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Hoofdstuk 1

1.1

Inleiding

Aanleiding en doel

Aanleiding voor het opstellen van voorliggend bestemmingsplan is het voornemen om op de locatie
"Waalboskwartier" aan de Langeweg ongenummerd te Ridderkerk vier woningen te realiseren. De
rechten voor deze nieuwe woningen worden verkregen op basis van de ruimte voor ruimte(lijke kwaliteit)
regeling. Op de locatie Langeweg 480A vindt de hiervoor benodigde sloop van kassen plaats.
De ontwikkelingen zijn niet mogelijk op basis van de vigerende bestemmingsplannen. Op basis van de
benodigde onderzoeken is met voorliggend bestemmingsplan een verantwoorde planologische regeling
ontworpen waarmee de ontwikkeling van woningen op het "Waalboskwartier" mogelijk wordt gemaakt.
Voor de borging van de sloop van de bestaande kassen op het perceel Langeweg 480A is een afzonderlijk
bestemmingsplan opgesteld. Dit was nodig vanwege de ligging daarvan in de gemeente Zwijndrecht
(bestemmingsplan 'RvR Langeweg 480A').

1.2

Ligging plangebied

De nieuwe locatie voor de 4 woningen ligt tussen de Langeweg en het Waalbos in het buitengebied van
Rijsoord (gemeente Ridderkerk). De Langeweg vormt de grens met de gemeente Zwijndrecht. In figuur
1.1 is de ligging van het plangebied weergegeven (Langeweg ong.). Figuur 1.1 toont ook de ligging van de
locatie waar de sloop van kassen plaatsvindt (Langeweg 480A).
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Figuur 1.1

1.3

Ligging plangebied (bron: Luchtfoto Kadaster Nederland)

Leeswijzer

Hoofdstuk 2 geeft een samenvatting van het actuele beleidskader dat relevant is voor het plangebied.
Vervolgens komt in hoofdstuk 3 de ruimtelijke analyse van het gebied aan de orde. In hoofdstuk 4 worden
de relevante milieuaspecten en de overige onderzoeken beschreven. In hoofdstuk 5 wordt een toelichting
gegeven op de gekozen planvorm en de juridische regeling. Ten slotte gaat hoofdstuk 6 in op de
economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan.
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Hoofdstuk 2

2.1

Ruimtelijk beleidskader

Inleiding

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van het voor het plangebied relevante ruimtelijke beleidskader. Het
geldende bestemmingsplan houdt geen rekening met de voorgenomen ontwikkeling. De ontwikkeling is
in overeenstemming met het rijks‐, provinciaal, regionaal en gemeentelijk beleid. Met de sanering van
verspreid glas, financieel mogelijk gemaakt door het toestaan van ruimte voor ruimtekavels en de glas
voor glasregeling, wordt concreet en uitvoerbaar invulling gegeven aan de door de gemeente, regio en
provincie gewenste kwaliteitsverbetering in het Deltapoortgebied. Er is sprake van zorgvuldig
ruimtegebruik.

2.2

Rijksbeleid

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) (maart 2012)
Het rijksbeleid voor de ruimtelijke ordening is vastgelegd in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
(SVIR). In de SVIR schetst het kabinet hoe Nederland er in 2040 uit moet zien: concurrerend, bereikbaar,
leefbaar en veilig. Het Rijk laat de ruimtelijke ordening meer over aan gemeenten en provincies en kiest
voor een selectieve inzet van rijksbeleid op 13 nationale belangen. Voor deze belangen is het Rijk
verantwoordelijk voor de resultaten. Buiten deze 13 belangen hebben decentrale overheden
beleidsvrijheid. De belangen zijn vertaald in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro).
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) (2012)
Het Barro is op 30 december 2011 in werking getreden. Het Barro stelt niet alleen regels omtrent de 13
aangewezen nationale belangen zoals genoemd in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, maar stelt
ook regels die in bestemmingsplannen moeten worden opgenomen.
Artikel 3.1.6 Bro: Ladder voor duurzame verstedelijking (SVIR/Bro)
De 'ladder voor duurzame verstedelijking' is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)
geïntroduceerd en vastgelegd als procesvereiste in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Het Bro bepaalt
dat voor onder meer bestemmingsplannen die nieuwe stedelijke ontwikkelingen mogelijk maken, de
laddertoets moet worden uitgevoerd. Doel van de ladder voor duurzame verstedelijking is een goede
ruimtelijke ordening in de vorm van een optimale benutting van de ruimte in stedelijke gebieden.
Toetsing
De mogelijkheden die het project biedt, passen binnen de beleidskeuzes en de leidende principes uit de
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte en het Barro.
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Deze ontwikkeling maakt de realisatie van ruimte voor ruimtewoningen mogelijk in ruil voor de sloop van
kassen. Gelet op het feit dat slechts vier woningen zijn beoogd (recente jurisprudentie) en de hoeveelheid
bebouwing op beide locaties gezamenlijk afneemt, is geen sprake van een nieuwe stedelijke ontwikkeling.
Toetsing aan de ladder is niet noodzakelijk, maar het project voldoet wel aan de uitgangspunten. Het
project geeft invulling aan de behoefte aan kwaliteitsverbetering in het Deltapoortgebied. Het toestaan
van vier ruimte voor ruimtewoningen maakt deze kwaliteitsverbetering financieel mogelijk. Ook is de
locatie passend ontsloten.

