting zijn 
van Stadswerk (2016). 
 
Zorgplicht  
Artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming voorziet in een algemene verplichting voor een ieder om 
voldoende zorg te dragen voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving.  
 
De zorgplicht is als een open norm geformuleerd in het eerste lid van artikel 1.11. In het tweede lid wordt 
de zorgplicht iets geconcretiseerd door te bepalen dat de zorgplicht in elk geval inhoudt dat een ieder die 
weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden 
veroorzaakt voor in het wild levende dieren en planten: 

1. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel, 
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2. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen 
treft om die gevolgen te voorkomen, of 

3. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of 
ongedaan maakt. 

 
Wettelijk kader 
Voorgenomen activiteit wordt gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. In afwijking van de verboden in artikel 
3.10, eerste lid, van de Wet natuurbescherming is het toegestaan om sommige soorten opzettelijk te doden 
en te vangen en de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze soorten opzettelijk te 
beschadigen of te vernielen wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat. 
 
In het kader moet zorgplicht is de initiatiefnemer verplicht om schadelijke gevolgen voor in het wild 
levende dieren en planten zo veel mogelijk te voorkomen. Dit betreft maatwerk. Indien het mogelijk is om 
zinvolle concrete maatregelen m.b.t. de zorgplicht te benoemen, zijn deze opgenomen in dit rapport.  

 
 
5.5 Wettelijke consequenties van de beoogde ingreep 
 
Vogels  
Door het rooien van beplanting en het slopen van bebouwing tijdens de voortplantingsperiode, wordt 
mogelijk een bezet vogelnest verstoord, beschadigd of vernield met als gevolg dat mogelijk vogels gedood 
worden of eieren beschadigd of vernield worden. Met uitzondering van de huismus, zijn van de in het 
plangebied nestelende soorten,  uitsluitend het bezette nest beschermd, niet het oude nest of de 
nestplaats. Vaste rust- en voortplantingsplaatsen van de huismus zijn jaarrond beschermd. Voor het 
vernielen van een bezet nest (eieren) of het verwonden/doden van een vogel kan geen ontheffing van de 
verbodsbepalingen verkregen worden omdat de voorgenomen activiteit niet als een in de wet genoemd 
belang wordt beschouwd.  
  
Werkzaamheden die kunnen leiden tot het verstoren/vernielen van vogelnesten dienen daarom buiten de 
voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden. De meest geschikte periode om de voorgenomen 
activiteiten uit te voeren is augustus-februari. Voorgenomen werkzaamheden mogen juridische beschouwd 
wel plaats vinden tijdens het broedseizoen van vogels, mits geen bezette vogelnesten beschadigd/vernield 
worden. Indien de voorgenomen activiteiten uitgevoerd worden tijdens de voortplantingsperiode, dient 
een broedvogelscan uitgevoerd te worden om de aanwezigheid van een bezet vogelnest uit te sluiten.  
 
 
De bebouwing in het plangebied lijkt geschikt als vaste rust- en/of voortplantingsplaats van de huismus. Op 
basis van het uitgevoerde onderzoek, kan de aanwezigheid van een vaste rust- en/of voortplantingsplaats 
van de huismus niet uitgesloten worden. Gericht, aanvullend onderzoek naar de functie van de bebouwing 
voor de huismus is noodzakelijk om de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten vast te 
kunnen stellen. Indien mussen onder de dakpannen nestelen, betekent dat niet dat de voorgenomen 
plannen niet door kunnen gaan, maar dient een ontheffing verkregen te worden. Nader onderzoek naar de 
aanwezigheid van nesten van de huismus, dient uitgevoerd te worden in april en mei.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Bebouwing slopen buiten de voortplantingsperiode (of broedvogelscan uitvoeren); 
- Beplanting rooien buiten de voortplantingsperiode (of broedvogelscan uitvoeren); 
- Nader onderzoek naar de functie van de bebouwing voor de huismus uitvoeren.  

 
Vleermuizen  
 
Verblijfplaatsen  

• Door het slopen van de bebouwing wordt mogelijk een vleermuis verstoord of gedood en wordt 
mogelijk een vaste rust- en/of voortplantingsplaats verstoord, beschadigd en vernield. Zowel 
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vleermuizen als de vaste rust- en voortplantingsplaats van een vleermuis zijn strikt beschermd. Om 
vleermuizen te mogen verstoren en hun vaste rust- en voortplantingsplaats te mogen verstoren, 
beschadigen en vernielen is een ontheffing van de verbodsbepalingen vereist. Om de functie van 
de bebouwing vast te kunnen stellen dient nader onderzoek uitgevoerd te worden. Dit onderzoek 
dient uitgevoerd te worden, conform het vleermuisprotocol. Nader onderzoek bestaat uit minimaal 
vijf bezoeken in de periode half mei-september.  

 
De wettelijke consequenties kunnen niet vastgesteld worden op basis van het uitgevoerde 
onderzoek. Nader onderzoek is vereist.  

 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Nader onderzoek uitvoeren alvorens de gebouwen gesloopt mogen worden; 
 
Essentieel foerageergebied  

• Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen essentieel foerageergebied van 
vleermuizen aangetast. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke 
consequenties. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing 
van de verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen 
voeren in het kader van de Wnb.  

 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 
Vliegroute 

• Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen essentiële vliegroute van 
vleermuizen aangetast. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke 
consequenties. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing 
van de verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen 
voeren in het kader van de Wnb.  

 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 
 
 
 
Grondgebonden zoogdieren  
Mogelijk wordt een beschermd grondgebonden zoogdier gedood en wordt een vaste rust- of 
voortplantingsplaats beschadigd en vernield, als gevolg van uitvoering van de voorgenomen activiteiten. 
Voor de beschermde grondgebonden zoogdieren, die een vaste rust- en/of voortplantingsplaats in het 
plangebied bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden’ en het 
‘beschadigen/vernielen van vaste rust- en voortplantingsplaatsen’.  
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 
Amfibieën  
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt mogelijk een amfibie gedood en wordt mogelijk 
een vaste rustplaats beschadigd en vernield. Voor de soorten die mogelijk gedood worden en waarvan 
mogelijk de vaste rustplaats beschadigd en/of vernield wordt, geldt een vrijstelling van de 
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verbodsbepalingen ‘doden’ en het ‘beschadigen/vernielen van de vaste rust- en/of voortplantingsplaats’. 
Deze vrijstelling geldt omdat sprake is van een ruimtelijke ontwikkeling. Deze vrijstelling geldt ook voor de 
functie van het plangebied als foerageergebied.  
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen;  
 

Overige soorten 
Het onderzoeksgebied behoort niet tot functioneel leefgebied van andere beschermde flora- of 
faunasoorten. Vanwege de lokale invloedsfeer heeft de voorgenomen activiteit geen negatief effect op 
andere beschermde soorten. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is niet noodzakelijk. 
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In onderstaande tabel worden de wettelijke consequenties samengevat weergegeven.  
 

Soortgroep Functie  Beschermde 
soorten 
planlocatie 

Verbodsbepalingen  
(Wet natuurbescherming) 
 

Aandachtspunt 

Grondgebonden 
zoogdieren  

Foerageergebied Diverse soorten   Niet van toepassing; vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling 

Geen  

Grondgebonden 
zoogdieren  

Vaste verblijf- en 
voortplantingsplaats  

Diverse soorten   Niet van toepassing; vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling 

Geen  

Grondgebonden 
zoogdieren 

Doden van dieren  Diverse soorten   Niet van toepassing; vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling 

Geen  

Vogels  Foerageergebied Diverse soorten   Niet van toepassing; er wordt 
geen jaarrond beschermd nest 
aangetast 

Geen  

Vogels  Bezette nesten (niet 
jaarrond beschermd) 

Diverse soorten Art. 3.1 lid 2 Geen bezette nesten 
negatief beïnvloeden  

Vogels  Jaarrond beschermde 
nest- en rustplaats  

Mogelijk huismus   Art. 3.1 lid 2 Naderonderzoek 
verplicht 

Vogels Doden van dieren  Diverse soorten Art. 3.1 lid 1 Geen vogel doden  

Vleermuizen   Verblijfplaats  Onbekend, 
mogelijk 
meerdere soorten 

Art. 3.5 lid 4 Naderonderzoek 
verplicht 

Vleermuizen  Foerageergebied  Diverse soorten  Niet van toepassing; functie 
wordt niet aangepast 

Geen  

Vleermuizen  Vliegroute Niet aanwezig   Niet van toepassing Geen  

Vleermuizen  Doden van dieren  Onbekend, 
mogelijk 
meerdere soorten 

Art. 3.5 lid 1 Naderonderzoek 
verplicht 

Amfibieën  Foerageergebied Diverse soorten   Niet van toepassing; functie 
wordt niet aangetast 

Geen 

Amfibieën  Vaste verblijfplaats  Diverse soorten   Niet van toepassing; vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling 

Geen 

Amfibieën  Voortplantingsplaats  Niet aanwezig   Niet van toepassing Geen 

Amfibieën  Doden van dieren  Diverse soorten   Niet van toepassing; vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling 

Geen 

Overige soorten 
 

Dieren en overige 
functies 

Niet aanwezig Niet van toepassing Geen 

Samenvatting van de wettelijke consequenties. 

 
 
Soortgroep  Rust- en 

verblijfplaats  
Voortplan-
tingsplaats   

Vliegroute 
(vleermuizen)  

Essentieel   
foerageer-  
gebied   

Wettelijke  
consequenties  

Nader 
onderzoek 
vereist  

Ontheffing 
vereist 

Grondgebonden 
zoogdieren   

Ja Ja n.v.t.  nee  nee nee Nee, vrijstelling  

Vogels   mogelijk Mogelijk  n.v.t.  nee ja ja  mogelijk 

Vleermuizen    mogelijk mogelijk nee  nee  ja ja mogelijk 

Amfibieën  ja nee  n.v.t.  nee  nee  nee  Nee, vrijstelling  

Vereenvoudigde samenvatting van de wettelijke consequenties per diergroep.  

 
 

5.6  Historische gegevens en overige bronnen 
Er zijn geen historische gegevens van het plangebied bekend.  

 
5.7 Volledigheid van het onderzoek 
Het onderzoek is volledig uitgevoerd met geschikte weersomstandigheden.  
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HOOFSTUK 6 CONCLUSIES  
De voorgenomen activiteiten worden gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor een aantal algemeen 
voorkomende en talrijke faunasoorten geldt in Zuid-Holland een vrijstelling van de verbodsbepalingen 
‘doden’, en het opzettelijk ‘verstoren, beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingsplaats’, als 
gevolg van werkzaamheden die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Voor 
beschermde soorten die niet op deze vrijstellingslijst staan, is een ontheffing vereist om ze te mogen 
verstoren of te doden en om opzettelijk de vaste rust- en voortplantingsplaats te mogen beschadigen en te 
vernielen. Afhankelijk van de status van de beschermde soorten, kan soms ook gewerkt worden conform 
een door de Minister goedgekeurde, en op de situatie toepasbare, gedragscode. In het kader van de 
zorgplicht moet rekening worden gehouden met alle in het plangebied aanwezige planten en dieren en 
moet er gekozen worden voor een werkmethode en/of planning in de tijd, waardoor planten en dieren zo 
min mogelijk schade ondervinden als gevolg van de voorgenomen activiteiten.  
 
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura 2000-gebied. Vanwege de ligging 
buiten het Natuurnetwerk Nederland, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke 
consequenties, omdat de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland geen externe werking kent in 
Zuid-Holland. Gelet op de aard en omvang van de voorgenomen activiteiten, en de afstand tussen Natura 
2000-gebied en het plangebied, kan een negatief effect op de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-
gebied niet op voorhand uitgesloten worden. Geadviseerd wordt een stikstofberekening uit te voeren 
m.b.v. het programma Aerius Calculator. 
 
De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor 
beschermde plantensoorten, maar wel tot geschikt functioneel leefgebied voor verschillende beschermde 
dieren. Mogelijk benutten verschillende vleermuis-, amfibieën-, vogel- en grondgebonden zoogdiersoorten 
het plangebied als foerageergebied en bezetten sommige grondgebonden zoogdiersoorten er een vaste 
rust- en voortplantingsplaats, nestelen er vogels, bezetten amfibieën er een (winter)rustplaats en bezetten 
vleermuizen er een vaste rust- en voortplantingsplaats. Amfibieën bezetten geen voortplantingsplaats in 
het plangebied.  
 
Van de meeste in het plangebied nestelende vogelsoorten, is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet 
de nestplaats. Dat geldt echter niet voor de huismus welke mogelijk onder de dakpannen van de woning en 
de werkplaats nestelt. Bezette vogelnesten zijn beschermd en mogen niet beschadigd of vernield worden. 
Gelet op de aard van de werkzaamheden kan geen ontheffing verkregen worden voor het beschadigen of 
vernielen van bezette vogelnesten. Om de functie van de bebouwing voor de huismus vast te kunnen 
stellen, dient nader onderzoek uitgevoerd te worden.  
 
Voor de beschermde grondgebonden zoogdier- en amfibieënsoorten, die vaste verblijf- en/of 
voortplantingsplaats in het plangebied bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden’ en 
het ‘beschadigen en vernielen van vaste verblijf- en/of voortplantingsplaats’. Deze vrijstelling is van 
toepassing omdat er sprake is van een ruimtelijke ontwikkeling.  
 
Vleermuizen en hun vaste rust- en voortplantingsplaats zijn strikt beschermd. Omdat de aanwezigheid van 
een vaste rust- en/of voortplantingsplaats in het plangebied niet uitgesloten kan worden op basis van het 
uitgevoerde onderzoek, is nader onderzoek vereist. Dit onderzoek dient uitgevoerd te worden conform het 
vleermuisprotocol en bestaat uit minimaal vijf bezoeken aan het plangebied in de periode half mei-half 
oktober.  
 
De functie van het plangebied als foerageergebied voor de in het plangebied foeragerende grondgebonden 
zoogdieren, vleermuizen, amfibieën en vogels, wordt niet aangetast.  
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Bijlagen 
Bijlage 1. De natuurkalender (indicatie voor het uitvoeren van werkzaamheden het kader van de zorgplicht) 
Bijlage 2. Toelichting Wet natuurbescherming  
Bijlage 3. Fotobijlage 
Bijlage 4. Geraadpleegde bronnen: 
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Bijlage 2 
Toelichting Wet Natuurbescherming  
 
Drie beschermingsregimes  
De Wet natuurbescherming kent een apart beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn, een 
apart beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn (het Verdrag van Bern en het Verdrag van 
Bonn) en een apart beschermingsregime voor andere soorten, die vanuit nationaal oogpunt beschermd 
worden. Elk van deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling 
of ontheffing van de verboden. Alle vogels (ruim 700 soorten), zijn beschermd. Daarnaast worden ongeveer 
230 overige Europese en nationale soorten beschermd. 
 
Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheffing of vrijstelling moet aan drie criteria 
zijn voldaan: 
 

- Ten eerste mag alleen van de verbodsbepaling afgeweken worden als er geen andere bevredigende 
oplossing voor de handeling mogelijk is.  

- Ten tweede moet tegenover de afwijking van het verbod een in de wet genoemd belang staan. De 
wet geeft voor de verschillende beschermingsregimes aan wat die belangen zijn zoals 
volksgezondheid of openbare veiligheid. 

- Tenslotte mag de ingreep geen afbreuk doen aan de staat van instandhouding van de soort.  
 

Als aan deze drie vereisten voldaan is, kan een ontheffing worden verleend. Voor een aantal handelingen 
zijn bovendien vrijstellingen mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een provinciale verordening of een 
gedragscode. 
 
Soortenbescherming en het ‘nee, tenzij principe’ 
De verbodsbepalingen voor vogels en Habitatrichtlijnsoorten in de Wet natuurbescherming sluiten vrijwel 
één op één aan bij de bepalingen uit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. De verbodsbepalingen zijn 
gericht op de bescherming van individuen van soorten. 
 
Ook voor de andere soorten, die niet op grond van de Vogel- of Habitatrichtlijn maar vanuit nationaal 
oogpunt beschermd worden, geldt dat de verbodsbepalingen zien op het individu, maar of ontheffing 
verleend kan worden, wordt afgewogen tegen het effect van de ingreep op het populatieniveau van de 
soort. 
 
Zorgplicht voor dieren en planten  
Of dier- en plantensoorten nu wettelijk beschermd zijn of niet, iedereen moet voldoende rekening houden 
met in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. De wet erkent daarmee de 
intrinsieke waarde van in het wild levende soorten. De Memorie van Toelichting zegt het zo: “De zorgplicht 
houdt in dat eenieder voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild levende dieren en planten, 
alsmede voor hun directe leefomgeving. Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld; de 
zorgplicht kan wel door toepassing van bestuursdwang worden gehandhaafd”. 
 