2.3

Provinciaal, regionaal en gemeentelijk beleid

Het vigerende provinciaal beleid voor het plangebied zijn de Omgevingsvisie Zuid‐Holland (2019‐04‐20)
en de Omgevingsverordening Zuid‐Holland (2019‐04‐20). Relevante zaken uit dit beleid worden getoetst
aan de ruimtelijke ontwikkeling die mogelijk wordt gemaakt.
Omgevingsvisie Zuid‐Holland (geconsolideerd, in werking 20 april 2019)
Stedelijke ontwikkelingen binnen bestaand stads‐ en dorpsgebied
De provincie zet 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.
Behoud en versterking ruimtelijke kwaliteit
De provincie geeft richting en ruimte aan een optimale wisselwerking tussen ruimtelijke ontwikkelingen
en gebiedskwaliteit. In de gehele provincie, zowel in het stedelijk gebied als in het landelijk gebied, beoogt
het kwaliteitsbeleid een 'ja, mits‐beleid': ruimtelijke ontwikkelingen zijn mogelijk, met behoud of
versterking van de ruimtelijke kwaliteit (waarborg ruimtelijke kwaliteit). In de visie wordt hiervoor
verwezen naar de kwaliteitskaart.
De provincie onderscheidt vier lagen: de ondergrond, cultuur‐ en natuurlandschappen, stedelijke
occupatie en beleving. Deze zijn allen van toepassing op het projectgebied, behalve de stedelijke
occupatie. Ieder ondergrond kent zijn eigen richtpunten om de ruimtelijke kwaliteit te versterken.
Laag van de ondergrond
In figuur 2.1 is te zien dat het plangebied op een ondergrond van jonge rivierklei met veen is gesitueerd.
De oeverwallen vormen plaatselijk hogere/drogere delen binnen het veengebied. Dit is terug te zien in
het landschap. De provincie richt zich in dit gebied op het herkenbaar houden van de verschillen tussen
komgronden en oeverwallen.
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Figuur 2.1 ‐ Laag van de ondergrond (bron: Provincie Zuid‐Holland)

Laag van de cultuur‐ en natuurlandschappen
Het plangebied is tevens onderdeel van een zeekleipolder (figuur 2.2). 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.
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Figuur 2.2 ‐ Laag van de cultuur‐ en natuurlandschappen (bron: Provincie Zuid‐Holland)

Laag van de beleving
In figuur 2.3 is te zien dat het plangebied ook in een 'groene buffer' ligt. Een gebied met een beperkte
omvang tussen stad en niet verstedelijkt landschap. Het gebied dient als buffer tussen stad en niet
verstedelijkte landschappen. Deze buffer te worden behouden of te worden versterkt. Dit gebied krijgt
van de provincie een beschermingscategorie 2 status, wat inhoudt dat er bescherming is tegen
(grootschalige) stedelijke ontwikkeling om schaal en karakter van het gebied in stand te houden. Nieuwe
ontwikkelingen dragen bij aan de recreatieve gebruiks‐ en belevingswaarde en het contrastkwaliteit met
het stedelijk gebied.
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Figuur 2.3 ‐ laag van de beleving (bron: Provincie Zuid‐Holland)

Behouden en versterken landschappen
De provincie zet in op een betere, gebiedsgerichte verweving van de verschillende ‘klassieke’ functies in
de groene ruimte (landbouw, natuur, recreatie, water, cultuurhistorie) en een betere relatie tussen stad
en land. Daarmee wil de provincie gebruikswaarde, toekomstwaarde en belevingswaarde van de
verschillende Zuid‐Hollandse landschappen behouden en versterken. De klimaat‐ en energie‐efficiënte
samenleving stelt nieuwe eisen aan de groene ruimte. Deze worden zo veel mogelijk ingepast met behoud
of zelfs verbetering van bestaande functies.
De provincie wil samen met haar partners een kwaliteitsslag maken in de groene ruimte binnen en buiten
de stad, zodanig dat de intrinsieke waarden worden beschermd en versterkt, en dat de groene ruimte
aansluit bij de vraag van de gebruikers en bewoners, toekomstbestendig is en bijdraagt aan de identiteit
en ruimtelijke kwaliteit van Zuid‐Holland.
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Toelichting
De gewenste ontwikkeling dient te worden voltrokken binnen de hierboven genoemde relevante kaders
zoals gesteld in de Omgevingsvisie vanuit de provincie Zuid‐Holland. Het plangebied ligt in het Zuid‐
Hollands rivierdeltalandschap met een ondergrond van rivierklei en veen. Ook valt het gebied binnen de
groene bufferzone, beschermingscategorie 2. Ruimtelijke ontwikkelingen moeten minimaal het behoud
van het landschap handhaven en nog beter een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit aanbrengen. Het
saneren van de kas aan de Langeweg 480/480a in ruil voor de bouwrechten van vier woningen aan de
Langeweg tussen nummer 3a en 3b aan dan ook bij aan het versterken van de openheid in het
polderlandschap en draagt bij aan het verbeteren van de recreatieve gebruiks‐ en belevingswaarde door
het contract met het stedelijk gebied verder te vergroten. Per saldo levert het saneren van de 22.500m²
kas voor vier burgerwoningen ruimtelijke kwaliteitswinst op.
Omgevingsverordening Zuid‐Holland (geconsolideerde versie april 2019)
Artikel 6.9 Ruimtelijke kwaliteit
Lid 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:
1. zorgvuldige inbedding van de ontwikkeling in de omgeving, rekening houdend met de relevante
richtpunten van de kwaliteitskaart; en
2. het zo nodig treffen van aanvullende ruimtelijke maatregelen als bedoeld in het derde lid;
c. als de ruimtelijke ontwikkeling niet past bij de bestaande gebiedsidentiteit (transformeren), wordt
deze uitsluitend toegestaan mits de ruimtelijke kwaliteit van de nieuwe ontwikkeling is gewaarborgd
door:
1. een integraal ontwerp, waarin behalve aan de ruimtelijke kwaliteit van het gehele gebied ook
aandacht is besteed aan de fysieke en visuele overgang naar de omgeving en de fasering in
ruimte en tijd, alsmede rekening is gehouden met de relevante richtpunten van de
kwaliteitskaart; en
2. het zo nodig treffen van aanvullende ruimtelijke maatregelen als bedoeld in het derde lid.
Lid 2.
Uitzonderingen vanwege beschermingscategorieën zijn een bestemmingsplan voor een gebied met
beschermingscategorie 2, waarvan de plaats geometrisch is bepaald en verbeeld op kaart 14 in bijlage II,
kan niet voorzien in een ruimtelijke ontwikkeling als bedoeld in het eerste lid, onder c, tenzij het gaat om
de ontwikkeling van bovenlokale infrastructuur of van natuur of om een in het Programma ruimte
uitgezonderde ruimtelijke ontwikkeling of een zwaarwegend algemeen belang en voorts wordt voldaan
aan de onder c gestelde voorwaarden.
Lid 3.
Aanvullende ruimtelijke maatregelen zijn:
a. de aanvullende ruimtelijke maatregelen kunnen bestaan uit (een combinatie van):
1. duurzame sanering van leegstaande bebouwing, kassen en/of boom‐ en sierteelt;
2. wegnemen van verharding;
3. toevoegen of herstellen van kenmerkende landschapselementen;
4. andere maatregelen waardoor de ruimtelijke kwaliteit verbetert.
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b.