Vrijstelling regelgeving  
Onder de Wet natuurbescherming is niet altijd een ontheffing nodig bij handelingen met gevolgen voor 
beschermde plant- en diersoorten. In (veel) gevallen kunt u gebruik maken van een vrijstelling. Een 
vrijstelling is een uitzondering op een wettelijk verbod, die wordt vastgesteld voor een van te voren 
bepaalde categorie van gevallen. Er zijn verschillende vrijstellingen van de verboden voor beschermde 
soorten mogelijk. Een bekende en reeds in de praktijk toegepaste vorm van vrijstelling is die van de 
gedragscode. In de Wet natuurbescherming zijn voor beschermde soorten ook andere vormen van 
vrijstelling geïntroduceerd, zoals door middel van een Programmatische Aanpak of via een provinciale 
verordening. Overigens is ook een vrijstelling in de vorm van een ministeriële regeling mogelijk. 
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Provinciale staten kunnen vrijstelling van de verbodsbepalingen verlenen. Dit moet worden geregeld in een 
provinciale verordening.  
 
Gedragscodes die zijn opgesteld onder de Flora- en faunawet kunnen worden uitgebreid ten aanzien van 
soorten die op grond van de Wet natuurbescherming beschermd worden maar dat op grond van de Flora- 
en faunawet nog niet waren. Goedkeuring van een gedragscode op grond van de Flora- en faunawet blijft 
ook onder de Wet natuurbescherming geldig, voor de duur van de goedkeuring. Daarna dient de 
gedragscode voor goedkeuring getoetst te worden aan de Wet natuurbescherming. 
 
 
Welke soorten zijn beschermd? 
De Wet natuurbescherming kent drie categorieën beschermde soorten:  
 
1. Ten eerste worden alle van nature in Nederland in het wild levende vogels beschermd volgens het 
beschermingsregime van de Vogelrichtlijn.  
2. Ten tweede worden soorten beschermd op grond van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het 
Verdrag van Bonn.  
3. Tenslotte is er een beschermingsregime voor ‘andere soorten’ waaronder soorten vallen die vanuit 
nationaal oogpunt bescherming behoeven.  
 

 
Verbodsbepalingen Wet natuurbescherming  
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Vrijgestelde soorten 
In afwijking van de verboden in artikel 3.10, eerste lid, van de Wet is het toegestaan de onderstaande 
soorten opzettelijk te doden, en te vangen en de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze 
soorten opzettelijk te beschadigen of te vernielen wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat. 
De vrijstelling is van kracht wanneer de handeling verband houdt met de volgende activiteiten: 
 

- de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende 
gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied; 

- het bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, 
waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van 
natuurbeheer. 
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Lijst met soorten waarvoor een vrijstelling van de verbodsbepalingen geldt als gevolg van handelingen die in het kader van 
een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd.  
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Bijlage 3. Fotobijlage. Impressie van het plangebied en de directe omgeving.  
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Bijlage 4. Geraadpleegde bronnen: 
 
Internet: 
 
https://www.verspreidingsatlas.nl 
 
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/ 
 
https://www.regelink.net/kenniscentrum/beschermde-soorten-wet-natuurbescherming/  
 
http://www.netwerkgroenebureaus.nl/werken-aan-kwaliteit/vleermuisprotocol (vleermuisprotocol)  
 
https://calculator.aerius.nl 
 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl 
 
https://pdokviewer.pdok.nl/ 
 
 
 

https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/
https://www.regelink.net/kenniscentrum/beschermde-soorten-wet-natuurbescherming/
http://www.netwerkgroenebureaus.nl/werken-aan-kwaliteit/vleermuisprotocol
https://calculator.aerius.nl/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
https://pdokviewer.pdok.nl/
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1. INLEIDING 

 

In het plangebied Ridderkerk ‘Pruimendijk 19-21’ zullen twaalf woningen worden gebouwd. Daarvoor 

wordt het terrein ook gesaneerd. Bij de voorgenomen nieuwbouw en verdere inrichting van het perceel 

kunnen eventueel aanwezige archeologische waarden worden aangetast. Het beknopte 

bureauonderzoek wijst namelijk uit dat het gebied een archeologische verwachting kent, waarbij 

vaststaat dat de ontwikkeling van het gebied gepaard zal gaan met grondroerende werkzaamheden. 

Plaats, aard, omvang en diepte van die werkzaamheden worden hieronder beschreven (zie Geplande 

werkzaamheden). De combinatie van archeologische verwachting en voorgenomen werkzaamheden 

maakt het uitvoeren van een inventariserend veldonderzoek noodzakelijk. 

Het team Beheer en Beleid van Archeologie Rotterdam heeft een Programma van Eisen voor de 

uitvoering van een verkennend en karterend veldonderzoek opgesteld. Dit PvE-Boren wordt hieronder 

gepresenteerd; het wordt voorafgegaan door een overzicht van de resultaten van een bescheiden 

bureauonderzoek. 

Met nadruk wordt erop gewezen dat het bureauonderzoek en het verkennend en karterend 

inventariserend veldonderzoek de eerste stappen zijn in het inventariseren van archeologische 

waarden in een plangebied. Indien nodig wordt de inventarisatie afgerond met een waarderend 

inventariserend veldonderzoek. Het resultaat van het inventariserend veldonderzoek is een rapport 

met een waardestelling van eventueel aangetroffen archeologische vindplaatsen en een inhoudelijk 

(selectie-) advies, aan de hand waarvan een beleidsbeslissing (een selectiebesluit) ten aanzien van 

de vindplaatsen kan worden genomen. Het archeologisch onderzoek is gericht op zowel een 

onbelemmerde inrichting van het gebied, als op een zorgvuldig beheer van het archeologisch erfgoed.  

 

 

2. RESULTATEN BUREAUONDERZOEK 

 

2.1 Inleiding 

Het uitvoeren van een bureauonderzoek is de eerste stap in de inventarisatie van archeologische 

waarden in het plangebied. Het doel van het bureauonderzoek is het verwerven van informatie over 

bekende en verwachte archeologische waarden binnen het plangebied. Aan de hand hiervan wordt de 

archeologische verwachting van het plangebied opgemaakt en wordt een beslissing genomen over 

het al dan niet uitvoeren van een inventariserend veldonderzoek en over de wijze waarop dit moet 

worden uitgevoerd. De archeologische verwachting wordt door middel van het inventariserend 

veldonderzoek getoetst. 

 

2.2 Plangebied en onderzoeksgebied bureauonderzoek 

 

2.2.1 Plangebied 

Het plangebied ‘Pruimendijk 19-21’ bevindt zich ten noorden van de Waal in het dorp Rijsoord in de 

gemeente Ridderkerk, aan de noordzijde van de Pruimendijk tussen de Dominee Sleeswijk 

Visserstraat en de Govert Flohilstraat, op de plek van een oude garage. De totale oppervlakte 

bedraagt ongeveer 3047 m2. Het plangebied staat afgebeeld op kaartblad 38C Zuid van de 

topografische kaart van Nederland (schaal 1:25.000). De RD-centrumcoördinaten zijn ongeveer 

100.730 / 429.323. 
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2.2.2 Onderzoeksgebied bureauonderzoek 

Het onderzoeksgebied voor het bureauonderzoek is het gehele areaal van plangebied ‘Pruimendijk 

19-21’. Daar waar voor het bureauonderzoek gegevens van buiten het onderzoeksgebied worden 

gebruikt, wordt dat in de tekst aangegeven. 

 

2.3 Grondgebruik en verstoringen bodem plangebied 

Het plangebied bestaat uit voormalig garageterrein, dat momenteel braak ligt terrein. Er is sprake van 

bodemverontreiniging. Het bureauonderzoek heeft geen aanwijzingen opgeleverd voor diepgaande 

verstoringen van de bodem.  

 

2.4 Geplande werkzaamheden 

In het plangebied Ridderkerk ‘Pruimendijk 19-21’ zullen twaalf woningen worden gebouwd. Het gaat 

om drie twee-onder-een-kap woningen en twee blokken van drie woningen. De nieuwbouw vindt aan 

de straten, Pruimendijk, Dominee Sleeswijk Visserstraat en de Govert Flohilstraat plaats. Achter de 

woningen wordt niet gebouwd. Hier komen tuinen en parkeergelegenheid. De bebouwde oppervlakte   

bedraagt circa 815 m2. De funderingsdiepte is onbekend. Meestal is dit tot 1 m beneden maaiveld. 

Aangenomen wordt dat door het slaan van heipalen tot in de top van pleistocene afzettingen de 

ondergrond plaatselijk tot een diepte van ongeveer 14-15 m - NAP zal worden geroerd.  

Voorafgaand aan de bouw wordt het terrein gesaneerd op drie plekken. 

 

2.5 Aandachtspunten 

Voor het onderzoeksgebied zijn de bestaande relevante gegevens geïnventariseerd, waarbij onder 

meer is gekeken naar archeologische, geologische en historisch-geografische aspecten. De volgende 

punten zijn van belang. 

 

2.5.1 Beleidsinstrumenten 

 

2.5.1.1 AWK Ridderkerk 

De Archeologische Waardenkaart (AWK) Ridderkerk - vastgesteld door de gemeenteraad op 23 

september 2013 - bestaat uit twee kaarten: de Archeologische Kenmerkenkaart en de hierop 

gebaseerde Archeologische Waarden- en Beleidskaart (BOOR 2013). Volgens de Archeologische 

Waarden- en Beleidskaart is het plangebied ‘Pruimendijk 19-21’ gelegen in een gebied met een hoge 

archeologische verwachting. De archeologische waarden zijn te verwachten vanaf een diepte van 0 

cm onder het maaiveld. Grondwerkzaamheden (inclusief heien) die een oppervlakte beslaan van meer 

dan 100 m² en tevens dieper reiken dan 0 cm beneden het maaiveld dienen te worden getoetst op de 

noodzaak van archeologisch onderzoek. 

 

2.5.1.2 Gemeentelijk plan, bestemmingsplan ‘Rijsoord’ 

Conform het bestemmingsplan ‘Rijsoord' - onherroepelijk vastgesteld op 12 september 2013 -  

geldt een bouwregeling en een omgevingsvergunning voor bouw- en graafwerkzaamheden (inclusief 

heien) die een oppervlakte beslaan van meer dan 100 meter en tevens een diepte van meer dan 30 

cm beneden maaiveld (dubbelbestemming: waarde - archeologie). 

 

2.5.1.3 Archeologische Monumentenkaart Zuid-Holland 

Volgens de Archeologische Monumentenkaart (AMK) Zuid-Holland, opgenomen in kaart 1b 

(Archeologie waarden) van de Cultuurhistorische Hoofdstructuur Zuid-Holland (Provincie Zuid-Holland 

2007), bevinden zich binnen het plangebied geen terreinen van hoge archeologische waarde en geen 

terreinen van zeer hoge archeologische waarde (tevens wettelijk beschermd). 
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2.5.2 Historische gegevens 

Het plangebied maakte in de Late Middeleeuwen deel uit van de Riederwaard, een rondom bedijkt 

gebied dat een groot deel besloeg van het huidige IJsselmonde. In 1373-1375 gaat de Riederwaard 

door overstromingen ten onder, waarna het gebied in fasen wordt herbedijkt. Het plangebied bevindt 

zich in de in 1404 gevormde Polder Oud Reijerwaard. Bij de indijking werd voor een deel 

gebruik gemaakt van de Pruimendijk die deel uitmaakte van de oorspronkelijke bedijking om de 

Riederwaard. 

Ten zuiden van het riviertje de Waal bevindt zich de Zwijndrechtse Waard; deze ging in het begin van 

de 14e eeuw door overstromingen ten onder; in de jaren dertig van die eeuw wordt de herbedijking 

voltooid. Op dat moment ging de Pruimendijk deel uitmaken van het dijkenstelsel om de Zwijndrechtse 

Waard. 

Het dorp Rijsoord ontstond aan de zuidzijde van de Waal in de Zwijndrechtse Waard. Het was een 

dorp waar veel vlas werd verbouwd en verwerkt tot linnen en touw. Sinds 1 september 1855 maakt het 

deel uit van de gemeente Ridderkerk. Tussen 1888 en 1914 was het een kunstenaarskolonie, waar 

vooral Amerikaanse kunstenaars die in Parijs studeerden of werkten in de zomermaanden verbleven. 

Op 15 mei 1940 vond in Rijsoord de capitulatie van de Nederlandse strijdkrachten aan de Duitsers 

plaats. Generaal Winkelman tekende in de school aan de Rijksstraatweg 101 de overgave (bron: 

Wikipedia).  

De structuur van het gebied is bepaald door de middeleeuwse ontginningen na de indijking van de 

Polder Oud Reijerwaard. De bebouwing concentreerde zich in eerste instantie langs de Pruimendijk, 

waardoor een bewoningslint ontstond. Op het 19e-eeuwse kaartblad ‘Krimpen op de Lek, Papendrecht 

en Sliedrecht’ van de Grote Historische Atlas van Nederland, schaal 1:50.000, I West-Nederland 

1839-1859 (Wolters-Noordhoff Atlasproducties 1990) is te zien dat het plangebied bebouwd is. Er is 

sprake van een bewoningslint. Vanaf de Pruimendijk leidt een weg over de brug naar de oude kern 

van Rijsoord. De Grote Historische topografische Atlas ±1905 Zuid-Holland, schaal 1:25.000 

(Uitgeverij Nieuwland 2005) laat een overeenkomstig beeld zien: het plangebied is bebouwd. Het lijkt 

om twee gebouwen te gaan met twee losse bijgebouwen. Op de Grote Provincie Atlas van Zuid-

Holland, schaal 1:25.000, uit 1990 (Wolters-Noordhoff Atlasprodukties/Topografische Dienst 1990) is 

min of meer de huidige situatie rond Rijsoord weergegeven. Rijsoord is uitgebreid met nieuwbouw ten 

noorden van de Pruimendijk.
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2.5.3 Geologische gegevens  

 

2.5.3.1 Geologische gegevens Regio Rotterdam (naar Hijma e.a. 2009, 15-17) 

De regio Rotterdam is gesitueerd in het West-Nederlandse Bekken, een actief depocentre van het 

Noordzeebekken. Vanaf 60.000 jaar geleden waren zowel de Rijn als de Maas actief in het gebied. De 

afzettingen van de Rijn en Maas behoren tot de Formatie van Kreftenheye. De overgang van het 

laatste glaciaal (Weichselien) naar het huidige interglaciaal (Holoceen) resulteerde in een verandering 

van het riviertype van ‘vol’ vlechtend gedurende het Laatste Glaciale Maximum (LGM) - circa 21.000 

jaar geleden - naar meanderend in het Midden-Holoceen. Ten noorden en zuiden van het LGM-dal 

van de Rijn en de Maas vormden zich eolische zanddekken (dekzanden, Formatie van Boxtel, 

Laagpakket van Wierden). Tussen 14.500 en 9.000 jaar geleden ontwikkelden zich stroomgordels die 

de bodem van het rivierdal verlaagden. Bij vergrote waterafvoer werden dunne lagen siltige klei als 

leem afgezet in de komgebieden (Formatie van Kreftenheye, Laag van Wijchen). Op het moment dat 

de verlaging van de overstromingsvlakte tot een eind kwam in het vroege Holoceen en de rivieren 

volop gingen meanderen, nam de sedimentatie van de Laag van Wijchen toe. De stroomgordels uit de 

periode Jongere Dryas - Vroeg Holoceen worden gekenmerkt door diep ingesneden geulen. Aan de 

noordoostzijde van de stroomgordels ontstonden tot 15 meter hoge rivierduinen (Laagpakket van 

Delwijnen), die gevormd werden door zand dat uit de rivierbeddingen werd geblazen gedurende 

perioden van lage waterafvoer (debiet). Een gevolg van vooral het stijgen van de zeespiegel door het 

afsmelten van de ijskappen na het LGM was het onderlopen van het Noordzeegebied; de kustzone 

met strandwallen en dergelijke verschoof geleidelijk in de richting van de huidige Nederlandse kust. 

De stijgende zeespiegel had ook gevolgen op land door de daaruit resulterende stijgende 

grondwaterstand. Hierdoor ontstonden hier vanaf het Boreaal moerassen waarin zich veen vormde 

(Basisveen Laag, voorheen Basisveen). 

Zo’n 9.000 jaar geleden, op de overgang van het Boreaal naar het Atlanticum, kwam het gebied direct 

binnen de mariene invloedssfeer te liggen. Door de holocene transgressie veranderde het Rijn-Maas 

riviersysteem in een complex estuarien systeem met frequente stroomgordelverleggingen en 

verschillende grote zeegaten. De hiermee geassocieerde getijdenafzettingen worden tot het 

Laagpakket van Wormer gerekend (voorheen Afzettingen van Calais). Vóór 7.000 jaar geleden 

mondde de Rijn in de regio Rotterdam uit, maar tussen 7.000 en 2.000 jaar geleden deed de rivier dat 

in de Leidse regio. De Maas mondde gedurende het gehele Holoceen uit in de Rotterdamse regio. 

Na de forse landwaartse verschuiving van de zone met fluviatiele sedimentatie in het Laat Boreaal - 

Midden-Atlanticum verminderde de snelheid van de relatieve zeespiegelstijging; sindsdien bleef het 

zeeniveau mondiaal gezien ongeveer constant. In de periode na het Atlanticum was het voornamelijk 

de verdergaande isostatische bodemdaling die bijdroeg aan de relatieve zeespiegelstijging in 

Nederland. Uiteindelijk veranderde na het Midden-Atlanticum het evenwicht tussen het creëren van 

bergingsruimte voor het sediment en het aanbod van sediment ten gunste van de laatste en kwam 

een eind aan de landwaartse verschuiving van de kustafzettingsmilieus. Dit geschiedde diachroon 

langs de kust als een gevolg van variaties in sedimentaanbod. In de volgende millennia sloten de 

zeegaten een voor een: in Zuid-Holland onderbraken alleen het Rijn-estuarium bij Leiden en het 

Maas-estuarium bij Rotterdam het strandwallensysteem in het kustgebied. Gedurende het Subboreaal 

ontwikkelde zich een uitgestrekt veenpakket (Hollandveen Laagpakket, Nieuwkoop Formatie, 

voorheen Hollandveen) tussen de riviertakken, lokaal als oligotrofe hoogveenkussens. De mariene 

transgressies in het Subatlanticum - met vorming van de Laagpakket van Walcheren (voorheen 

Afzettingen van Duinkerke) - gaan vanaf de Late Middeleeuwen samen met menselijke activiteiten als 

ontginning en indijking van stukken land en het winnen van veen. 
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2.5.3.2 Geologische gegevens plangebied  

In 2003 is de nieuwe lithostratigrafische indeling van Nederland ingevoerd (Westerhoff, Wong en De 

Mulder 2003). In dit rapport wordt echter - vooruitlopend op het ontwikkelen van een regionale 

lithostratigrafische indeling van de holocene afzettingen in het Maasmondgebied - uitgegaan van de 

oude lithostratigrafische indeling zoals die door de toenmalige Rijksgeologische Dienst in 1975 is 

opgesteld (Zagwijn en Van Staalduinen 1975). Voor de volledigheid wordt wel de van toepassing 

zijnde term van de nieuwe indeling vermeld. 

Afgaande op de Toelichtingen bij de Geologische Kaart van Nederland 1:50.000, Kaartblad 

Gorinchem West (38 W) (Bosch en Kok 1994), op de GeoTop en op door Archeologie Rotterdam in de 

nabije omgeving van het plangebied verzamelde aardkundige informatie is de globale opbouw van de 

bovenste delen van de bodem in het gebied als volgt. 

 

De diepere delen van de ondergrond van het plangebied bestaan uit klastische sedimenten die tot de 

Formatie van Kreftenheye worden gerekend; het gaat om geulafzettingen. Hierop rust een laag klei - 

‘leem’ - die gevormd is in een komgebied (Laag van Wijchen). De klei is taai, kalkloos en is matig 

zandig. Op de Laag van Wijchen bevindt een laag veen (Basisveen Laag). Op het Basisveen ligt een 

dik pakket klastische kom- en oeverafzettingen (Formatie van Echteld) afgewisseld met veen 

(Formatie van Nieuwkoop). In de top van de Formatie van Echteld bevinden zich volgens de 

ouderdomskaart van de deltalaag van de afdeling fysische geografie van de Universiteit van Utrecht 

(opgesteld in 2012 door H.J. Pierik, A.H. Geurts, K.M. Cohen, E. Stouthamer en W.Z. Hoek) 

stroomgordelafzettingen. Deze worden afgedekt door een pakket veen (Formatie van Nieuwkoop). De 

top van de natuurlijke sequentie bestaat uit komafzettingen behorend tot de Formatie van Echteld. 

Met de vorming van de Polder Oud Reijerwaard in 1404 kwam een eind aan de natuurlijke 

sedimentatie in het plangebied. 

 

2.5.4 Archeologische gegevens  

 

2.5.4.1 Bekende archeologische waarden in het plangebied 

Er is, voor zover kon worden nagegaan, niet eerder archeologisch onderzoek verricht. Wel is 

aangrenzend aan het plangebied, aan de Govert Flohilstraat, een BOOR-vindplaats bekend, nummer 

21-01. De vindplaats behelst restanten van een kasteel uit de Late Middeleeuwen B, een 

aardewerkcomplex uit de Late Middeleeuwen A en een aardewerkpot uit de Nieuwe tijd. De 

waarnemingen werden gedaan naar aanleiding van historische aanwijzingen. Over het kasteel, welke 

ook Borchhoeve genoemd wordt, is het volgende opgesomd (Hageman 1988, pag. 19 en bijlage 3a): 

 

Object 14 

1. Kasteelterrein, 14e eeuw, vermoedelijk ouder. 

2. Funderingsresten en andere sporen van het kasteel. 

3. Diepte ca. 20 cm - NAP. 

4. Beschrijving vondsten: Vaatwerk, baksteen, daklei. 

5. Ligging tov omgeving: Rechteroever van de Waal, nabij de Pruimendijk. 

6. Reliëf: Op thans overbouwde natuurlijke verhoging van de oeverzone van de Waal. 

7. Geologie: Komklei op geul-/oeverafzettingen. 

8. Conservering: Het bodemonderzoek had slechts betrekking op een deel van de voorburcht. Het 

kasteelterrein als zodanig bestaat niet meer en is overdekt door o.m. een parkeerplaats. De toestand 

van de niet onderzochte sporen is onbekend. 

 

In 1963 is bij rioolwerkzaamheden gestuit op restanten die verband zouden houden met hetzelfde 

kasteel. Het complex bestaat uit funderingsresten van een gebouw (15 m lang) gelegen aan een 8,5 

m brede gracht. Op het gebouw sluit een poortgebouw aan dat opgetrokken is op een dam in de 

gracht. In de dam bevond zich een duiker, die beide grachthelften met elkaar verbond. Na de 
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overstroming van de Riederwaard is het gebouw (verder) gesloopt getuige de laag specie met 

baksteenpuin op de plek waar de stenen zijn schoongebikt. Delen van het met leien gedekte dak zijn 

in de gracht aangetroffen. Aangetroffen bakstenen hebben het formaat 26x12x7 cm. Hiervoor geldt 

een datering 1350-1370. In 1373-1374 is het kasteel bij overstroming vernield (VOOGR 1963 II, blz 1-

2). Archiefonderzoek maakte het aannemelijk dat zich in het gebied in de 14e eeuw inderdaad een 

borg heeft bevonden. Er was namelijk sprake van een complex landerijen van 17 morgen groot 

genaamd de Borchhoeve, die in 1497 voor het eerst wordt vermeld. De hoeve lag binnen een 

tiendblok met de naam Borchblok dat al in 1422 voorkomt. 

 

 

2.5.4.2 Bekende archeologische waarden in de omgeving van het plangebied 

In de nabijheid van het plangebied zijn op de zuidoever van de Waal tot nu toe 28 archeologische 

vindplaatsen bekend. Het betreft vindplaatsen uit het Neolithicum, Romeinse Tijd en Late 

Middeleeuwen A en B. In de meeste gevallen zijn de vindplaatsen aan het oppervlak herkenbaar als 

vondstconcentraties, al of niet gerelateerd aan structuren - bijvoorbeeld middeleeuwse ophogingen - 

die aan het oppervlak zichtbaar zijn. Over de diepteligging van de archeologica onder maaiveld en ten 

opzichte van NAP zijn de gegevens uit de kartering van IJsselmonde door Hageman (1991) 

beschikbaar. Hieruit blijkt dat het merendeel van de archeologische sites uit de Romeinse Tijd en de 

Middeleeuwen zich aan het oppervlak of dicht onder het maaiveld, tot een diepte van 200 cm, 

bevinden. 

De stratigrafische positie van de vondstniveaus uit de Romeinse Tijd en de Late Middeleeuwen is in 

het areaal van de zuidelijke oever van de Waal in het gebied Waalbos ten westen van Rijsoord op een 

aantal locaties vastgesteld door RAAP bij een inventariserend veldonderzoek (De Groot 2011). De 

archeologische resten zijn tot een diepte van 1,0 m - mv aangetroffen in oeverafzettingen van de 

Waal, behorend tot de Formatie van Echteld (boven het veen van de Formatie van Nieuwkoop), direct 

onder de bouwvoor. Aangenomen wordt dat ook op andere vindplaatsen de archeologica zich hoog in 

oeverafzettingen behorend tot de Formatie van Echteld bevinden.  

 

 

In het onderstaande wordt een kort overzicht gegeven van de relevante gegevens van een aantal 

nabijgelegen vindplaatsen; van een aantal is informatie over de stratigrafische positie van de 

archeologica voorhanden. De informatie is afkomstig uit BOORIS (=archeologisch informatiesysteem 

Archeologie Rotterdam); de opsomming is conform de beschrijving in de Inventarisatie van 

vindplaatsen in de gemeente Ridderkerk die door Archeologie Rotterdam in 2012 werd opgesteld 

(Gout de Kreek en Moree 2012). 

 
Vindplaatsnummer 48 
BOOR-vindplaatscode 21-22 
Archis-vondstmeldingsnummer(s) - 
Archis-waarnemingsnummer(s) - 
Ligt binnen Monumentnummer 6595 (terrein van hoge archeologische waarde) 
Toponiem Strevelshoek XIII 
Plaats R jsoord 
RD-coördinaten 99.940/429.500 
Complextype en beschrijving Nederzetting (onbepaald). Het gaat om een terrein van 50x50 m met een vrij vage en vrij  
 lichte vondstconcentratie in geploegde grond op de oeverwal op de linkeroever van de  
 Waal. Het vondstmateriaal bestaat uit aardewerk: Andenne, Pingsdorf, Paffrath en  
 kogelpot uit de Late Middeleeuwen A en protosteengoed, steengoed en grijs en rood  
 aardewerk uit de Late Middeleeuwen B. 
Datering Late Middeleeuwen A en B. 
Stratigrafische positie In klei op zand met kleiige bandjes op klei, gelaagd met zand (Afzettingen van Tiel). 
Diepteligging 0-1,2 m - mv. 
Soort en jaar onderzoek Kartering IJsselmonde BOOR in 1988. 
Bron(nen) Hageman 1991, catalogus nummer 63; Moree e.a. 2002, 149. 
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Vindplaatsnummer 49 
BOOR-vindplaatscode 21-23 
Archis-vondstmeldingsnummer(s) - 
Archis-waarnemingsnummer(s) - 
Ligt binnen Monumentnummer - 
Toponiem Strevelshoek XIV 
Plaats R jsoord 
RD-coördinaten 100.060/429.450 
Complextype en beschrijving Nederzetting (onbepaald). Het gaat om een terrein van 40x30 m met een vage en  
 lichte vondstconcentratie op onbegroeide grond op de oeverwal op de linkeroever van de  
 Waal. Het vondstmateriaal bestaat uit aardewerk: Andenne, Pingsdorf, Paffrath en  
 kogelpot uit de Late Middeleeuwen A en protosteengoed, steengoed en grijs en rood  
 aardewerk uit de Late Middeleeuwen B. 
Datering Late Middeleeuwen A en B. 
Stratigrafische positie In klei op zand met kleiige bandjes op klei gelaagd met zand (Afzettingen van Tiel). 
Diepteligging 0-0,8 m - mv. 
Soort en jaar onderzoek Kartering IJsselmonde BOOR in 1988. 
Bron(nen) Hageman 1991, catalogus nummer 64; Moree e.a. 2002, 149-150. 

 
Vindplaatsnummer 50a 
BOOR-vindplaatscode 21-24 
Archis-vondstmeldingsnummer(s) - 
Archis-waarnemingsnummer(s) - 
Ligt binnen Monumentnummer 16147 (terrein van hoge archeologische waarde) 
Toponiem Waalweg I 
Plaats R jsoord 
RD-coördinaten 100.190/429.310 
Complextype en beschrijving Onbekend, het gaat om een ‘notched’ klingkrabber die is aangetroffen binnen het bij  
 vindplaats 50d beschreven areaal. 
Datering Midden-Neolithicum (Hazendonk-/Michelsberg-cultuur). 
Stratigrafische positie - 
Diepteligging 0-1,0 m - mv. 
Soort en jaar onderzoek Kartering IJsselmonde BOOR in 1988. 
Bron(nen) Hageman 1991, catalogus nummer 65; Moree e.a. 2002, 89. 

 
Vindplaatsnummer 50b 
BOOR-vindplaatscode 21-24 
Archis-vondstmeldingsnummer(s) - 
Archis-waarnemingsnummer(s) - 
Ligt binnen Monumentnummer 16147 (terrein van hoge archeologische waarde) 
Toponiem Waalweg I 
Plaats R jsoord 
RD-coördinaten 100.190/429.310 
Complextype en beschrijving Onbekend, het gaat om aardewerk scherven (ruwwandig) die z jn aangetroffen binnen het  
 bij vindplaats 50d beschreven areaal. 
Datering (Mogelijk) Romeinse tijd. Het aardewerk kan ook uit de (Vroege) Middeleeuwen dateren. 
Stratigrafische positie - 
Diepteligging 0-1,0 m - mv. 
Soort en jaar onderzoek Kartering IJsselmonde BOOR in 1988. 
Bron(nen) Hageman 1991, catalogus nummer 65; Moree e.a. 2002, 89, 139, 141 en 150. 

 
Vindplaatsnummer 50c 
BOOR-vindplaatscode 21-24 
Archis-vondstmeldingsnummer(s) - 
Archis-waarnemingsnummer(s) - 
Ligt binnen Monumentnummer 16147 (terrein van hoge archeologische waarde) 
Toponiem Waalweg I 
Plaats R jsoord 
RD-coördinaten 100.190/429.310 
Complextype en beschrijving Onbekend, het gaat om aardewerk scherven (ruwwandig) die z jn aangetroffen binnen het  
 bij vindplaats 50d beschreven areaal. 
Datering (Mogelijk) Vroege Middeleeuwen. Het aardewerk kan ook uit de Romeinse t jd dateren. 
Stratigrafische positie - 
Diepteligging 0-1,0 m - mv. 
Soort en jaar onderzoek Kartering IJsselmonde BOOR in 1988. 
Bron(nen) Hageman 1991, catalogus nummer 65; Moree e.a. 2002, 89, 139, 141 en 150. 
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Vindplaatsnummer 50d 
BOOR-vindplaatscode 21-24 
Archis-vondstmeldingsnummer(s) - 
Archis-waarnemingsnummer(s) - 
Ligt binnen Monumentnummer 16147 (terrein van hoge archeologische waarde) 
Toponiem Waalweg I 
Plaats R jsoord 
RD-coördinaten 100.190/429.310 
Complextype en beschrijving Nederzetting (onbepaald). Het gaat om een terrein van 80x50 m met een vage en  
 lichte vondstconcentratie op onbegroeid land op de oeverwal op de linkeroever van de  
 Waal. Het vondstmateriaal bestaat uit aardewerk: Andenne, Pingsdorf, Paffrath en  
 kogelpot uit de Late Middeleeuwen A en protosteengoed, steengoed en grijs en rood  
 aardewerk uit de Late Middeleeuwen B.  
Datering Late Middeleeuwen A en B. 
Stratigrafische positie In klei op sterk humeuze klei (plaatselijk venig, soms laagjes zand) op klei met  
 afwisselend minder en meer humeuze lagen, soms hout. 
Diepteligging 0-1,0 m - mv. 
Soort en jaar onderzoek Kartering IJsselmonde BOOR in 1988. 
Bron(nen) Hageman 1991, catalogus nummer 65; Moree e.a. 2002, 89, 139, 141 en 150. 

 

2.5.5 Bouwhistorische gegevens 

Op de kadastrale kaart van 1811-1832, Gemeente Ridderkerk, sectie C, blad 02 is bebouwing te zien. 

 

2.5.6 Luchtfoto’s 

Bestudering van luchtfotonummer 100-432 in de luchtfoto atlas van Uitgeverij 12 Provinciën (genomen 

op 29 mei 2003 leverde geen aanwijzingen op voor de aanwezigheid van archeologische waarden in 

het plangebied. 

 

2.5.7 AHN 

Bestudering van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) leverde geen aanwijzingen op voor de 

aanwezigheid van archeologische waarden in het plangebied. 

 

2.6 Archeologische verwachting 

Op grond van de verworven informatie over de historische situatie, de bodemopbouw in de omgeving 

en de bekende archeologische waarden in de nabijheid van het plangebied kan de archeologische 

verwachting voor de bovenste 5 meter van de bodem in ‘Pruimendijk 19-21’ worden aangegeven. Van 

het bodemtraject dieper dan 5 meter beneden het maaiveld is geen of slechts in zeer beperkte mate 

informatie beschikbaar. Om deze reden kan hiervoor geen archeologische verwachting worden 

opgesteld. Benadrukt wordt dat bij de mogelijke inrichting van het plangebied de bodemverstorende 

activiteiten - hierbij moet vooral worden gedacht aan het slaan van heipalen - wel tot dit bodemtraject 

reiken en eventueel aanwezige archeologische waarden kunnen aantasten. 

 

Voor het gehele plangebied geldt dat er een kleine kans is op de aanwezigheid van archeologische 

sporen uit het Neolithicum in de top van stroomgordelsedimenten behorend tot de Formatie van 

Echteld en een grote kans op de aanwezigheid van sporen uit de Romeinse tijd (kom- op 

geulafzettingen (Formatie van Echteld) en een kleine kans op sporen uit de Vroege Middeleeuwen. 

Daarnaast is er een grote kans op de aanwezigheid van archeologische sporen uit de Late 

Middeleeuwen in de top van de Formatie van Echteld. 