c.

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

Bij aanvullende ruimtelijke maatregelen gaat het onder andere om de maatregelen uit de regeling 'ruimte
voor ruimte'. Op basis van deze voormalige regeling kon in ruil voor de sloop van 1.000 m² bebouwing of
5.000 m² kassen een woning buiten bestaand stedelijk gebied worden gebouwd. Bij de beoordeling van
de aanvullende ruimtelijke (kwaliteits‐)maatregelen hanteert de provincie vooralsnog deze oppervlaktes
als uitgangspunt.
Lid 4.
Een bestemmingsplan dat een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling mogelijk maakt als bedoeld in het eerste
lid bevat een beeldkwaliteitsparagraaf, waarin het effect van deze ontwikkeling op de bestaande
kenmerken en waarden wordt beschreven en waaruit blijkt dat de ruimtelijke kwaliteit ten minste gelijk
blijft, voor zover het gaat om een ruimtelijke ontwikkeling:
a. waarbij de richtpunten van de kwaliteitskaart in het geding zijn; of
b. die is gelegen op gronden binnen een beschermingscategorie als bedoeld in het tweede lid, onder a
en b.
Artikel 6.10 Stedelijke ontwikkelingen
Een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, voldoet aan de volgende
eisen:
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.
Toetsing
Het plangebied ligt in het Zuid‐Hollande rivierdeltalandschap en in de groene buffer, een gebied
gedefinieerd met beschermingscategorie 2. Ruimtelijke ontwikkelingen binnen deze gebieden zijn
mogelijk middels het 'ja, mits' principe. Dat houdt in dat de ruimtelijke kwaliteit wordt behouden of wordt
verbeterd. Ook moet de instandhouding van de specifieke waarden voor dit gebied in acht worden
genomen. Het gaat dan met name om het beschermde karakter van de 'groene buffer'.
In het plangebied worden kassen gesaneerd in ruil voor de bouwrechten van vier burgerwoningen,
middels de ruimte‐voor‐ruimte regeling. Er is regionale behoefte aan kwaliteitsverbetering door sanering
van glas. Met de herbestemming van bedrijfswoningen naar burgerwoningen aan de Langeweg 480/480a
in combinatie met de bouw van ruimte voor ruimtewoningen wordt dit financieel mogelijk gemaakt. Per
saldo levert dit minder bebouwing/glas op, waardoor dit plan voorziet in een verbetering van de
ruimtelijke kwaliteit. De locatie is goed ontsloten ten behoeve van de beoogde woningen.
Ook voldoet de ontwikkeling aan de uitgangspunten van artikel 6.9. De sanering van glas en bebouwd
oppervlak zorgt voor verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. In dit geval is sprake van 'aanpassen' omdat
er vier woningen worden gerealiseerd. Op beeldkwaliteit is nader ingegaan in het voor het plan
opgestelde kavelpaspoort.
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Gebiedsprofiel IJsselmonde, Provincie Zuid Holland (2013)
Het landschap van Oost‐IJsselmonde bestaat in de basis uit dijken en polders. Karakteristieke dijklinten
met een meer kleinschalig, beschut en intiem karakter vormen een mooi contrast met het meer
grootschalige, open en agrarische karakter van de achtergelegen polders, met de Waal als een bijzonder
landschappelijk incident/element. Dit profiel is het uitgangspunt als het gaat om het verbeteren van de
belevingswaarde van Oost‐IJsselmonde. Een nadere uitwerking staat in de Handreiking Ruimte voor
ruimtelijke kwaliteit (het project is aan deze handreiking getoetst).
Gebiedsvisie Deltapoort 2025 (2012)
De Gebiedsvisie Deltapoort 2025 is het ruimtelijk kader (op hoofdlijnen) waarbinnen verschillende
ruimtelijke opgaven binnen Deltapoort, waaronder de sanering van (verspreid liggende)
glastuinbouwbedrijven, worden uitgevoerd, met als doel het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van
het gebied. In dit kader hebben de gemeenten Barendrecht, Ridderkerk, Hendrik‐Ido‐Ambacht en
Zwijndrecht de ambitie geformuleerd om in vier jaar tijd 35 hectare verspreid liggend glas te saneren.
In het Deltapoort‐gebied worden vijf themagebieden met een groene hoofdtint onderscheiden. Deze
themagebieden vormen tezamen het landschappelijk raamwerk; door thematisering worden de
landschappelijke kwaliteiten van het betreffende gebied (en dus het raamwerk) versterkt. De locatie ligt
in de gebiedsvisie binnen het themagebied 'de tuin van Deltapoort (kleinschalig agrarisch
mozaïeklandschap)'. Binnen dit gebied zijn ook enkele recreatieve functies aanwezig.