 

Het is lastig een exacte diepte aan te geven waarop de archeologische waarden kunnen worden 

verwacht. Voor alle genoemde perioden gaat het om nederzettingsterreinen en om sporen van 

inrichting en agrarisch gebruik van het gebied. Voor de Romeinse tijd geldt dat ook constructies als 

dammen met duikers in het gebied aanwezig kunnen zijn. Uit de Romeinse tijd kunnen tevens 

grafvelden worden verwacht. De nederzettingsterreinen uit de Romeinse tijd en Late Middeleeuwen A 

kenmerken zich door het voorkomen van een veelal donker gekleurde, humeuze, vondstrijke ‘vuile’ 

laag. In het niveau kunnen aardewerk, verbrand en onverbrand bot, natuursteen, glas, metaal, 

bewerkt hout, as, houtskool, fosfaat en mest en dergelijke voorkomen. In en onder zo’n vondstlaag 



 11 

kunnen zich resten van constructiehout bevinden. Het vondstmateriaal van nederzettingsterreinen uit 

de Late Middeleeuwen B (en eventueel Nieuwe tijd) is grotendeels vergelijkbaar met dat van de er aan 

voorafgaande perioden, maar komt in grotere dichtheden voor. Aan het vondstenlijstje kunnen 

bouwmaterialen als baksteen worden toegevoegd. 

 

2.7 Aantasting archeologische waarden 

De realisering van de nieuwbouw in het binnen plangebied ‘Pruimendijk 19-21’ zal gepaard gaan met 

grondroerende activiteiten. Hierbij kunnen de eventueel aanwezige archeologische waarden worden 

aangetast. Dit geldt voor het gehele plangebied en voor archeologische waarden uit alle 

bovengenoemde perioden: Neolithicum, Romeinse tijd en Late Middeleeuwen A en B. 

 

2.8 Advies 

Op grond van gemeentelijk beleid, de archeologische verwachting van het gebied, alsmede de 

bodemverstorende aard van de werkzaamheden die in het kader van de toekomstige ontwikkeling van 

het plangebied zullen worden uitgevoerd, is een verkennend en karterend inventariserend 

veldonderzoek noodzakelijk naar de aanwezigheid van archeologische waarden uit het Neolithicum, 

de Romeinse tijd en Late Middeleeuwen A en B. 
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3.  PROGRAMMA VAN EISEN VOOR HET VERKENNEND EN KARTEREND 

INVENTARISEREND VELDONDERZOEK 
 
 

3.1 Inleiding 

Dit PvE heeft betrekking op de verkennende en de karterende fasen van het inventariserend 

veldonderzoek in plangebied ‘Pruimendijk 19-21’ in de gemeente Ridderkerk. De twee fasen worden 

in één keer uitgevoerd om de doorlooptijd van de archeologische bemoeienis met de geplande 

ontwikkelingen in het plangebied te verkorten. 

 

In het algemeen heeft de verkennende fase van het inventariserend veldonderzoek tot doel de mate 

van gaafheid van de bodem in een gebied vast te stellen en inzicht te krijgen in morfologische 

eenheden van de begraven oude landschappen, voor zover deze van invloed kunnen zijn op de 

locatiekeuze in het verleden. Het doel is kansarme zones uit te sluiten en kansrijke zones te 

selecteren voor de karterende fase van het inventariserend veldonderzoek. Vooruitlopend op een 

eventueel waarderend inventariserend veldonderzoek worden gedurende de verkennende en 

karterende fasen van het inventariserend veldonderzoek alvast zo veel mogelijk gegevens verzameld 

om de aard, diepteligging, omvang, datering, gaafheid, conservering en inhoudelijke kwaliteit van de 

eventuele archeologische resten te kunnen vaststellen. Hierdoor kan een inschatting worden gemaakt 

of en zo ja in welke mate bij de toekomstige bodemingrepen in het plangebied archeologische 

waarden zullen worden aangetast. 

 

3.2 Onderzoeksgebied inventariserend veldonderzoek 

Het onderzoeksgebied voor het verkennend en karterend inventariserend veldonderzoek is het areaal 

binnen plangebied ‘Pruimendijk 19-21’ waar de nieuwbouw is gepland. 

 

3.3 Verkennend en karterend inventariserend veldonderzoek in het onderzoeksgebied 

Het karterend en karterend inventariserend veldonderzoek wordt in het onderzoeksgebied verricht 

door het handmatig zetten van grondboringen. Het onderzoek dient te worden uitgevoerd conform de 

KNA versie 4.1 en de Richtlijnen voor het uitvoeren van archeologisch bureauonderzoek en niet-

gravend inventariserend veldonderzoek in de gemeente Albrandswaard, Schiedam, Capelle aan den 

IJssel, Hellevoetsluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam en Westvoorne, 2020 website 

https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/archeologie/). 

 

Er zijn volgens het bureauonderzoek twee stratigrafische niveaus met archeologische potentie: 

1. Top stroomgordelafzettingen behorend tot de Formatie van Echteld. 

 Te verwachten archeologische waarden: Neolithicum. 

2. Traject komafzettingen - maaiveld. 

 Te verwachten archeologische waarden: Romeinse tijd en Late Middeleeuwen. 

 

3.4 Doel boren 

Verkennend inventariserend veldonderzoek  

1. De mate van gaafheid van de twee stratigrafische niveaus met archeologische potentie  

 in beeld brengen: top Formatie van Echteld en het traject top komafzettingen - maaiveld. 

2. Eventueel archeologische waarden traceren. 

 

Karterend inventariserend veldonderzoek  

1. De archeologische waarden die bij de verkennende fase zijn getraceerd (verder) in kaart  

 brengen. Indien mogelijk dient een eerste indruk te worden geven van de datering, aard en  

 kwaliteit van deze waarden. 

2. Verdere archeologische waarden traceren en in kaart brengen. Indien mogelijk dient een eerste  
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 indruk te worden geven van de datering, aard en kwaliteit van deze waarden. 

 

3.5 Boorstrategie en methoden 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door in het te areaal van het informatiecentrum handmatig acht 

verkennende boringen te zetten. De ligging van de boorpunten ligt min of meer vast en is 

weergegeven op bijlage 2. De boringen hebben een onderlinge afstand van 15-20 m. Hiermee is een 

gerede kans op het aantreffen van vindplaatsen uit de te verwachte perioden. De boorpuntenkaart 

gaat er van uit dan de bebouwing gesloopt is. Na de verkennende boringen wordt altijd contact 

opgenomen met de adviseur van het bevoegd gezag over het al dan niet doen van de karterende 

boringen.  

Twee boringen worden op voorhand ‘gereserveerd’ om in te zetten voor het karterend boren in 

kansrijke zones en of in gebieden waar in de verkennende boringen archeologische waarden zijn 

aangetroffen om deze (nog) scherper in kaart brengen.  

 

De volgende aspecten zijn van belang bij het boren. 

- De locatie van de boorpunten op de boorpuntenkaart is indicatief. Er kan eventueel met  

 boorpunten worden geschoven als de situatie in het veld hiertoe aanleiding geeft (bebouwing,  

 verharding). 

- De boringen worden gezet door de Formatie van Echteld en de Formatie van Nieuwkoop (indien 

aanwezig) tot in de top van de stroomgordelafzettingen behorend tot de Formatie van Echteld met 

een maximale diepte van 4,5 meter - maaiveld. 

- Mocht na visuele inspectie met behulp van oog en gutsmes in het veld nog twijfel bestaan over de 

wel of niet aanwezigheid van archeologische indicatoren in een bepaald bodemtraject dan wordt 

het betreffende stuk boorkern bemonsterd en gezeefd op een zeef met een maaswijdte van 4 mm. 

- De x-/y-coördinaat van de boorpunten dienen te worden bepaald. Dit kan handmatig (met 

bijvoorbeeld een meetlint) geschieden, waarbij de meetfout maximaal 1 meter bedraagt. 

- De z-coördinaat van het boorpunt dient te worden bepaald. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van 

een meettoestel (waterpas, total station, GPS en dergelijke), waarbij de meetfout maximaal 3 cm 

bedraagt. Bij het vaststellen van de z-coördinaat mag geen gebruik worden gemaakt van het 

AHN. 

- Voor het boren dient gebruik gemaakt te worden van een gutsboor met een binnendiameter van 

minimaal 2,5 cm. Voor de bovenste - geroerde - bodemtrajecten kan eventueel worden gebruik 

gemaakt van een edelmanboor. 

- De boorkernen dienen volgens de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB) of  

 een direct daarvan afgeleide methode te worden beschreven. Hierbij wordt extra benadrukt dat: 

 - De begrenzing van de lagen tot op de cm nauwkeurig dient te worden vastgesteld. De boorkern 

mag dus niet in trajecten van bijvoorbeeld 10 cm worden beschreven. 

 - De aard van de grenzen dient te worden vastgesteld. Bijvoorbeeld diffuus, geleidelijk, scherp/ 

abrupt, erosief. 
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3.6 Samenstelling onderzoeksteam 

Bij het verkennend en karterend inventariserend veldonderzoek dient zowel het veldwerk, de 

uitwerking als de rapportage te worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel waarbij de 

aantoonbare aanwezigheid van kennis en ervaring met het werken in holoceen West-Nederland een 

vereiste is. 

 

3.7 Verslaglegging onderzoek 

De resultaten van het verkennend en karterend inventariserend veldonderzoek dienen door de 

opdrachtnemer in de vorm van een conceptrapport aan de opdrachtgever te worden gepresenteerd. 

De opdrachtgever biedt het concept ter goedkeuring aan het bevoegd gezag aan. Vervolgens 

verstrekt de opdrachtnemer het goedgekeurde rapport aan de opdrachtgever. Tevens wordt het 

rapport gestuurd naar het bevoegd gezag, Archeologie Rotterdam, de Koninklijke Bibliotheek en de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

Ten behoeve van een vlot verloop van de beoordeling van de rapportage dient het conceptrapport 

vergezeld te gaan van cad- (.dxf/.dwg) of gis-bestanden (.shp/.mif) met de ligging van het plangebied, 

het onderzoeksgebied en de boorlocaties. 

Het rapport moet voldoen aan de kwaliteitseisen zoals die in de KNA versie 4.1 voor inventariserend 

veldonderzoek zijn opgesteld. In het rapport komen de volgende - gebruikelijke - aspecten aan de 

orde: 

- Het doel van het onderzoek 

- De onderzoeksmethoden 

- De resultaten van het onderzoek 

- Conclusies en aanbevelingen 

Daarnaast worden aan de rapportage de volgende specifieke eisen benadrukt / gesteld: 

- In de boorkernbeschrijvingen dienen tevens de meest relevante interpretaties (met name de 

 onderscheiden stratigrafische eenheden) te worden opgenomen. 

- De in het veld onderscheiden stratigrafische eenheden dienen (zorgvuldig) te worden beschreven  

 in het rapport. 

- Voor de onderscheiden stratigrafische eenheden wordt naast de nieuwe terminologie ook de  

 conventionele benaming gebruikt: Afzettingen van Tiel (0, I, II en III), Hollandveen en  

 Afzettingen van Gorkum (I, II, III en IV), Hellevoeterzand en dergelijke. 

- Met behulp van boorstaten wordt minimaal één profiel getekend (zie bijlage 2, 1-2-5-6 of 4-5-7-8).  

- Om de interpretaties binnen het profiel controleerbaar te maken, worden bij het tekenen de  

 boorstaten in de profielen weergegeven en wordt de (litho)stratigrafische informatie van de  

 boorkernbeschrijvingen goed herkenbaar bij de boorstaten geplaatst. 

- In het profiel wordt de oxidatie-reductiegrens aangegeven. 

In het rapport wordt de volgende kaart opgenomen: 

- Een kaart met de boorpunten, waarop per boorpunt is aangegeven of er archeologische  

 indicatoren zijn aangetroffen. Tevens dienen de aard van de indicatoren, de diepteligging (ten  

 opzichte van NAP en maaiveld) en het stratigrafische niveau waarop zij zijn gevonden te worden  

 vermeld. 

 

3.8 Overleg 

Indien de opdrachtnemer af wil wijken van de in dit PvE beschreven aanpak, dient vooraf overleg 

gepleegd te worden tussen de opdrachtnemer, opdrachtgever en het bevoegd gezag. 

 

3.9 Tijdpad 

Direct na het veldwerk dient overleg plaats te vinden tussen de opdrachtgever, opdrachtnemer en het 

bevoegd gezag over de verdere aanpak van de planlocatie. 

Het definitieve rapport zal uiterlijk drie maanden na afronding van het veldwerk worden verstuurd. 
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Uitgangspuntennotitie Pruimendijk 19 - 21 Pruimendijk 19 - 21 Ridderkerk

Deze uitgangspuntennotitie bevat de waterhuishoudkundige streefbeelden, strategieen en randvoorwaarden van waterschap Hollandse Delta
en dient als hulpmiddel voor de eerste aanzet van een waterparagraaf.

De relevante randvoorwaarden voor het plan Pruimendijk 19 - 21 zijn gerangschikt onder acht streefbeelden ingedeeld op basis van de drie
waterthema s Veiligheid, Voldoende Water en Schoon Water en het thema wegen. Van streefbeeld naar randvoorwaarde vindt u de strategie,
die erop gericht is het streefbeeld te verwezenlijken. U krijgt op deze manier een goed overzicht van de randvoorwaarden en kan eveneens
herleiden waarop deze gebaseerd zijn. Deze dienen als goed uitgangspunt voor gesprek. De strategie en randvoorwaarden worden alleen
vermeld als dit voor het plan relevant is.

Veiligheid

Streefbeeld

Hoog water vanuit zee en de rivier vormt een reele bedreiging voor de veiligheid op de Hollandse eilanden. Waterkeringen beschermen tegen
deze bedreiging. Het waterstap wil de veiligheid ook in de toekomst blijven waarborgen. Door te werken aan veilige, robuuste en duurzame
waterkeringen anticipeert het waterschap op sociale ruimtelijke, economische en klimatologische ontwikkelingen.

Voldoende water - wateroverlast

Streefbeeld

Een robuust watersysteem dat de effecten van toekomstige klimaatveranderingen en bodemdaling kan opvangen. Zo n systeem kan het water,
conform de daarvoor vastgestelde normen en zonder overlast te veroorzaken, verwerken tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.

Voldoende water - Goed functionerend watersysteem

Streefbeeld

Het watersysteem zorgt in normale situaties voor een goede doorstroming en afwatering in het beheergebied en maakt het realiseren van het
(maatschappelijk) Gewenste Grond- en Oppervlaktewater Regime (GGOR) mogelijk. Hollandse Delta streeft er naar dat de feitelijke situatie
van het watersysteem overeenkomt met de legger. Op die manier kan het waterschap weloverwogen anticiperen op en reageren in extreme
situaties.

Strategie

Het waterschap beheert het watersysteem en tracht daarbij de aan- en afvoer van water soepel te laten verlopen en ervoor te zorgen dat het
water fysisch-chemisch en ecologisch goed van kwaliteit is en er geen problemen ontstaan van wateroverlast of wateronderlast.
Een van de taken is het beheer van het oppervlaktewaterpeil. Een goed peilbeheer is een middel om de bovenstaande situatie te faciliteren.
De keuze van het oppervlaktewaterpeil en het peilregime wordt in eerste instantie ingegeven door de gebruiksfunctie van het gebied.
Daarnaast wordt er rekening gehouden met andere belangen in het betreffende gebied.
Alvorens tot een peilbesluit te komen worden belanghebbende in de gelegenheid gesteld om hun wensen kenbaar te maken. Indien hieraan
tegemoet kan worden gekomen zonder het algemeen belang te schaden zal het waterschap de wensen proberen te honoreren. In de afweging
spelen een aantal uitgangspunten een rol:
In zetting gevoelige gebieden streeft het waterschap naar vertragen van de maaivelddaling door het zo hoog mogelijk instellen van het peil.
Het waterschap probeert zoveel mogelijk om onnodige versnippering van peilgebieden te voorkomen.Waar mogelijk en wenselijk streeft het
waterschap naar het zoveel mogelijk vasthouden van het gebiedseigen water. Waar mogelijk wordt hiertoe een zo natuurlijk mogelijk flexibel
peilregime gehanteerd.
Het systeem moet robuust genoeg zijn om hevige neerslag binnen het peilgebied te kunnen opvangen alvorens af te wentelen op naburig
gebied.
Voor de oevers langs open water wordt gestreefd naar een onderhoudsvriendelijke inrichting (inclusief bereikbaarheid).

Randvoorwaarden



Met het oog op ongewenste kwel of inzijging dient de bodemgesteldheid bekeken te worden. In bepaalde situaties kan de goede kwaliteit van
kwelwater benut worden.

Bij het ontwikkelen van een nieuw peilbesluit voor nieuw aan te leggen stedelijk gebied gelden enkele randvoorwaarden. Dit zal nog verder
worden uitgewerkt.
Bij de peilstelling wordt rekening gehouden met het risico op te hoge of te lage grondwaterstanden. Het in te stellen peil mag geen reden zijn
voor problemen met de grondwaterstand.
Er vindt altijd vooraf overleg plaats tussen projectontwikkelaar en waterschap.
Gebieden die al een hoge grondwaterstand hebben moeten voor de nieuwbouw worden opgehoogd en/of gedraineerd worden. In gebieden
waar op langere termijn sprake kan zijn van aanzienlijke bodemdaling moeten vooraf maatregelen worden genomen om problemen in de
toekomstige situatie te voorkomen.