Figuur 2.2

Uitsnede ruimtelijk streefbeeld (plangebied rood omcirkeld)
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Alle themagebieden kennen een bepaalde mate van ontwikkelingsdynamiek. In de 'tuin van Deltapoort'
wordt beoogd een duurzame groene kwaliteit te realiseren die het gebied meer samenhang geeft en
sterker maakt. Een coulissenachtig landschap met een groene geleding moet het ruimtelijk decor bieden
voor kleinschalige ontwikkelingen op het gebied van woningbouw, recreatie, (verbrede) landbouw,
enzovoorts. De Tuin is in de visie een hoofdzakelijk groen, zeer bedrijvig middengebied dat in dienst van
de stad staat. De sanering van het verspreide glas is een belangrijk speerpunt zodat kassen worden
geclusterd en ingezet kan worden op innovatie en vernieuwing.
De in het kader van de sanering te realiseren ruimte voor ruimte woningen dienen landschappelijk goed
te worden ingepast. Het behoud van openheid is in de Tuin echter geen vereiste. Wanneer het niet lukt
op het oorspronkelijk kavel woningen te realiseren, kan beperkte ruimte worden gevonden elders in de
Tuin. De Tuin is namelijk een deel van Deltapoort waar de beperkte ontwikkeling van nieuwe ruimte voor
ruimte woningen in lage dichtheden in het groen de landschappelijke kwaliteit en aantrekkelijkheid
versterkt.

Figuur 2.3

Uitwerkingskaart middengebied de Tuin

Handreiking Ruimte voor ruimtelijke kwaliteit (2014)
Eind mei 2014 is door de colleges van de samenwerkende gemeenten Barendrecht, Hendrik‐Ido‐Ambacht,
Ridderkerk en Zwijndrecht de Handreiking Ruimte voor ruimtelijke kwaliteit vastgesteld. Op basis van de
eerder vastgestelde Gebiedsvisie Deltapoort wordt hiermee aangestuurd op een verbetering van de
ruimtelijke kwaliteit in het gebied.
In het sterk verstedelijkte polderlandschap van dit deel van de zuidelijke Randstad zijn altijd nog gebieden
te vinden met een landelijk en agrarisch karakter. Deze gebieden vormen het buitengebied van Oost‐
IJsselmonde. De polders, die eeuwen geleden gewonnen zijn op het water, boden van oudsher ruimte aan
de vruchtbare akkers, tuinen en boomgaarden die dit gebied van voedsel voorzagen en dat tot op de dag
van vandaag ook nog altijd doen.
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Ontwikkelingen en innovaties in de glastuinbouw hebben echter geleid tot schaalvergroting, en een
verdere 'verglazing' van het buitengebied – door grote kassencomplexen oogt het buitengebied voller en
minder groen. Door de schaalvergroting is het buitengebied van Oost‐IJsselmonde te klein geworden voor
toekomstbestendige glastuinbouw en zal op termijn het overgrote deel van de glastuinbouwbedrijven uit
het gebied verdwijnen. Tegelijkertijd is door de enorme verstedelijking open ruimte schaars geworden. Er
is behoefte aan een kwalitatief hoogwaardig buitengebied, waar niet alleen ons voedsel wordt verbouwd,
maar dat ook ruimte biedt aan ontspanning, recreatie en natuur. Het verdwijnen van de kassen biedt
goede kansen om in het buitengebied meer open ruimte met belevings‐ en gebruikskwaliteit te realiseren.
Eén van de beschikbare instrumenten om de sanering daadwerkelijk uit te kunnen voeren is de inzet van
de (voormalige) provinciale regeling 'ruimte voor ruimte'. Deze regeling biedt mogelijkheden om in ruil
voor het slopen van kassen een beperkt aantal woningen terug te bouwen. Het idee daarachter is dat de
nieuw te bouwen woningen geld opleveren, waardoor het financieel haalbaar wordt de kassen te slopen
en er ruimte voor terug te brengen.
Inspiratie
Het ruimte voor ruimte‐traject is in volle gang. Op steeds meer plekken in het Deltapoortgebied worden
kassen gesloopt en woningen teruggebouwd. Dit levert niet automatisch een hogere ruimtelijke kwaliteit
op. Hoewel een meer open landschap ontstaat, worden ook woningen teruggebouwd. In de Handreiking
Ruimte voor ruimtelijke kwaliteit staat onder meer welk type huizen en soorten beplanting het beste bij
het landschap passen. De handreiking bevat ook veel foto's en afbeeldingen van streekeigen beplanting
en er staan voorbeelden in van woningen die goed in het landschap van Deltapoort passen. De gemeenten
willen op deze wijze de nieuwe bewoners van het gebied inspireren om de woningen en erven mooi in
het landschap van Deltapoort in te passen.
Mogelijkheden voor en impact van de regeling
Niet voor alle bedrijven biedt de regeling reële mogelijkheden om op de eigen locatie terug te bouwen.
Op een aantal plekken zijn er vanuit milieu en externe veiligheid locaties aan te wijzen die op het eerste
gezicht niet geschikt zijn voor de ontwikkeling van woningen.
Voor deze locaties is in ieder geval eerst aanvullend onderzoek nodig. Daarnaast zijn er gebieden aan te
wijzen waar de ruimtelijke situatie zo kwetsbaar is dat het terugbouwen van woningen niet zonder meer
leidt tot een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Om die reden is de inpassing van woningen hier
alleen onder strenge voorwaarden mogelijk. Het betreft hier locaties in de open polder en langs de Waal,
waar gestreefd wordt naar meer zicht en openheid en het publiek toegankelijk maken van het landschap.
Daarnaast is de impact van de sanering van het glas op de ruimtelijke kwaliteit in onze ogen niet op iedere
locatie even groot. Er zijn locaties waar de kassen de beleving van het landschap niet of nauwelijks in de
weg staan, op andere plekken blokkeren ze het zicht en is het glas juist wel een doorn in het oog.
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Figuur 2.4

Kaart impact regeling

Figuur 2.4 uit de handreiking laat de impact en mogelijkheden van de regeling ruimte voor ruimte zien.
Voor het plangebied geldt dat de locatie geschikt is: 'weinig impact, eventueel in te passen'.
Regeling
In het kort komt de ruimte voor ruimte regeling op het volgende neer: in ruil voor de sloop van alle kassen
en bijgebouwen krijgt een tuinder het bouwrecht voor een aantal woningen, onder de voorwaarde dat de
ontwikkeling bijdraagt aan de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving. Het woningaantal is gerelateerd aan
het oppervlak dat tuinders moeten slopen. Zowel voor elke 5000 m2 kas als voor elke 1000 m2 bijgebouw
krijgt een tuinder het bouwrecht voor één woning. Deze 'ruimte voor ruimtewoning' moet voldoen aan
een aantal kwantitatieve uitgangspunten (pagina 26 handreiking), waaronder de inhoud en oppervlakte
van de bebouwing en de kavelmaat.
Gebruik regeling
Door de sloop van de kassen (circa 22.500 m2 glas) op het perceel aan de Langeweg 480A te Heerjansdam
(gemeente Zwijndrecht) worden bouwrechten verworven voor de bouw van vier woningen. Deze
woningen worden in dit bestemmingsplan mogelijk gemaakt op de gronden aan de Langeweg nabij
huisnummer 3 te Ridderkerk. De sloop van de kassen wordt geregeld in het bestemmingsplan 'RvR
Langeweg 480A'.
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Gebruiksaanwijzing
1. Bereken op basis van het aantal m2 glas en bijgebouwen het aantal in te passen woningen.
2. Bepaal aan de hand van de beschrijving van het deelgebied (hoofdstuk 8) het landschapstype waarin
de locatie zich bevindt.
3. Selecteer aan de hand van het landschapstype een of meer passende bebouwingsvormen en welke
bouwstenen daarbij horen.
4. Selecteer de bouwstenen die het beste bij de locatie en bij de wensen en voorkeuren van de
tuinder/nieuwe bewoners passen.
5. Maak een schetsontwerp: combineer de verschillende bouwstenen tot een totaalplan voor de
verschijningsvorm van de bebouwing en de landschappelijke inpassing daarvan.
6. En illustreer dit met referentiebeelden van architectuur en beplanting.
De ruimte voor ruimte regeling biedt vier manieren om bij te dragen aan het verbeteren van de ruimtelijke
kwaliteit:
1. Iets weghalen;
2. Iets toevoegen;
3. Iets opknappen;
4. De bijvangst.

Figuur 2.5

Uitsnede visiekaart met deelgebieden
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Polder Rijsoord‐Strevelshoek
In deze grote polder wordt het Waalbos ontwikkeld. De strook langs Kijfhoek blijft open en agrarisch. Het
geplande natte rietlandschap langs de Langeweg bestaat uit een afwisseling tussen stroken water en land
met coulissen van bosjes, wilgen, en riet en biedt goede mogelijkheden voor aantrekkelijke woonmilieus
die, door informele weggetjes, vanaf de Langeweg worden ontsloten. Polderwoningen kunnen worden
ingepast wanneer gebruik wordt gemaakt van landschappelijke beplanting. De handreiking geeft
aanvullende spelregels en bouwstenen met betrekking tot de karakteristiek, positie en oriëntatie, kap en
bouwhoogte, materiaal‐ en kleurgebruik, organisatie kavel en beplanting en inrichting.
Landschapstype: polder met coulissen
Toetsing
Uit het schetsontwerp blijkt dat invulling wordt gegeven aan de uitgangspunten van de handreiking (zie
hoofdstuk 3 en Bijlage 1 bij de regels). Het cluster van vier woningen past binnen de coulissenstructuur.
De bebouwing en beplanting van het coulissencluster ogen (van buitenaf) als geheel. De samenhangende
uitstraling van het gehele cluster staat voorop. De beplanting waaruit de coulissen bestaan bestaat uit
soorten die ook gebruikt worden in het omliggende Waalbos. De landschappelijke inpassing is uitgewerkt
in een inpassingsplan welke als Bijlage 2 bij de regels is opgenomen om te borgen dat het plan binnen
twee jaar na het verlenen van de omgevingsvergunning voor bouwen van de eerste woning wordt
uitgevoerd.
Omgevingsvisie Ridderkerk
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.
Onderhavige ontwikkeling is in de omgevingsvisie in het projectoverzicht specifiek aangeduid als "ruimte
voor ruimte" ontwikkeling nummer 39: 'Langeweg 3' (zie figuur 2.6).
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Figuur 2.6

Uitsnede ontwikkelingenkaart Omgevingsvisie Ridderkerk 2035

Vigerend bestemmingsplan
Ter plaatse van het plangebied geldt momenteel het op 26 juni 2008 vastgestelde bestemmingsplan
'Waalbos'. Voor het perceel is de bestemming 'Agrarisch doeleinden' opgenomen met de nadere
aanwijzing 'kleine gebouwen toegestaan'. De gronden aangewezen voor agrarische doeleinden zijn
bestemd voor de bedrijfsvoering van agrarische bedrijven. Op deze gronden mogen uitsluitend gebouwen
met een maximum van 100 m2 per bedrijf en een maximale goothoogte van 3 meter worden gebouwd.
Het oppervlak van gebouwen op een afstand van meer dan 100 meter uit de as van de weg mag maximaal
50 m2 bedragen. In de bestemming 'Agrarische doeleinden' is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen ten
behoeve van de ruimte voor ruimte regeling om te bestemming te wijzigen in de bestemming
'Woondoeleinden' en/of 'Tuinen'. In figuur 2.7 is een uitsnede van de verbeelding opgenomen.
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Figuur 2.7

Uitsnede verbeelding bestemmingsplan 'Waalbos' (plangebied rood omkaderd)

Strijdigheid met het bestemmingsplan
De realisatie van burgerwoningen in het plangebied is niet mogelijk op basis van de agrarische
bestemming. Van de in het bestemmingsplan opgenomen wijzigingsbevoegdheid voor ruimte voor
ruimtewoningen kan geen gebruik worden gemaakt omdat de te slopen kassen niet op hetzelfde perceel
staan.