Voldoende water - anticiperen op watertekort

Streefbeeld

Het waterschap wil een robuust watersysteem dat voorbereid is op de effecten van toekomstige
klimaatveranderingen. Tot nu toe ligt de nadruk bij klimaatveranderingen met name op meer extreme neerslag en stijging van de zeespiegel.
Ook extreem droge periodes zullen echter vaker voor komen. Het robuuste watersysteem dat het waterschap nastreeft moet hier ook op
anticiperen.

Schoon water - goede inrichting/structuurdiversiteit van het watersysteem

Streefbeeld

Het waterschap streeft naar goede leef, verblijf- en voortplantingsmogelijkheden voor de aquatische flora en fauna in het beheergebied.

Schoon water - goede oppervlaktewaterkwaliteit

Streefbeeld
Het grond- en oppervlaktewater biedt leef-, verblijf-, en voortplantingsmogelijkheden voor de (aquatische) flora en fauna in het
beheergebied. De chemische toestand van deze wateren vormt hier geen belemmering voor.

Schoon water - goed omgaan met afvalwater

Streefbeeld

Menselijke activiteiten hebben een negatief effect op de kwaliteit van het water doordat ze water verontreinigen. Het waterschap zorgt met de
behandeling van afvalwater dat zo veel mogelijk van deze effecten teniet worden gedaan.

Wegen

Streefbeeld

Het waterschap streeft naar een afdoende bereikbaarheid van alle bestemmingen binnen het beheersgebied. Een optimale verkeersveiligheid
en een goede doorstroming op de wegen die bij het waterschap in beheer en onderhoud zijn daar bij essentieel.

www.dewatertoets.nl
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Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Woningbouw Pruimendijk 

19 - 21 
Het ontwerpbestemmingsplan Woningbouw Pruimendijk 19 – 21 en het ontwerpbesluit hogere 

waarde Wet geluidhinder hebben van 19 november tot en met 30 december 2021 ter inzage 

gelegen. Dit is gepubliceerd op 18 november 2021 in het Gemeenteblad, de gemeentelijke website 

en de Blauwkai.  

Er is tijdens de terinzagelegging een digitale inloopavond georganiseerd. Deze avond is door circa 10 

omwonenden bezocht. 

Binnen de termijn zijn 7 zienswijzen ontvangen. 1 zienswijze is buiten de termijn ontvangen per e-

mail. Twee van de zienswijzen die zijn ingediend binnen de termijn zijn ingediend per e-mail. Aan de 

betreffende indieners is op 3 januari 2022 verzocht om deze alsnog binnen twee weken op de juiste 

wijze in te dienen (per post, of digitaal via de gemeentelijke website). De zienswijzen zijn hieronder 

samengevat en beantwoord.  

 

1) Samenvatting en beantwoording zienswijze 1 van bewoners aan de Pruimendijk. Deze 

bewoners zijn tevens eigenaar van een agrarisch bedrijf tegenover het plangebied. De 

zienswijze is ingediend door ARAG SE Nederland op 8 december 2021. 

 

Eigen bedrijfsvoering 

a) Belanghebbenden voeren vanuit de schuur of loods naast hun woning al vele decennia hun 

agrarisch bedrijf uit. Dit gebruik is vastgelegd onder artikel 14 van de Beheersverordening 

Rijsoord, te weten 'agrarische doeleinden'.  

 

Zij vrezen dat nieuwe bewoners in de (nabije) toekomst hun beklag doen over deze 

activiteiten zonder dat een juridische grondslag bestaat ten aanzien van de gegrondheid van 

de klacht. De mogelijkheid van een belangenconflict ligt in de lijn der verwachtingen. 

Beantwoording gemeente 

In het ontwerpbestemmingsplan is onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van het 

agrarisch bedrijf aan de Pruimendijk 12. Dit onderzoek is opgenomen in bijlage 4 van de 

toelichting van het bestemmingsplan en verwerkt in de toelichting. 

Centraal in dit onderzoek staat enerzijds de vraag of, en onder welke voorwaarden, er sprake 

zal zijn van een goed woon- en leefklimaat en anderzijds of omliggende bedrijven in hun 

akoestische bedrijfsvoering en/of milieurechten worden beperkt. 

 

Uit het onderzoek blijkt dat de geluidniveaus in deze concrete situatie acceptabel zijn 

aangezien: 

-  De hoogste geluidniveaus treden op ter plaatse van de zuidgevel van de nieuwe 

woningen. Voor wat betreft deze gevels kan worden aangesloten bij de richtwaarde van 

50 dB(A) uit stap 3 van de VNG-publicatie: “Bedrijven en milieuzonering”, die voor wat 

betreft bedrijfsperceel Pruimendijk 16 overeenkomt met de standaard normstelling uit 

het Activiteitenbesluit milieubeheer. 
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- De (geluidbelaste) gevels dienen conform het Bouwbesluit uitgevoerd te worden met een 

geluidwering van minimaal 20 dB(A). De geluidniveaus in de woningen voldoen daardoor 

aan de grenswaarden uit de Handreiking en het Activiteitenbesluit milieubeheer. 

- De woningen beschikken over een geluidluwe (noord)gevel, waar het geluidniveau niet 

meer bedraagt dan de grenswaarden voor gebiedstype ‘rustige woonwijk’ uit stap 2 van 

de VNG-publicatie. 

- In het ontwerp is rekening gehouden met oriëntatie van de woningen. De tuinen van de 

relevante geluidbelaste woningen zijn aan de geluidluwe noordzijde van de woningen 

gelegen.  

 

Conclusie van het onderzoek is dan ook dat het milieuaspect geluid geen belemmering vormt, 

met inachtneming van de uitgangspunten uit het onderzoek, voor het plan. 

 

b) Het blijkt dat het ontwerpbestemmingsplan niet voorziet in een voldoende afstand tussen de 

perceelsgrens van het terrein van belanghebbenden en grenzen van het onderhavige 

ontwerpbestemmingsplan. Aan de hand van de meetfunctie op de website van 

ruimtelijkeplannen.nl kan dit worden opgemeten. Deze afstand heeft gevolgen, of kan dat 

met zich meedragen, voor de planontwikkeling. 

 

Met inachtneming van de Richtafstandenlijst van de uitgave 'Bedrijven en milieuzonering' 

van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), moet ten aanzien van de 

aanwezigheid van bedrijfsgebouwen voor akkerbouw een richtlijn met een minimum aan te 

houden afstand van dertig meter rekening worden gehouden. Wanneer wordt uitgegaan van 

de bedrijfscategorie 'Dienstverlening ten behoeve van de landbouw' dan geldt een minimaal 

soortgelijke afstand en voor enkele categorie is deze hoger. 

Beantwoording gemeente 

De richtafstand van 30 meter wordt inderdaad niet gehaald. Om die reden is ook het 

hierboven genoemde akoestisch onderzoek industrielawaai uitgevoerd waarin is gekeken 

naar de invloed van de omgeving op het plangebied, gelet op de kortere afstand van de 

woningen dan de richtafstand voorschrijft.  

 

Dit akoestisch onderzoek is getoetst door omgevingsdienst DCMR en positief bevonden. 

 

c) Belanghebbenden gaan in de zeer vroege uren met een bedrijfsvoertuig naar het agrarisch 

gebied waarmee op basis van de maximale geluidsniveaus die zijn weergegeven in paragraaf 

4.5.3.3 van de toelichting, behorende bij het ontwerpbestemmingsplan, de woningen een 

hogere geluidsbelasting kunnen ondergaan. Weliswaar wordt dit erkend in de genoemde 

toelichting en worden maatregelen beschreven om de geluidsbelasting te verlagen, maar die 

als ongewenst of niet effectief worden benoemd. 

 

Het verleggen van de grenzen van het bouwvlak in noordelijke richting, daarmee op verdere 

afstand van de bedrijfslocatie van belanghebbenden, moet derhalve als een noodzaak 

worden beschouwd. De beoogde situatie bij de inrichting van het plangebied, zoals 

weergegeven in afbeelding 2.3 op bladzijde 10 van de toelichting op het 

ontwerpbestemmingsplan, vraagt om een herziening waarbij de woningen van drie 'twee 

onder een kap' verder van de openbare weg behoren te worden gerealiseerd. 
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Het bovenstaande maakt dat belanghebbenden uiteindelijk de voortzetting van de huidige 

bedrijfsvoering op hun perceel vrezen en dat de overwegingen in de genoemde toelichting 

geen garantie bevatten dat het agrarische gebruik van hun perceel toekomstbestendig is. 

Beantwoording gemeente 

Uit het akoestisch onderzoek industrielawaai blijkt dat de bedrijven De Theetuin aan de 

Pruimendijk 16 en het akkerbouwbedrijf aan de Pruimendijk 12 niet worden beperkt in hun 

bedrijfsvoering. Voor de nieuwe woningen kunnen deze bedrijven voldoen aan de 

grenswaarden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer (Abm). 

 

Er is sprake van een goede leefomgevingskwaliteit omdat aan de richtwaarden uit de VNG-

uitgave Bedrijven en milieuzonering wordt voldaan. Dit betekent dat het Akkerbouwbedrijf 

voldoet aan de richtwaarde van 45 dB(A) voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau uit 

stap 2 van de VNG-uitgave Bedrijven en milieuzonering en de richtwaarde van 65 dB(A) voor 

de avondperiode voor het maximale geluidniveau uit stap 3. Er wordt alleen niet voldaan aan 

de richtwaarde van 70 dB(A) voor de dagperiode voor het maximale geluidniveau uit stap 3 

van de VNG-uitgave. Hiervoor is stap 4 nodig.  

 

Gemotiveerd kan worden dat ook voor deze beoordeling sprake is van een goede 

leefomgevingskwaliteit door het volgende. 

 

Het maximale geluidniveau bedraagt 77 dB(A) in de dagperiode ten gevolge van 

vervoersbewegingen en aanverwante activiteiten. Dit piekgeluid is gelijk aan het piekgeluid 

door verkeersbewegingen en het parkeren op de Pruimendijk. Uitgaande van een 

geluidwering van minimaal 25 dB(A) voor de gevels van de nieuwe woningen betekent dit dat 

(in de dagperiode) wordt voldaan aan een binnengrenswaarde van 55 dB(A) voor het 

maximale geluidniveau.  

 

Piekgeluid door verkeersbewegingen ten behoeve van het laden en lossen en laad- en 

losactiviteiten worden in de dagperiode in het Abm uitgesloten van toetsing. Het bedrijf 

voldoet voor de nieuwe woningen aan de grenswaarden uit het Abm. 

 

Omdat de betreffende bedrijven niet beperkt worden in hun bedrijfsvoering, is verplaatsing 

van het bouwvlak dan ook niet noodzakelijk. Stedenbouwkundig was dit ook een ongewenste 

oplossing geweest, omdat de woningen dan niet in de rooilijn van de Pruimendijk geplaatst 

zouden worden, wat stedenbouwkundig wel gewenst is. Zie daarvoor ook de beantwoording 

onder d. 

 

d) Bouwvlak 

Om op het laatste punt door te gaan, merken belanghebbenden op dat zij vanuit hun woning 

een ruim zicht hebben. Het ontwerpbestemmingsplan kent een zeer groot bouwvlak dat het 

mogelijk maakt om de voorziene twaalf woningen te realiseren. Belanghebbenden vrezen 

dat deze woningen nu zeer dicht tegen hun woning komen te liggen. Los van de vraag of een 

recht op uitzicht kan worden afgedwongen, geldt de planontwikkeling als zorgelijk mede 

omdat deze bij de komst van woningen direct aan de straat de privacy van belanghebbenden 

nodeloos zal aantasten. 
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Het maakt dat een bouwvlak dat aan beide uiteinden voorziet in de bouw van (twee keer) zes 

woningen in het verlengde van de bestaande bebouwing aan de Ds. Sleeswijk Visserstraat 

respectievelijk de Govert Flohilstraat wel als ruimtelijk wenselijk geldt met de ruimte voor 

parkeren daar tussenin gelegen. De inbreuk op de bestaande ruimtelijke inrichting blijft 

daarmee bespaard. 

Beantwoording gemeente 

Op de locatie waar de woningen komen is nu een garagebedrijf gevestigd. In het zicht staan 

nu vooral langdurig gestalde auto’s. Dit zorgt voor een rommelig straatbeeld. Door de sloop 

van het garagebedrijf, dat midden in een woongebied ligt, verbetert de kwaliteit van de 

woonomgeving. 

Er worden woningen teruggebouwd. Dit is ook logisch, gelet op de woonomgeving. De 

voorkant van de woningen komt inderdaad dichter te liggen ten opzichte van de woning van 

reclamant dan het bestaande garagebedrijf. De afstand bedraagt op het kortste punt circa 19 

meter. Ook zit er een openbare weg tussen. Deze afstand plus de aanwezigheid van de 

Pruimendijk garandeert nog steeds voldoende privacy.  

Bij de opzet van het plan is nadrukkelijk rekening gehouden met de kwaliteiten van de 

Pruimendijk. Dit is een karakteristiek dijklint. De woningen aan de dijk moeten zich dan ook 

aan de Pruimendijk aanpassen. Dit wordt gedaan door de woningen aan de Pruimendijk 

verschillend uit te voeren. Ook zijn de woningen in de verspringende rooilijn geplaatst. 

Het voorstel om enkel twee blokken van zes woningen te bouwen is dan ook vanuit 

stedenbouwkundig oogpunt ongewenst. Aan het karakteristieke dijklint zouden dan zijkanten 

van woningen komen. Dit doet geen recht aan de cultuurhistorische kwaliteit van de 

Pruimendijk. Die vraagt erom dat de woningen worden georiënteerd op de Pruimendijk. 

Het maken van zijkanten is daarnaast ook ongewenst omdat bij de planopzet rekening is 

gehouden met de bedrijfsvoering van het agrarisch bedrijf vanwege industrielawaai. Door de 

oriëntatie van de woningen hebben ze een geluidsluwe achterzijde (zie ook de beantwoording 

onder a). Bij het verwijderen van het afschermende blok woningen aan de Pruimendijk krijgen 

de tuinen juist meer geluidsoverlast, wat tot klachten kan leiden. Gelet op punt a in de 

zienswijze, waarin gevreesd wordt voor klachten van de nieuwe bewoners, is het voorgestelde 

alternatief ook om die reden ruimtelijk niet wenselijk. 

e) In die zin is het bouwvoorschrift in artikel 9.1, sub b. van de algemene afwijkingsregels dat 

het bouwvlak met ten hoogste tien procent mag worden vergroot, voor zover de beschikbare 

ruimte in het plangebied het toelaat, geen goede vorm van ruimtelijke ordening. 

Beantwoording gemeente 

Artikel 9.1 sub b valt onder de algemene afwijkingsregels. Hierbij moet worden aangetekend 

dat dit artikel alleen kan worden gebruikt als er geen afwijkingsmogelijkheid is in hoofdstuk 2 

– bestemmingsregels (artikel 3 tot en met 5). Het betreft hier ondergeschikte afwijkingen 

(10%) van de maten en bouwgrenzen (3 meter) binnen de bestemmingsplangrenzen. Deze 

afwijking kan alleen worden gebruikt indien het nodig is voor een betere technische 

realisering van bouwwerken, of als het nodig is vanwege de daadwerkelijke toestand van het 

terrein. 
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Dit is een algemene afwijkingsregel die opgenomen wordt in ieder bestemmingsplan in 

Ridderkerk om enige mate van flexibiliteit te bieden als dit nodig is voor een betere technische 

uitwerking of vanwege de daadwerkelijke toestand van het terrein. We delen dan ook niet de 

stelling dat deze algemene afwijkingsregeling niet tot een goede ruimtelijke ordening zou 

leiden. 

f) Bouwhoogte 

De bouwvoorschriften ex artikel 3.2.1, sub c. van het ontwerpbestemmingsplan in 

samenhang met de aanduiding op de verbeelding, behorende bij dit ontwerp, staan een 

maximum bouwhoogte toe van elf meter voor de woningen (hoofdgebouwen) bij een 

goothoogte die maximaal zes meter mag bedragen. Dat laatste houdt in dat tot de goot twee 

bouwlagen mogelijk zijn met daarop een dak in kapvorm. Het dak in de vorm van de derde 

bouwlaag kan daarmee zeer hoog worden. Dat is zeker aan de orde wanneer de voornoemde 

algemene afwijkingsregels, hier in der vorm van artikel 9.1, sub a., het toestaan om voor de 

bouwhoogte met ten hoogste tien procent af te wijken. Daarmee kan een hoofdgebouw van 

uiteindelijk ruim twaalf meter hoog worden gerealiseerd. 

 

Dit benadeelt de belevingswaarde van de bestaande woonomgeving en vraagt daarmee om 

een aanpassing van de bouwvoorschriften. 