2.4

Conclusie

Met
de voorgenomen
ontwikkeling
wordt
concreet
invulling
gegeven
aan
de
kwaliteitsverbeteringsambitie waarbij verspreid glas wordt opgeruimd door het mogelijk maken van
ruimte voor ruimtewoningen.
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Hoofdstuk 3

Planbeschrijving

Omgeving plangebied
Het plangebied ligt tussen het Waalbos aan de noordzijde en de Langeweg aan de zuidzijde in het
buitengebied van Rijsoord (gemeente Ridderkerk). Het Waalbos is ontwikkeld tot natuurgebied. Langs de
Langeweg is sprake van een open bebouwingslint: akkers, graslanden, agrarische bebouwing, kassen en
een enkele burgerwoning wisselen elkaar af. Aan weerszijden van het plangebied bevinden zich twee
burgerwoningen: Langeweg 3 ten oosten van het plangebied op een afstand van circa 50 meter en
Langeweg 3b ten westen van het plangebied op een afstand van circa 60 meter. Verder naar het oosten
en westen staan kassencomplexen. De Langeweg vormt de gemeentegrens tussen Ridderkerk en
Zwijndrecht. Recht tegenover het plangebied ligt een doodlopende weg ter ontsluiting van enkele
agrarische percelen langs de spoorlijn Rotterdam ‐ Dordrecht, circa 500 meter ten zuiden van het
plangebied. Verder naar het zuidoosten ligt rangeerterrein Kijfhoek.
Het plangebied
Het plangebied bestaat in de huidige situatie volledig uit grasland en wordt aan alle vier zijden begrensd
door een watergang (zie figuur 3.1). De bestaande toegang loopt over het naastgelegen perceel aan de
westzijde.

Figuur 3.1

Huidige situatie plangebied (bron: Google Earth)
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Toekomstige situatie
Ter compensatie van de te slopen kassen op het perceel Langeweg 480A te Zwijndrecht mogen vier
burgerwoningen worden gebouwd. Het kavelpaspoort is opgenomen in Bijlage 1 bij de regels van dit
bestemmingsplan. Figuur 3.2 geeft de beoogde inrichting weer volgens het kavelpaspoort.

Figuur 3.2

Beoogde situatie (bron: kavelpaspoort)
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Het perceel binnen de watergangen wordt in het kavelpaspoort als een 'coulissencluster' gedefinieerd.
Een coulissencluster is het geheel van bebouwing, buitenruimten en beplanting van één of meer kavel(s)
ingepast tussen één of meerdere coulissen. Het coulissencluster is opgedeeld in vier, ongeveer even grote,
kavels. Binnen ieder kavel is een bouwvlak aangegeven waarbinnen de bebouwing (coulissenwoning) en
tuin is gesitueerd. Een coulissenwoning betreft een individuele woning die in alle gevallen ingepast is in
één of meer (nieuw) aan te planten coulissen, waardoor de woning grotendeels in het groen verscholen
ligt. De coulissenwoningen staan verder in het landschap en worden om die reden vormgegeven als
schuurwoningen. Dit zijn woningen die relatief langgerekt en relatief smal zijn met een lage goothoogte
van maximaal 3,5 meter. De woningen dienen te beschikken over een zadeldak waarbij een dakhelling
tussen de 45o‐55o wordt gehanteerd. De kaprichting staat haaks op de Langeweg. De afstand tussen de
twee meest zuidelijke woningen en de watergang langs de Langeweg bedraagt minimaal 38 meter.
Voor het aan te planten landschappelijk raamwerk is een inpassingsplan opgesteld. Zie hiervoor figuur
3.3. Het landschappelijk inpassingsplan is bijgevoegd als Bijlage 2 bij de regels. De randen van het hele
coulissencluster worden beplant om de woningen vanuit de omgeving (deels) aan het zicht te onttrekken.
De beplanting bestaat uit inheemse soorten die ook voorkomen in het omliggende Waalbos. Langs de
randen van het coulissencluster is geen (zichtbare) erfafscheiding toegestaan.
De woningen hebben een gemeenschappelijk ontsluitingspad. Door middel van een nieuwe dam wordt
het pad ontsloten op de Langeweg. In de toekomst bestaat de mogelijkheid het pad te verbinden met het
padenstelsel van het achterliggende Waalbos.

Figuur 3.3

Beoogde situatie landschappelijke inpassing (bron: landschappelijk inpassingsplan)
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Hoofdstuk 4

4.1

Sectorale aspecten

Inleiding

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening en op basis van jurisprudentie dient de uitvoerbaarheid van
een bestemmingsplan te worden aangetoond en moet worden onderbouwd dat er sprake is van een
goede ruimtelijke ordening. In dit hoofdstuk zijn de sectorale aspecten beschreven die voor dit
bestemmingsplan relevant zijn. De resultaten en conclusies van de onderzoeken zijn per aspect
opgenomen in de betreffende paragraaf.

4.2

Milieueffectrapportage

Toetsingskader
In onderdeel C en D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. is aangegeven welke activiteiten in het kader van
het omgevingsvergunning planmer‐plichtig, projectmer‐plichtig of mer‐beoordelingsplichtig zijn. Voor
deze activiteiten zijn in het Besluit m.e.r. drempelwaarden opgenomen. Daarnaast dient het bevoegd
gezag bij de betreffende activiteiten die niet aan de bijbehorende drempelwaarden voldoen, na te gaan
of sprake kan zijn van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, gelet op de omstandigheden als
bedoeld in bijlage III van de EEG‐richtlijn milieueffectbeoordeling. Deze omstandigheden betreffen:
 de kenmerken van de projecten;
 de plaats van de projecten;
 de kenmerken van de potentiële effecten.
Onderzoek en conclusies
In het Besluit milieueffectrapportage is opgenomen dat de aanleg, wijziging of uitbreiding van een
stedelijk ontwikkelingsproject mer‐beoordelingsplichtig is in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft
op een oppervlakte van 100 hectare of meer of een aaneengesloten gebied en 2.000 of meer woningen
omvat (Besluit milieueffectrapportage, Bijlage onderdeel D11.2). De realisatie van vier woningen blijft
ruim onder de drempelwaarde.
Opgemerkt dient te worden dat voor activiteiten die niet aan de bijbehorende drempelwaarden voldoen,
toch dient te worden nagegaan of er sprake kan zijn van belangrijke gevolgen voor het milieu. Gelet op
de kenmerken van het plan zoals het kleinschalige karakter in vergelijking met de drempelwaarden uit het
Besluit m.e.r., de plaats van het plan en de kenmerken van de potentiële effecten zullen geen belangrijke
negatieve milieugevolgen optreden. Dit blijkt ook uit de onderzoeken van de verschillende milieuaspecten
zoals deze in de volgende paragrafen zijn opgenomen. Voor dit bestemmingsplan is dan ook geen mer‐
procedure of mer‐beoordelingsprocedure noodzakelijk conform het Besluit m.e.r..

4.3

Water

Waterbeheer en watertoets
Het plangebied ligt binnen het beheersgebied van het waterschap Hollandse Delta, verantwoordelijk voor
het waterkwantiteits‐ en waterkwaliteitsbeheer. Bij het tot stand komen van dit bestemmingsplan wordt
overleg gevoerd met de waterbeheerder over de voorgestane ontwikkeling.
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Beleid duurzaam stedelijk waterbeheer
Op verschillende bestuursniveaus zijn de afgelopen jaren beleidsnota's verschenen aangaande de
waterhuishouding, allen met als doel een duurzaam waterbeheer (kwalitatief en kwantitatief). Deze
paragraaf geeft een overzicht van de voor het plangebied relevante nota's, waarbij het beleid van het
waterschap nader wordt behandeld.
Europa:
 Kaderrichtlijn Water (KRW)
Nationaal:
 Nationaal Waterplan (NW)
 Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW)
 Waterwet
Provinciaal:
 Provinciaal Waterplan
 Provinciale Structuurvisie
 Verordening Ruimte
Waterschapsbeleid
In het Waterbeheerprogramma (WBP) (2016‐2021) staan de doelen van het waterschap Hollandse Delta
voor de taken waterveiligheid (dijken en duinen), voldoende water, schoon water en de waterketen
(transport en zuivering van afvalwater). Ook wordt aangegeven welk beleid gevoerd wordt en wat het
waterschap in de planperiode wil doen om de doelen te bereiken. De maatregelen voor de Europese
Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn onderdeel van het plan.
Uit het oogpunt van waterkwaliteit moet schoon hemelwater bij voorkeur worden afgekoppeld en direct
worden geloosd op oppervlaktewater. Dit vermindert de vuiluitworp uit het gemengde rioolstelsel en
verlaagt de belasting van de afvalwaterzuivering. De toename van verhard oppervlak leidt tot een
zwaardere belasting van het oppervlaktewatersysteem en leidt met regelmaat tot wateroverlast
stroomafwaarts. Om de zwaardere belasting van het oppervlaktewatersysteem onder normale
omstandigheden tegen te gaan is het brengen van hemelwater vanaf verhard oppervlak op het
oppervlaktewaterlichaam specifiek vergunningplicht gesteld. Bij een toename van aaneengesloten
verhard oppervlak van 500 m² of meer in stedelijk gebied of 1.500 m2 of meer in landelijk gebied dient
een vergunning aangevraagd te worden in het kader van de Keur. De versnelde afvoer als gevolg van de
toename aan verharding moet volledig worden gecompenseerd door het aanbrengen van een
gelijkwaardige vervangende voorziening (compensatieplicht), met een oppervlakte van 10% van de
toename van verharding. Het waterschap geeft in volgorde de voorkeur aan de volgende gelijkwaardige
voorzieningen:
 nieuw te graven oppervlaktewater in de directe nabijheid van de verhardingstoename;
 nieuw te graven oppervlaktewater binnen hetzelfde peilgebied;
 nieuw te graven oppervlaktewater in het benedenstrooms gelegen peilgebied of een eventueel
alternatief.
Huidige situatie
Het plangebied ligt tussen het Waalbos en de Langeweg en bestaat in de huidige situatie uit grasland. De
bodem bestaat uit drechtvaaggronden op veen. In de directe omgeving van het plangebied is sprake van
grondwatertrap III met een gemiddeld hoogste grondwaterstand minder dan 0,4 meter en laagste
grondwaterstand tussen de 0,8 en 1,2 meter beneden het maaiveld. Het maaiveld ligt op ‐1,66 meter NAP.
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Waterkwantiteit
Langs de perceelsgrenzen en in de directe omgeving van het plangebied zijn diverse waterlopen aanwezig.
Deze zijn weergegeven in figuur 4.1. De rode watergangen (T22211, T18400, T06906) betreffen 'overige
watergangen'. De blauwe watergang langs de Langeweg (W24630) betreft een 'wegsloot'. Voor de overige
watergangen en de wegsloot geldt een beschermingszone van 1 meter. De wegsloot wordt onderhouden
door het waterschap en de overige watergangen worden onderhouden door de aanliggende eigenaar.