Beantwoording gemeente 

Het plan is stedenbouwkundig ingepast in de omgeving. Belangrijk uitgangspunt is het 

cultuurhistorische karakter van de Pruimendijk. De woningen aan de dijk moeten zich dan ook 

in deze cultuurhistorie voegen. Dit wordt gedaan door de woningen aan de Pruimendijk 

verschillend uit te voeren. Onder andere doordat de woningen vooral niet projectmatig 

uitgevoerd moeten worden, en bij voorkeur een lage goothoogte hebben. Dit laatste is visueel 

opgelost door de dakvlakken visueel door te trekken. Hierdoor ontstaan er 2-onder-1-kappers 

die een moderne inhoudsmaat hebben, en toch passen in het stramien van de Pruimendijk. 

 

Daarnaast wordt de bouwhoogte ook beperkt doordat de woningen in de molenbiotoop 

komen te staan. Hierdoor kunnen de woningen niet hoger worden dan de al bestaande 

aanwezige bebouwing om de windvang niet verder te hinderen. 

 

g) Parkeren 

Binnen een bestemmingsplan moet voor een vastgestelde bestemming - het gebruik - 

worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein. Gegeven de omvang van 

het bouwvlak binnen het ontwerpplan om woningen op te realiseren, is thans niet te bepalen 

hoe aan artikel 3.1, sub d. van het ontwerpbestemmingsplan wordt voldaan als het gaat om 

de parkeervoorzieningen. Er moet worden geconstateerd dat het ontwerpbestemmingsplan, 

in tegenstelling tot hetgeen in paragraaf 2.3.2.2 van de toelichting inclusief afbeelding 2.3, 

behorende bij het bestemmingsplan, niet kan voorzien in een toereikend aantal 

parkeerplaatsen voor de woonbestemming. 

Beantwoording gemeente 

In paragraaf 2.3 staat hoe de parkeerbehoefte is berekend. Voor het plan zijn 22,8 

parkeerplaatsen benodigd. Op afbeelding 2.3 kan nagegaan worden hoe die parkeerplaatsen 

aangelegd gaan worden. Binnen het plan worden 22 parkeerplaatsen aangelegd. De 

resterende parkeerplaats kan eenvoudig opgevangen worden in de omgeving. 
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In de zienswijze wordt ook gesteld dat het plan moet voorzien in parkeergelegenheid op eigen 

terrein. Echter, aan het bestaande garagebedrijf waren al parkeerplaatsen toe te rekenen in 

de openbare ruimte. Deze parkeerplaatsen kunnen dus ook meegenomen worden in de 

parkeerberekening. Niet al het parkeren hoeft dan ook op eigen terrein opgelost te worden, 

zoals gesteld. 

Om te garanderen dat het bouwplan daadwerkelijk voorziet in voldoende parkeerplaatsen is 

in de regels artikel 7.4 opgenomen. Deze luidt: 

7.4 Voldoende parkeergelegenheid 

a. Een bouwwerk, waarvan een behoefte aan parkeergelegenheid wordt verwacht, 

kan niet worden gebouwd wanneer op het bouwperceel of in de omgeving daarvan 

niet in voldoende parkeergelegenheid is voorzien en in stand wordt gehouden. 

b. Bij het bepalen van of er sprake is van voldoende parkeergelegenheid wordt 

getoetst aan de normen van de parkeerkencijfers in de CROW-publicatie 381 

('Toekomstbestendig parkeren'). Indien deze beleidsregels gedurende de planperiode 

worden gewijzigd, dient rekening te worden gehouden met de wijziging(en). 

c. Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in sub a en 

worden toegestaan dat in minder dan voldoende parkeergelegenheid wordt voorzien, 

mits dit geen onevenredige afbreuk doet aan de parkeersituatie. 

Door dit artikel wordt gegarandeerd dat er wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid.  

h) Groenstrook 

Belanghebbenden maken zich zorgen om het gebrek aan groenvoorzieningen dat aan de 

uitvoering van dit bestemmingsplan in de praktijk ten grondslag kan liggen. Weliswaar 

voorziet artikel 3.1, sub e. van het ontwerpbestemmingsplan mede in de mogelijkheid van 

realisatie groenvoorzieningen, maar vanwege de overheersende woonbestemming doet het 

ontbreken van een aparte bestemming 'groen' in het ontwerpbestemmingsplan geen recht 

aan de noodzaak dan wel dringende wens om meer groen in de woonomgeving op te nemen. 

Dat moet als een ruimtelijk ongewenste ontwikkeling moet worden gezien. 

Beantwoording gemeente 

De locatie zelf heeft nu geen groenvoorziening, maar is voornamelijk ingericht als 

garagebedrijf met veel verharding. In dit plan is inderdaad geen groenvoorziening 

opgenomen. Het betreft een inpassing van woningen met tuinen in een klein plangebied in 

een woonomgeving.  

De betreffende locatie heeft daarnaast ook maar een beperkte grootte. Inpassen van een 

groenvoorziening is niet mogelijk, gelet op de noodzaak tot sanering van de grond. Om het 

plan financieel rendabel te maken is het voorgestelde  programma nodig. De situatie blijft 

dan ook gelijk betreffende dit aspect. 

 

i) Vrees voor bouwschade 

In een tamelijk recent verleden is in de omgeving van de Dominee Sleeswijk Visserstraat / 

Pruimendijk meer nieuwbouw verricht. Vooral de heiwerkzaamheden hebben daarbij voor 

schade gezorgd aan de opstallen van omwonenden. Wanneer onder de werking van dit 



7 
 

bestemmingsplan uiteindelijk woningen zullen worden gebouwd, dan zal dat op enkele 

meters afstand van de woning van bezwaarden plaatsvinden. 

 

Daargelaten de vraag of dit een civielrechtelijke aangelegenheid is, blijkt uit de inhoud van 

het ontwerpbestemmingsplan niet dat afspraken zijn gemaakt tussen alle betrokken partijen 

- waaronder de initiatiefnemer en uitvoerder - om schade te voorkomen en hoe de 

heiwerkzaamheden moeten plaatsvinden. Daarbij valt onder meer te denken aan de 

voorgeschreven toepassing van de schroefkopmethode bij het heien alsmede een rapportage 

/ nulmeting van de bouwkundige situatie van de huidige staat van de woningen. 

Beantwoording gemeente 

De initiatiefnemer / bouwer moet ervoor zorgen dat de werkzaamheden op een 

verantwoorde wijze uitgevoerd worden. Om dit te borgen wordt, indien de ontwikkeling hier 

aanleiding voor geeft, een bouwveiligheidsplan gemaakt. In dit plan wordt onder andere 

aandacht besteed aan de mogelijke effecten van de (bouw)werkzaamheden en de route voor 

het bouwverkeer op de omgeving. De kwetsbaarheid van panden in de omgeving wordt 

hierbij betrokken. De gemeente toetst dit veiligheidsplan en zo nodig kunnen voorwaarden 

worden opgenomen. Dit is echter geen onderdeel van het bestemmingsplan. 

Met betrekking tot de schade aan panden in de omgeving geldt dat de initiatiefnemer/ 

bouwer verantwoordelijk is. Gelet op zijn aansprakelijkheid zal de bouwer zich verzekeren. De 

verzekeraar zal gelet op mogelijke claims vrijwel altijd een zogenaamde nulmeting doen. 

De initiatiefnemer geeft in dit stadium aan dat de intentie is om te boren in plaats van heien. 

Het definitieve besluit hierover zal echter pas genomen worden nadat er sonderingsonderzoek 

is uitgevoerd. Op basis van dit onderzoek wordt een funderingsadvies opgesteld, waarin 

uitgezocht is wat de mogelijkheden zijn.  

Bij de omgevingsvergunning moet de initiatiefnemer dit funderingsadvies overleggen. De 

gemeente toetst hierop, en kan aan de omgevingsvergunning voorschriften verbinden ten 

aanzien van dit punt. Dit kan niet op voorhand in het bestemmingsplan worden opgenomen 

omdat dit een uitvoeringstechnisch punt betreft. De gemeente zal zich inspannen om te 

sturen op boren, in plaats van heien. Tegen de omgevingsvergunning is eventueel bezwaar en 

beroep mogelijk. 

j) Afrondend 

Namens belanghebbenden stel ik vast dat het ontwerpbestemmingsplan in deze vorm niet in 

een definitieve vaststelling kan worden omgezet. Het zal een onnodige inbreuk vormen op 

een geordend woon- en leefklimaat. 

 

Thans is geen sprake van een goede ruimtelijke onderbouwing bij de totstandkoming van het 

onderhavige bestemmingsplan en behoort goedkeuring te worden onthouden dan wel op 

basis van de aangevoerde zienswijzen een herziening te worden doorgevoerd. 

 

Reden waarom ik uw Raad verzoek om voor deze onderdelen van het plangebied 

goedkeuring te onthouden bij de te volgen besluitvorming dan wel aan een aanpassing te 

verrichten omwille van een goede ruimtelijke ordening. 

Beantwoording gemeente 
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Er is geen aanleiding om het plan aan te passen vanwege de ingediende zienswijze. 

De ingediende zienswijze leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.  

 

2) Samenvatting en beantwoording zienswijze 2 van een bewoner aan de Pruimendijk. De 

zienswijze is per brief en e-mail ingediend en ontvangen op 29 december 2021. 

a) De indieners zijn zeer verontrust over eventueel heien aan de overkant van hun woning. Er 

wordt gevreesd voor schade aan de woning. Bij het heien in de Ds. Sleeswijk Visserstraat (1 

straat bij de indieners vandaan) is ook hinder ondervonden van trillende keukenkasten en 

dergelijke. Ook is bekend bij de gemeente dat de grond hard is, zodat het heien ook langer 

zal duren. Er wordt dan ook bezwaar gemaakt hiertegen.  

Beantwoording gemeente 

Het aspect heien of boren is eerder beantwoord onder zienswijze 1 lid i. Er wordt dan ook 

verwezen naar dat antwoord. 

De ingediende zienswijze leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.  

 

3) Samenvatting en beantwoording zienswijze 3 van een bewoner aan de Govert Flohilstraat. 

De zienswijze is op 29 december opgestuurd naar het persoonlijke e-mail adres van de 

behandelend ambtenaar. Op 3 januari 2022 is verzocht om de zienswijze alsnog binnen twee 

weken op de juiste wijze in te dienen. 

 

a) De belangrijkste reden van het bezwaar is de overlast en beschadigingen die plaats zullen 

gaan vinden bij het heien voor deze nieuw woningen. Bij het traditioneel heien van palen 

zullen zoveel trillingen vrijkomen dat alle huizen in de directe omgeving daar schade 

(scheuren e.d.) van zullen oplopen. De woning van de indiener van de zienswijze staat op 

slechts 23 meter van het betreffende perceel af, is uit 1964, met houten palen en houten 

vloeren. Dit geldt voor bijna de gehele buurt. 

 

De negatieve ervaringen met betrekking tot heien heeft de indiener 0de afgelopen 2 jaar al 

gehad bij de nieuwbouw van de Gerard Alewijnstraat en de Ds. Sleeswijk Visserstraat. Terwijl 

bij laatstgenoemde straat nog een “buffer” stond van één zijde met de bestaande 

koophuizen (de afstand t.o.v. de Govert Flohilstraat oneven nummers is circa ca 65 meter), 

stonden de huizen al enorm te trillen. Ook was er sprake van geluidsoverlast. 

 

Het is de ervaring dat een eventuele (wettelijk verplichte) garantie van de aannemer om 

schade te repareren totaal afdoende zal zijn. Een aannemer denkt alleen in geld voor het 

betreffende project, de omgeving maakt hen niets uit. In dit opzicht heeft de gemeente dus 

ook een beschermende verantwoordelijkheid voor haar inwoners. 

 

Een scheur in een muur of plafond wordt niet hersteld door iemand met een kitspuit te 

sturen, dan is de muur of plafond gewoon verziekt en kost herstel heel veel. Dit is een heel 

nette buurt, waar iedereen zuinig op het huis is. 

 



9 
 

Indien de gemeente, ondanks deze bezwaren en uw eigen ervaringen (de gemeente bezit 

afdoende expertise om deze problemen vooraf te weten) toch de standaard vergunning 

verleend, is de gemeente met voorkennis, ook aansprakelijk voor de ontstane schade. 

 

Om dit allemaal te voorkomen en niet in verdere bezwaarprocedures te verzanden, is het 

beter, indien de gemeente toch een vergunning verleend, dat er voor de palen geboord 

wordt in plaats van geheid. 

Beantwoording gemeente 

Het aspect heien of boren is eerder beantwoord onder zienswijze 1 lid i. Er wordt dan ook 

verwezen naar dat antwoord. 

b) Het bouwplan ligt tussen de Linnenstraat, de Vlasstraat en de Pruimendijk. Met de 

activiteiten van het sportpark Rijsoord en een steeds toenemende aantal bezoekers/auto’s 

bij de Theetuin is er steeds meer druk door  vervoersbewegingen. Nog 12 woningen erbij 

betekent gemiddeld 17/18 auto’s meer, met als logisch gevolg nog meer bewegingen door 

bezoekers en dergelijke.  Op een warme zomerdag kan de indiener van de zienswijze vaak 

van vrijdagavond tot maandagmorgen niet eens meer met de auto bij zijn eigen huis komen. 

Dit soort situaties zal alleen maar gaan toenemen.  

 

Indien de gemeente dit doorzet zal de gemeente binnen no time van de nieuwe bewoners 

klachten krijgen over het autoverkeer en de geluidsoverlast rondom de Theetuin. Hierbij 

moet niet vergeten worden dat na de herinrichting van de Vlasstraat er veel minder 

geparkeerd kan worden, zodat bezoekers van het sportpark ook “de buurt ingaan”. 

Beantwoording gemeente 

In het bestemmingsplan wordt in paragraaf 2.3 onderzoek gedaan naar verkeer. Specifiek is 

er gekeken naar de verkeersgeneratie van het plan en de parkeerbehoefte die ontstaat als 

gevolg van het plan.  

Voor parkeren is op basis van kencijfers van het CROW berekend dat er 22,8 parkeerplaatsen 

nodig zijn. Het plan zelf voorziet in 22 parkeerplaatsen. De resterende plaats kan opgevangen 

worden in de omgeving.  

Er is ook onderzoek gedaan naar de verkeersgeneratie van het bouwplan. Op een 

weekdagetmaal is er sprake van 88,2 verkeersbewegingen. Er is voldoende capaciteit op de 

omliggende wegen om dit eenvoudig en veilig af te kunnen wikkelen. 

De herinrichting van de Vlasstraat staat los van dit plan.  

In de zienswijze wordt ook gesteld dat de nieuwe bewoners zullen gaan klagen over 

geluidsoverlast van de Theetuin. Er is hier onderzoek naar gedaan.  In dit onderzoek is 

gemotiveerd dat de geluidsniveaus van De Theetuin en het naastliggende akkerbedrijf 

acceptabel zijn. Dit staat beschreven in paragraaf 4.5 milieuzonering en het daarbij 

behorende akoestisch onderzoek industrielawaai in bijlage 4. De belangrijkste conclusie 

daaruit is: 

De hoogste geluidniveaus treden op ter plaatse van de zuidgevel van de nieuwe 

woningen. Voor wat betreft deze gevels kan worden aangesloten bij de richtwaarde 

van 50 dB(A) uit stap 3 van de VNGpublicatie: “Bedrijven en milieuzonering”, die voor 
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wat betreft bedrijfsperceel Pruimendijk 16 overeenkomt met de standaard 

normstelling uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. 

• De (geluidbelaste) gevels dienen conform het Bouwbesluit uitgevoerd te worden 

met een geluidwering van minimaal 20 dB(A). De geluidniveaus in de woningen 

voldoen daardoor aan de grenswaarden uit de Handreiking en het Activiteitenbesluit 

milieubeheer. 

• De woningen beschikken over een geluidluwe (noord)gevel, waar het geluidniveau 

niet meer bedraagt dan de grenswaarden voor gebiedstype ‘rustige woonwijk’ uit 

stap 2 van de VNG-publicatie. 

• In het ontwerp is rekening gehouden met oriëntatie van de woningen. De tuinen van 

de relevante geluidbelaste woningen zijn aan de geluidluwe noordzijde van de 

woningen gelegen. 

 Het geluid van De Theetuin is dan ook geen belemmering voor dit plan. 

c) Voor het plan zal er radicaal vervuilde grond afgegraven moeten worden. Reclamant woont 

al vanaf 1959 in deze buurt en weet heel goed wat er met de grond is gebeurd. In de 

zienswijze is geen behoefte om hier negatief over uit te wijden, maar dat de grond niet 

schoon is, is duidelijk. Dit betekent heel veel graafwerk/grondverzet, dus weer heel veel 

verkeersbewegingen met zwaar transport. 

 

Wat gebeurt er met de grondstructuur als er zoveel wordt afgegraven? Is bekend wat dit met 

de ondergrond (grondwaterpeil) doet bij de bestaande huizen? Komt de afwatering niet in 

het geding ? Het hoogteverschil met de Pruimendijk en de verloop van de straten naar de 

Vlasstraat is enkele meters. De Pruimendijk heeft nog steeds officieel een dijkfunctie. 

Beantwoording gemeente 

In paragraaf 4.2 van de toelichting van het bestemmingsplan zijn de resultaten opgenomen 

van het bodemonderzoek. Er is in beeld gebracht in welke mate de grond vervuild is. Beide 

onderzoeken zijn ook opgenomen als bijlage in het bestemmingsplan (bijlage 2 en 3). Er is 

sprake van verontreiniging. De grond zal dan ook gesaneerd worden. Hiervoor zal inderdaad 

zwaar transport voor nodig zijn tijdens de bouwfase. Hier valt helaas niet aan te ontkomen. 

Via een bouwveiligheidsplan zullen afspraken gemaakt worden over hoe om te gaan met dit 

vrachtverkeer. 

De grond zal na sanering aangevuld worden met schone grond, geschikt voor de klasse 

Wonen met tuin.  

Het terrein ligt wel voor ongeveer de helft binnen de invloedssfeer van de Pruimendijk, dit is 

een regionale waterkering, namelijk zowel boezemkade als compartimenteringsdijk. Het 

waterschap zal mogelijk nadere eisen gaan stellen aan grondwerk en/of bouwwerken die 

binnen de invloedssfeer liggen. Op grond van artikel 5 Waterstaat – Waterkering moet op het 

moment dat er een vergunning wordt verleend advies gevraagd worden bij het waterschap. 

De initiatiefnemer voert dan ook overleg met het Waterschap betreffende dit punt. 

 

d) Reclamant geeft aan dat er voldoende redenen zijn om het besluit te heroverwegen en geen 

vergunning te verlenen.  
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Indien u niet aan mijn bezwaar tegemoet komt wens ik gehoord te worden. Ik ben zeker niet 

de enige die bezwaar maakt, de belangen voor deze buurt zijn groot. Mocht u uiteindelijk 

aan al deze bezwaren voorbij gaan, dan verzoek ik u mij persoonlijk schriftelijk te informeren 

(een algemeen afwijzend bericht in de Combinatie siert de gemeente niet), zodat verdere 

gezamenlijke procedures in gang gezet kunnen worden. 

Beantwoording gemeente 

De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast. Nadat de gemeenteraad het 

bestemmingsplan heeft vastgesteld, wordt dit gepubliceerd in De Blauwkai. In deze publicatie 

staat ook hoe er eventueel beroep ingesteld kan worden. Alle indieners van een zienswijze 

krijgen deze publicatie ook per brief toegestuurd.  

Pas nadat het bestemmingsplan is vastgesteld en in werking is getreden, kan de 

omgevingsvergunning afgegeven worden. Op deze omgevingsvergunning is dan nog bezwaar 

en beroep mogelijk. In deze omgevingsvergunning kunnen nadere voorwaarden gesteld 

worden ten aanzien van de funderingstechniek. 

De ingediende zienswijze leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.  

 

4) Samenvatting en beantwoording zienswijze 4 van bewoners aan de Pruimendijk. 

De zienswijze is op 31 december 2021 opgestuurd naar het persoonlijke e-mail adres van de 

behandelend ambtenaar. Dit is buiten de termijn. De zienswijze is hieronder wel samengevat en 

beantwoord. 

 

a) De indieners geven aan dat ze echt positief zijn over de plannen voor het bedrijventerrein. Ze 

zijn dan ook zeker voorstander voor nieuwbouw woonhuizen.  

 

Er is echter wel een voorwaarde die zij, als naaste bewoners, erg belangrijk vinden. Dat is dat 

er bij de bouw niet geheid gaat worden, maar dat er palen geschroefd gaan worden. Dit 

omdat heien teveel schade aan omringende woningen gaat veroorzaken. Dit is gebleken uit 

voorgaande hei werkzaamheden. Dus graag een bevestiging dat er niet geheid wordt. 

Beantwoording gemeente 

De gemeente deelt de mening dat de bouw van woningen op het bedrijventerrein een 

positieve ontwikkeling is voor de omgeving. 

Ten aanzien van het aspect heien of boren wordt verwezen naar de eerdere beantwoording 

onder zienswijze 1 lid i.  

De ingediende zienswijze leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.  

 

5) Samenvatting en beantwoording zienswijze 5 van een bewoonster aan de Pruimendijk.  

De zienswijze is op 29 december opgestuurd naar het persoonlijke e-mail adres van de 

behandelend ambtenaar. Op 3 januari 2021 is verzocht om de zienswijze alsnog binnen twee 

weken op de juiste wijze in te dienen. 
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a) Reclamant geeft aan dat zij zich grote zorgen maakt over de bouwplannen aan de 

Pruimendijk 19-21. De zorgen gaan met name over de totstandkoming van de fundering voor 

deze woningen. 

 

Aangezien de woning van reclamant niet onderheid is, en deze op steenworpafstand van de 

het bouwperceel ligt, wordt gevreesd dat wanneer een aannemer op de “normale” manier 

de palen in de grond zal heien er scheurvorming en andere gevolgen aan de woning zullen 

ontstaan.  

 

De laatste jaren wordt op plekken waar veel woningen in de omgeving staan, steeds vaker 

gebruik gemaakt van het boren van de palen in de grond. Het boren van palen is trillingsvrij 

en zal dus géén overlast en schade geven aan de omgeving.  

 

Reclamant begrijpt dat dit extra kosten met zich mee zal brengen maar gaat er van uit dat de 

gemeente zal handelen in het belang van haar bewoners. 

 

Beantwoording gemeente 

Ten aanzien van het aspect heien of boren wordt verwezen naar de beantwoording onder 

zienswijze 1 lid i.  

b) Daarnaast wordt gevraagd rekening te houden en voorzieningen te treffen voor de 

aanzienlijke hoeveelheid bouwverkeer die over de Pruimendijk zal rijden. Ook dit geeft veel 

overlast voor de omwonenden zoals helaas al is gebleken uit eerdere bouwprojecten in de 

omgeving. 

 

Wellicht dat er onder andere een lagere maximum snelheid voor het vracht/bouwverkeer 

kan worden vastgesteld wat de overlast in ieder geval iets zal verminderen. 

 

Er wordt gevraagd of reclamant op de hoogte kan worden gehouden van de ontwikkelingen 

van de bouw en met name wat betreft de fundatieplannen en het bouwverkeer. 

Beantwoording gemeente 

De gemeente zal voor het bouwverkeer een route aangeven die gebruikt moet worden. 

Vooraf moet ook aangegeven worden wat de intensiteiten zijn van het bouwverkeer. De 

gemeente legt de afspraken hierover vast in een werkterreinovereenkomst. 

Omwonenden worden uiterlijk een week voor de start van de werkzaamheden geïnformeerd 

door de initiatiefnemer. 

In de omgevingsvergunning zal opgenomen worden op welke wijze de woningen gefundeerd 

gaan worden.  

De ingediende zienswijze leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.  

 

6) Samenvatting en beantwoording zienswijze 6 van bewoners aan de Pruimendijk. De zienswijze 

is per brief ingediend en ontvangen op 28 december 2021. 

In de zienswijze wordt gestart met een aantal overwegingen waarin aangegeven wordt dat de 

bewoners geen enkel belang hebben om deze bestemmingsplanwijziging toe te juichen.  
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a) Als er een nieuw garagebedrijf in zou komen die de boel lekker opknapt - vergelijkbaar met 

autobedrijf Los - dan zou dat voor reclamanten niets uitmaken. Dit zou ook een upgrade voor 

de wijk kunnen zijn. 

 

Beantwoording gemeente 

Bij de gemeente is medewerking gevraagd aan woningbouw. Er ligt geen vraag voor om een 

garagebedrijf te vestigen.  

b) Wij hebben nu veel meer privacy. Na 18:00 uur is het rustig. Wij hebben geen inkijk, geen 

hinder en last van omwonenden / omgevingsgeluid. 

Beantwoording gemeente 

Op de locatie van het garagebedrijf komen nu woningen te staan. Dit past in deze 

woonomgeving, en is dan ook een logische ontwikkeling. Er zal enige mindering zijn van 

privacy, maar doordat er een openbare weg zit tussen de woning van reclamant en de nieuwe 

woningen is dit verlies beperkt en aanvaardbaar. 

Er is geen reden om te veronderstellen dat door deze nieuwe bewoners het na 18:00 uur niet 

meer rustig zal zijn. 

Zie ook de beantwoording van zienswijze 1 lid d. 

c) De ruimtelijkheid van onze woonomgeving verdwijnt. De bebouwingsdichtheid wordt 

ontzettend hoog. Vergelijkbaar met een dichtbevolkte woonwijk. De Pruimendijk heeft dat 

aanzien nu niet. Het lijkt op aantasting van het dorpse karakter. 

Beantwoording gemeente 

Het plan is stedenbouwkundig ingepast in de omgeving. Belangrijk uitgangspunt is het 

cultuurhistorische karakter van de Pruimendijk. De woningen aan de dijk moeten zich dan ook 

in deze cultuurhistorie voegen. Dit wordt gedaan door de woningen aan de Pruimendijk 

verschillend uit te voeren. Onder andere doordat de woningen vooral niet projectmatig 

uitgevoerd moeten worden, en bij voorkeur een lage goothoogte hebben. Dit laatste is visueel 

opgelost door de dakvlakken visueel door te trekken. Hierdoor ontstaan er 2-onder-1-kappers 

die een moderne inhoudsmaat hebben, en toch passen in het stramien van de Pruimendijk. 

d) Er zullen veel meer autoverkeersbewegingen zijn en de parkeernorm wordt hoger gesteld in 

verband met de nieuwe bestemming. 

Beantwoording gemeente 

In de toelichting van het bestemmingsplan is op dit aspect onderzoek gedaan. Hier kwam 

geen belemmering uit naar voren. 

e) Uit welk onderzoek en berekeningen blijkt in hoeverre de bouwwerkzaamheden van invloed 

zijn op de belendende panden en de grondwaterhuishouding ? 

Beantwoording gemeente 

Of de bouwwerkzaamheden van invloed zijn op de belendende panden wordt getoetst in de 

omgevingsvergunning. Op het aspect grondwaterhuishouding toetst de gemeente niet, dit is 

een zaak voor het Waterschap.  
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f) Er is nu geen plan van aanpak wat vertelt hoe overlast tijdens de bouw wordt voorkomen 

(lawaai, trillingen, stank, belemmering wegen etc) 

Beantwoording gemeente 

Dit aspect is onderdeel van de omgevingsvergunning voor de te bouwen woningen. Met de 

ontwikkelaar zullen hierover nadere afspraken gemaakt worden welke onder meer in een 

bouwveiligheidsplan worden vastgelegd. 
  

g) De afgelopen jaren (2018 - 2021) heeft er een totale transformatie plaatsgehad van de 

woningen aan de Gerard Alewijszstraat en de Ds. Sleeswijk Visserstraat. Van 46 krappe BEBO 

woningen naar 47 woningen (16 eengezinswoningen en 31 appartementen) waarbij het 

gemiddeld aantal bewoners hoger is geworden vanwege de gezinssamenstelling. Ten aanzien 

van dit bouwplan hebben een aantal omwonenden destijds ook fier verweer gevoerd tegen 

de aantasting van het dorpse karakter en de heitechnieken en dergelijke. Nu gaat de 

gemeente gewoon verder met de verstedelijking (urbanisatie) van het dorp Rijsoord. Met 

deze ontwikkeling is ook grotendeels het groene karakter verloren gegaan. 

Beantwoording gemeente 

Het plan waar naar wordt verwezen betreft een herontwikkeling van Wooncompas. Dit plan 

staat echter los van het plan van Wooncompas. Het gaat hier om een niet meer 

functionerende bedrijfslocatie. Een inbreidingsplan met grondgebonden woningen is dan ook 

een logische invulling van deze dorpse locatie. 

Bij het bouwplan is qua ontwerp juist rekening gehouden met het cultuurhistorische karakter 

van de omgeving. We delen dan ook niet de mening dat er sprake is van urbanisatie. Zie 

verder ook de beantwoording van zienswijze 1 lid d en de beantwoording onder h voor het 

groene karakter. 

h) Visie voor "Groen is onze toekomst" is niet toegepast in het bestemmingsplan. In deze visie 

wordt gesteld dat er bij nieuwbouwprojecten rekening gehouden moet worden met 

klimaatadaptatie en behoud van natuur. Nu zal het groen van de woning aan de Pruimendijk 

21 verloren gaan. Wat komt hier voor terug? Alleen maar steen. 

Beantwoording gemeente 

De planvorming voor dit project loopt al geruime tijd, en er waren al afspraken gemaakt met 

de ontwikkelaar voordat de visie “Groen is onze toekomst” vastgesteld was.  

Het plangebied zelf bestaat vooral uit verharding. Enkel de tuin bij de woning is groen 

ingericht. Na de bouw van de woningen zal er veel meer tuin bijkomen, en verharding 

verdwijnen. In totaliteit neemt de verharding dan ook af. 

Zie ook de beantwoording onder zienswijze 1 lid h.  

i) Op de digitale informatieavond hebben wij aangegeven zorgen te hebben over de toe te 

passen bouwmethodieken en dan met name waar het bijvoorbeeld het heien betreft. De 

gemeente zou hiervoor een extra toevoeging op het bestemmingsplan kunnen voorstellen / 

eisen. Op deze wijze kan bijvoorbeeld een bepaalde heimethode afgedwongen worden of 

beperkingen gesteld worden aan het aantal grondwarmtepompen. In de toelichting zou dan 

in paragraaf 6.2.3. een uitwerking gedaan kunnen worden van de bouwregels. 
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Beantwoording gemeente 

De zorgen met betrekking tot de bouwtechnieken zijn bekend. De uitvoeringstechnische 

aspecten kunnen echter niet in het bestemmingsplan geregeld worden. Dit is onderdeel van 

de omgevingsvergunning, waarin ook zal worden getoetst op de funderingstechniek. Zie 

verder ook de beantwoording onder zienswijze 1 lid i. 

j) In paragraaf 2.3.2.2 parkeerbehoefte wordt de parkeernorm berekend. Er komen 12 

woningen terug waarbij aangenomen kan worden dat ieder huishouden 2 auto's bezit. Dit 

betekent 24 auto's extra die verkeersbeslag leggen op de wijk. 

 

Aangaande de toenemende parkeerdruk zouden wij graag zien dat gebruiksregels 

toegevoegd worden die zien op het gebruiken van de aan de woning toegewezen 

parkeerplaatsen (dus dat de bij de woning horende en op het parkeerterreintje behorende 

parkeerplaatsen niet voor andere doeleinden gebruikt kunnen worden dan voor parkeren. Er 

is nu ruimte gelaten voor 0.8 auto die in openbaar gebied moet parkeren. Echter, wij strijden 

nu al allemaal om een parkeerplekje in de wijk. In het openbaar gebied kan dit niet zomaar 

opgevangen worden. 

 

Er komen nog eens 4 openbare plekken te vervallen in verband met te realiseren in- en 

uitritten. Waar worden die extra openbare parkeerplaatsen nu gerealiseerd? Praktijk is dat er 

nu - ondanks dat dit wordt beweerd in het ontwerpbestemmingsplan - geen openbare 

plekken toebedeeld zijn aan de thans aanwezige autogarage. Er is praktisch geen leven op dit 

terrein. 

 

In paragraaf 2.3.2.3. wordt gesteld dat het aantal verkeersbewegingen afneemt vanwege het 

wegvallen van de autogarage. Maar dit klopt natuurlijk niet. Er is praktisch geen 

verkeersbeweging aldaar. Gesteld kan worden dat de verkeersbewegingen juist significant 

toe nemen omdat het bedrijfsterrein nu grotendeels buiten danwel niet in gebruik is. 

Beantwoording gemeente 

Op basis van kencijfers van het CROW is berekend dat er 22,8 parkeerplaatsen nodig zijn, en 

niet 24 (niet elk huishouden heeft twee auto’s). In het bestemmingsplan is een regel 

opgenomen die verplicht dat de parkeerplekken in stand worden gehouden (artikel 7.4 lid a). 

Aanvullend daarop wordt ook in de koopacte opgenomen dat deze parkeerplaatsen door de 

toekomstige bewoners in stand moeten worden gehouden. Dit is afgesproken tussen de 

gemeente en de initiatiefnemer in de anterieure overeenkomst. 

Bij de opzet van het plan is rekening gehouden dat de vier vervallen parkeerplaatsen op een 

andere wijze terug keren in het plan, bijvoorbeeld op eigen terrein of in het parkeerhof. De 

gemeente heeft daarnaast in maart/ april 2020 in het gebied parkeertellingen gehouden. Op 

basis hiervan kan gesteld worden dat de resterende parkeerplaats in het openbaar gebied kan 

worden gevonden. 

In de toelichting van het bestemmingsplan wordt niet gesteld dat het aantal 

verkeersbewegingen af gaat nemen. Er is berekend dat er sprake zal zijn van 89 

verkeersbewegingen per weekdagetmaal. Hierbij wordt opgemerkt dat de 

verkeersbewegingen van de garage en de daarbij horende woning vervallen, waardoor de 

daadwerkelijke toename lager ligt. Maar voor de beoordeling is rekening gehouden met de 89 

verkeersbewegingen. 
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k) In paragraaf 4.5.3.2 (onderdeel van milieuzonering – externe werking) wordt gesteld dat 

bijvoorbeeld warmtepompen kunnen zorgen voor geluidsbelasting op omliggende woningen. 

Bij de voorgenomen ontwikkeling zal dientengevolge een gesloten bodemwarmtesysteem 

worden toegepast.  

 

Is nu bij het kiezen voor dit 'alternatieve systeem' wel rekening gehouden met het feit dat er 

op diepte geboord moet worden en dat het boren van de voorziening kan zorgen voor 

aardbevingen of risico's op verontreiniging van het grondwater. Ook hier moet geboord 

worden (25 tot 150 meter diep). Geeft dit geluids- en trillingsoverlast ? Hoe lang duurt de 

aanleg hiervan ? 

Beantwoording gemeente 

Een gesloten bodemwarmtesystemen is een veilige techniek die veelvuldig door heel 

Nederland wordt toegepast als alternatief voor woningen op aardgas. Bij een gesloten 

bodemwarmtesysteem, indien vakkundig aangelegd, is er geen contact tussen het 

grondwater en de vloeistof in het leidingsysteem, en dus ook geen vervuiling. Aardbevingen 

zijn ook niet het gevolg van deze systemen.  

De aanleg van de gesloten bodemwarmtesystemen duurt circa drie weken. De aanleg gaat 

via boringen, en is dus trillingvrij. Wel zal bij de aanleg enig geluid te horen zijn van de 

boormachine. 

l) In deze paragraaf wordt een conclusie geformuleerd gebaseerd op bijlage 5 

Aeriusberekening. Er wordt in het stikstofrapport gesteld dat er geen significante 

stikstofdepositie-toename zal zijn. 

 

Is deze berekening wel goed uitgevoerd ? De toename van stikstofdepositie in de 

gebruiksfase moet significant hoger zijn. Er is immers nu totaal geen activiteit op het 

onderhavige terrein en er zullen na ingebruikname (o.b.v. 12 woningen met ieder 2 auto's) 

extra verkeersbewegingen zijn (in het stikstofrapport beraamd op ongeveer 49 per dag). 

 

Zeker gezien de totale stedelijke ontwikkeling die de afgelopen 4 jaren (periode 2018 - 

2021) in de buurt heeft plaatsgehad waar van de vroegere 46 krappe BEBO woningen nu 47 

woningen terug zijn gekomen en is het gemiddelde aantal bewoners aldaar gestegen van ca 

70 senioren/alleenstaanden naar 110 senioren / gezinnen / starters. 

Beantwoording gemeente 

De berekening is uitgevoerd om te onderzoeken of er effecten optreden op Natura2000 

gebieden. De twee dichtstbijzijnde gebieden liggen op circa 3,8 en 4 kilometer afstand, 

namelijk de gebieden ‘Oude Maas’ en ‘Boezems Kinderdijk’. Bij zowel de aanleg- als 

gebruiksfase is er geen sprake is van stikstofdepositie met significant negatief effect op 

Natura 2000-gebieden ten gevolge van dit project. 

In de berekening wordt gekeken naar de nieuwe ontwikkeling en het nieuwe gebruik. De 

bestaande situatie, of andere ontwikkelingen, zijn voor deze berekening niet relevant.  

m) In paragraaf 4.8.2.2 (onderdeel Besluit Milieueffectrapportage) wordt beoordeeld of de 

ontwikkeling van 12 woningen aan de Pruimendijk 19-21 in Ridderkerk aan te merken is als 
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een stedelijk ontwikkelingsproject en wordt een opsomming gedaan van de voordelen die 

deze ontwikkeling brengt in de verkleuring van garagebedrijf naar woningbouw. 

 

Niet in ogenschouw wordt genomen dat deze ontwikkeling het slotstuk is van een veel 

grotere ontwikkeling die desgewenst ook opgedeeld was in stukjes. In eerste instantie is er 

een nieuwe woonwijk aan de achterzijde van deze locatie ontwikkeld/gerealiseerd. 46 

krappe BEBO woningen omgeruild voor 47 nieuwbouwwoningen (16 eengezinswoningen/31 

appartementen). Alle woningen voorzien van grondwarmtepompen.  

 

Vervolgens is er een enorme villa verrezen aan de Pruimendijk 20 en als slotstuk de 

onderhavige ontwikkeling. Al met al een totale stedelijke vernieuwing van 47 + 1 + 12 

woningen. Er is zeker geen sprake van een kleinschalige ontwikkeling. 

 

De nieuwe functie leidt tot een aantasting van het woon- en leefklimaat ter plaatse omdat de 

bebouwingsdichtheid significant toeneemt. Dit is een aantasting van het dorpse karakter ter 

plaatse. 

 

De gedane conclusie is derhalve geen juiste conclusie. 

Beantwoording gemeente 

De twee ontwikkelingen waar naar wordt verwezen staan los van dit plan. De ene 

ontwikkeling betrof het vervangen van 46 krappe woningen voor 16 eengezinswoningen en 

31 appartementen. Netto is er bij deze ontwikkeling dus maar 1 woning erbij gekomen. 

De woning aan de Pruimendijk 12 betrof een bestaande woning die is gesloopt. Er is een 

nieuwe woning voor teruggebouwd. Ook dan is er geen sprake van een stedelijke 

ontwikkeling.  

n) Hoofdstuk 7 – economische uitvoerbaarheid - geeft aan dat de gemeente met de 

ontwikkelaar middels een anterieure overeenkomst het kostenverhaal zal verzekeren. In 

deze overeenkomst zouden privaatrechtelijk extra kwalitatieve verplichtingen opgenomen en 

overeengekomen kunnen worden die zien op de parkeerplaatsen en op de toe te passen 

heimethodes. Is dit gedaan? 

 

Wij zouden graag zien dat voor de heipalen de schroefmethode gehanteerd wordt in plaats 

van het traditioneel heien van de palen. Het traditioneel heien op deze locatie heeft bij de 

voorgaande ontwikkelingen al voor ongelooflijk veel problemen gezorgd (scheuren in onze 

woningen, verzakkingen e.d.). Er bestaat derhalve geen enkel vertrouwen meer. 

Beantwoording gemeente 

Voor de parkeerplaatsen zijn aanvullende afspraken gemaakt in de anterieure overeenkomst. 

Afgesproken is dat de toekomstige eigenaar de parkeerplaatsen op eigen terrein moet dulden 

en in stand moet houden. Dit wordt ook opgenomen in de koopovereenkomst als kwalitatieve 

verplichting richting toekomstige bewoners. Zie daarnaast ook de beantwoording onder 

zienswijze 1 lid g. 

Voor het punt ten aanzien van heien of boren wordt verwezen naar de beantwoording van 

zienswijze 1 lid i.  



18 
 

o) Wij zien in het bovenstaande een oplossing gelegen (aanpassing bestemmingsplan op punten 

- heimethode, parkeernorm/plaats / overlast van bouwers ) doch kunnen niet nagaan of de 

gemeente deze afspraken op een dergelijke manier zullen vastleggen. Ook de ontwikkelaar 

geeft hier geen duiding over. Ook geeft de ontwikkelaar en de gemeente geen duiding over 

de te volgen procedure. Om onze rechten te verzekeren zien wij dan ook geen andere manier 

dan het indienen van deze zienswijze. 

Beantwoording gemeente 

De genoemde punten die betrekking hebben op de heimethode en de overlast door bouw zijn 

uitvoeringstechnische punten die betrekking hebben op de omgevingsvergunning.  

De parkeernorm en de parkeerplaats zijn wel ruimtelijk relevante aspecten. Daar is in het 

bestemmingsplan dan ook onderzoek naar gedaan. 

De ingediende zienswijze leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

7) Samenvatting en beantwoording zienswijze 7 van een bewoner aan de Govert Flohilstraat.  

a) Onlangs zijn wij op de hoogte gebracht door mede buurtbewoners i.v.m. de plannen van 

Pruimendijk 19 - 21. Wij als bewoners van de Govert Flohilstraat waren niet op de hoogte 

van dit plan en zijn hier verder niet over geïnformeerd. 

 

Beantwoording gemeente 

Er is de week voor de ter inzagelegging door de ontwikkelaar een informatiebrief verspreidt. 

Die zou ook op dit adres bezorgd moeten zijn.  

 

b) Onlangs is er een nieuw huis gebouwd op de Pruimendijk. Reclamanten hebben door het 

heien van deze woning scheuren in onze muren gekregen. Wetende dat de bodem voor 

Pruimendijk 19 - 21 veel harder is dan de bodem waar er reeds gebouwd is zal dit verdere 

gevolgen hebben voor ons huis. Daarnaast blijkt dat de bodem zwaar verontreinigd is en 

daardoor zwaar werkverkeer zal moeten plaatsvinden in de omgeving om dit te saneren 

welke tevens invloed zal hebben. 

 

Een alternatief voor het heien zal er geboord kunnen worden. Hierdoor zal er minder schade 

ontstaan aan omgelegen woningen. Het saneren van de bodem zou met kleiner materieel 

kunnen worden uitgevoerd om de overlast tot een minimum te kunnen beperken. 

 

Op basis van de bovenstaande argumenten heeft reclamant bezwaar tegen het 

ontwerpbestemmingsplan Woningbouw Pruimendijk 19 - 21. Naar aanleiding van het 

voorgaande verzoek ik u met inachtneming van mijn zienswijze het ontwerp 

bestemmingsplan niet vast te stellen/gewijzigd vast te stellen, namelijk door gebruik te 

maken van boren in plaats te heien. 

 

Beantwoording gemeente 

Zie de beantwoording van zienswijze 1 lid i waarin ingegaan wordt op heien of boren.  

 

Voor het afvoeren van de te saneren grond zullen vervoersbewegingen nodig zijn. Om 

overlast zoveel mogelijk te voorkomen maakt de gemeente afspraken met de ontwikkelaar 

welke onder meer in een bouwveiligheidsplan vastgelegd worden. 
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De ingediende zienswijze leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

8) Samenvatting en beantwoording zienswijze 8 van bewoners van drie huizen aan de 

Pruimendijk  

a) In de huidige situatie bevindt de bebouwing zich op ruime afstand (10 meter of meer) van de 

openbare weg, wat voor een ruimtelijk beeld in de omgeving zorgt. De geplande woningen 

aan de Pruimendijk bevinden zich op zeer korte afstand van het trottoir, waardoor dit beeld 

ernstig verstoord wordt. Vooral de geprojecteerde woningen op de hoek Pruimendijk/ Ds. 

Sleeswijk Visserstraat staan buitenproportioneel dicht bij de openbare weg wat een ernstige 

verstoring geeft van het huidige (landelijke) karakter van de Pruimendijk. Reclamanten 

hebben dan ook bezwaar met de voorgestelde plattegrond van de locatie en stellen een 

aanpassing van de rooilijn voor (dezelfde als de woningen Pruimendijk 15 en 17). 

 

Beantwoording gemeente 

In de beantwoording onder zienswijze 1 lid d wordt ingegaan op de keuzes voor het plan en 

waarom er stedenbouwkundig is gekozen voor de huidige positionering van de woningen.  

 

b) Recentelijk hebben reclamanten minder goede ervaringen met het bouwverkeer voor de villa 

op Pruimendijk 22. Over een periode van anderhalf jaar heeft zwaar bouwverkeer bij het 

keren ter hoogte van de Ds. Sleeswijk Visserstraat regelmatig het trottoir beschadigd, wat 

zelfs tot valpartijen heeft geleid. Ook liggen er op dit moment nog steeds door 

betontransportwagens veroorzaakte betonresten die de straat ontsieren. 

 

Verder heeft het zware bouwverkeer regelmatig tot grote trillingen geleidt, wat in de huizen 

duidelijk merkbaar was. Omdat het nu niet om 1 maar om 12 woningen gaat, zal het risico 

voor daadwerkelijke schade door het passerende bouwverkeer navenant groter zijn, temeer 

omdat in het huidige geval ook grote hoeveelheden puin en grond afgevoerd moeten 

worden. Reclamanten verwachten dat er bij het voorziene bouwproject streng hierop wordt 

toegezien en voldoende maatregelen worden genomen om schade aan de wegen, trottoirs 

en onze huizen te voorkomen. 

 

Beantwoording gemeente 

Om overlast zoveel mogelijk te voorkomen door bouwverkeer maakt de gemeente afspraken 

met de ontwikkelaar welke onder meer in een bouwveiligheidsplan vastgelegd worden. 

 

c) Nog grotere problemen voorzien wij bij de te verwachten heiwerkzaamheden vanwege de 

mogelijke schade aan onze woningen. Een aantal huizen in de directe omgeving is niet 

onderheid, wat de kans op schade door de ontstane schokgolven zeer groot maakt. Zeer 

slechte ervaringen hebben de bewoners van de Pruimendijk 13, 15 en 17 gehad bij de 

recente bouw van het appartementencomplex van Wooncompas aan de Ds. Sleeswijk 

Visserstraat. Door de destijds uitgevoerde heiwerkzaamheden (op vergelijkbare afstand als 

het huidige project) is aanzienlijke schade aan de woningen Pruimendijk 13, 15 en 17 

veroorzaakt. Reclamanten zullen zich dan ook zeer verzetten als het plan is om hier een 

traditionele heimethode toe te passen en verwachten dan ook dat dit op alternatieve wijze 

zal gebeuren (bijvoorbeeld boren).  

 

Beantwoording gemeente 
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Zie de beantwoording van zienswijze 1 lid i waarin ingegaan wordt op heien of boren.  

 

 

 

Overlegpartners 

Het ontwerpbestemmingsplan is toegestuurd aan de volgende overlegpartners: 

1. Waterschap Hollands Delta 

2. Veiligheidsregio VRR 

3. Provincie Zuid-Holland 

Samenvatting en beantwoording reacties overlegpartners 

1) Samenvatting en beantwoording reactie Waterschap Hollands Delta. 

a) Het waterschap Hollands Delta heeft per e-mail, verstuurd op 9 december 2021, laten weten 

dat er geen belangen zijn voor het waterschap.  

Beantwoording gemeente 

De gemeente neemt deze informatie ter kennisgeving aan. 

2) Samenvatting en beantwoording reactie Veiligheidsregio VRR. 

De VRR heeft 29 november 2021 per e-mail gereageerd.  

 

a) De VRR constateert dat met betrekking tot dit plan er geen relevante externe 

veiligheidsaspecten zijn geconstateerd. 

 

Wel adviseert de VRR bij deze ontwikkeling zorg te dragen voor toereikende bereikbaarheid 

en bluswatervoorzieningen zodat de hulpdiensten bij een incident adequaat kunnen 

optreden. De regionaal vastgestelde ‘Handleiding advies bluswater en bereikbaarheid VRR’ 

biedt mogelijkheden om daar invulling aan te geven. 

 

Beantwoording gemeente 

De gemeente attendeert de ontwikkelende partij op het advies ten aanzien van bluswater en 

bereikbaarheid.  

3) Samenvatting en beantwoording reactie Provincie. 

De provincie heeft op 6 december 2021 per e-mail gereageerd. 

 

a) In de e-mail laat de provincie weten dat twee planregels voor de molenbiotoop uit de 

provinciale verordening niet correct zijn verwerkt en verzoekt om dit ambtelijk aan te 

passen.  

 

De volgende aanpassingen zijn gevraagd. 

Artikel 8.1 lid b van de planregels is niet in overeenstemming met artikel 6.25 van de 

Omgevingsverordening. De 1/30 regel is alleen van kracht vanaf 100 meter van de molen.  
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De regel moet als volgt aangepast worden: Tot 100 meter van de molen is de 1/100 regel van 

kracht. Daarna de 1/30 regel.  

 

Artikel 8.1 lid d onder 2 is ook in strijd met de Omgevingsverordening. De provincie geeft aan 

dat deze regel dient in zijn geheel verwijderd te worden uit het plan, omdat dit B&W meer 

afwegingsruimte geeft dan op basis van artikel 6.25 van de Omgevingsverordening is 

toegestaan. Afwijking van de regels in artikel 8.1 lid a en b van de planregels is op basis van 

de provinciale regels alleen toegestaan als wordt voldaan aan artikel 6.25 lid 2 onder a in de 

Omgevingsverordening. Artikel 8.1 lid d1 in het voorliggende bestemmingsplan 

correspondeert hier mee, maar d2 niet. 

 

De tekst op pagina 35 van de plantoelichting klopt ook niet. Het plangebied ligt weliswaar 

binnen Bestaand Stads- en Dorpsgebied (BSD), maar de molen zelf niet. Over de eerste 100 

meter geldt derhalve de 1/100 regel.  

 

De maximale bouwhoogte op de bouwlocatie zou volgens de provinciale regels maximaal 7,5 

meter mogen zijn. Omdat tussen de molen en de bouwlocatie in diverse obstakels 

voorkomen die al hoger zijn dan deze maat, voldoet de ontwikkeling zelf wel aan de 

provinciale regelgeving omdat voldaan wordt aan artikel 6.25 lid 2 onder a van de 

Omgevingsverordening. Op basis daarvan kan worden afgeweken van de hoogtematen die 

voortkomen uit artikel 6.25 lid 1 in onze Omgevingsverordening: ‘een ontwikkeling binnen 

een molenbiotoop waarin vrije windvang en het zicht op de molen al zijn beperkt door 

bebouwing, zolang de vrije windvang en het zicht op de molen niet verder worden beperkt’. 

Dit laatste gaat in de praktijk op. 

 

Beantwoording gemeente 

De betreffende planregels en de toelichting worden ambtelijk gewijzigd zoals gevraagd door 

de provincie.   

Vanwege deze ambtelijke wijziging wordt het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. 
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