Figuur 4.1

Uitsnede Legger wateren en kunstwerken (waterschap Hollandse Delta)

Veiligheid en waterkeringen
In en nabij het plangebied is geen kern‐ en beschermingszone van keringen gelegen.
Afvalwaterketen en riolering
In de huidige situatie is de locatie niet aangesloten op de gemeentelijke riolering.
Toekomstige situatie
Algemeen
Voor de ontwikkeling wordt gebruik gemaakt van de ruimte voor ruimte regeling. De beoogde
ontwikkeling heeft betrekking op de sloop van 22.500 m2 bestaande kassen op de locatie Langeweg 480A
en de realisatie van vier nieuwe burgerwoningen op kadastraal perceel 76 tussen Langeweg 3 en
Langeweg 3B. Per saldo neemt het verhard oppervlak aanzienlijk af. Een compensatie is daardoor niet
noodzakelijk. Wel is het mogelijk dat de nieuwe bewoners een watergang graven als erfafscheiding die
het plangebied van oost naar west doormidden snijdt.
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Afvalwaterketen en riolering
Conform de Leidraad Riolering en vigerend waterschapsbeleid is het voor nieuwbouw gewenst een
gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen zodat schoon hemelwater niet bij een rioolzuiveringsinstallatie
terecht komt. Afvalwater wordt aangesloten op de bestaande gemeentelijke riolering. Voor hemelwater
wordt de volgende voorkeursvolgorde aangehouden:
 hemelwater vasthouden voor benutting,
 (in‐) filtratie van afstromend hemelwater,
 afstromend hemelwater afvoeren naar oppervlaktewater,
 afstromend hemelwater afvoeren naar RWZI.
Watersysteemkwaliteit en ecologie
Ter voorkoming van diffuse verontreinigingen van water en bodem is het van belang om duurzame, niet‐
uitloogbare materialen te gebruiken, zowel gedurende de bouw‐ als de gebruiksfase.
Veiligheid en waterkeringen
De ontwikkeling heeft geen invloed op de waterveiligheid in de omgeving.
Waterbeheer
Voor aanpassingen aan het bestaande watersysteem dient bij het waterschap vergunning te worden
aangevraagd op grond van de 'Keur'. Dit geldt dus bijvoorbeeld voor het graven van nieuwe watergangen,
het aanbrengen van een stuw of het afvoeren van hemelwater naar het oppervlaktewater. In de Keur is
ook geregeld dat een beschermingszone voor watergangen en waterkeringen in acht dient te worden
genomen. Dit betekent dat binnen de beschermingszone niet zonder ontheffing van het waterschap
gebouwd, geplant of opgeslagen mag worden. De genoemde bepaling beoogt te voorkomen dat de
stabiliteit, het profiel en/of de veiligheid wordt aangetast, de aan‐ of afvoer en/of berging van water wordt
gehinderd dan wel het onderhoud wordt gehinderd. Ook voor het onderhoud gelden bepalingen uit de
'Keur'. Het onderhoud en de toestand van de (hoofd)watergangen worden tijdens de jaarlijkse schouw
gecontroleerd en gehandhaafd.
Er dient een vergunning worden aangevraagd voor de aanleg van een duiker ten behoeve van de nieuwe
ontsluiting van de woningen. Indien van toepassing dient er ook een vergunning te worden aangevraagd
voor de aanleg van een nieuwe watergang die het plangebied doorsnijdt.
Conclusie
De ontwikkeling heeft geen negatieve gevolgen voor het waterhuishoudkundige systeem ter plaatse. Het
plan zorgt voor een forse afname in verharding en er wordt mogelijk nieuw water gegraven. Hierdoor
heeft het plan een positief effect op de waterbalans.

4.4

Ecologie

Toetsingskader
Bij de voorbereiding van een ruimtelijk plan dient onderzocht te worden of de Wet natuurbescherming
(Wnb) en het beleid van de provincie ten aanzien van het Natuurnetwerk Zuid‐Holland de uitvoering van
het plan niet in de weg staan.
Wet natuurbescherming
Met de Wnb zijn alle bepalingen met betrekking tot de bescherming van natuurgebieden en dier‐ en
plantensoorten samengebracht in één wet. De Wnb implementeert diverse Europeesrechtelijke
regelgeving, zoals de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn in de Nederlandse wetgeving.

Rho adviseurs voor leefruimte

059700.20160448

33

Gebiedsbescherming
De Wnb kent diverse soorten natuurgebieden, te weten:
 Natura‐2000 gebieden;
 Natuurnetwerk Nederland (NNN).
De Minister van Economische Zaken (EZ) wijst gebieden aan die deel uitmaken van het Europese netwerk
van natuurgebieden: Natura 2000. Een dergelijk besluit bevat de instandhoudingsdoelstellingen voor de
leefgebieden van vogelsoorten (Vogelrichtlijn) en de instandhoudingsdoelstellingen voor de natuurlijke
habitats en habitats van soorten (Habitatrichtlijn).
Gebieden die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) worden aangewezen in de
provinciale verordening. Voor dit soort gebieden geldt het 'nee, tenzij' principe, wat inhoudt dat binnen
deze gebieden in beginsel geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogen plaatsvinden.
Soortenbescherming
In de Wnb wordt een onderscheid gemaakt tussen:
 soorten die worden beschermd in de Vogelrichtlijn;
 soorten die worden beschermd in de Habitatrichtlijn;
 overige soorten.
Uitwerking Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Zuid‐Holland
In de provincie Zuid‐Holland wordt vrijstelling verleend voor het weiden van vee en voor het op of in de
bodem brengen van meststoffen. In het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden,
daaronder begrepen het daarop volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied, bestendig
beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw, bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen,
watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of
natuurbeheer, of bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een bepaald
gebied worden vrijstellingen verleend ten aanzien van de soorten genoemd in bijlage 6 bij deze
verordening. Het betreft aardmuis, bastaardkikker, bosmuis, bruine kikker, bunzing, dwergmuis,
dwergspitsmuis, egel, gewone bosspitsmuis, gewone pad, haas, hermelijn, huisspitsmuis, kleine
watersalamander, konijn, meerkikker, ree, rosse woelmuis, veldmuis, vos, wezel en woelrat.
Onderzoek
Gebiedsbescherming
Het plangebied vormt geen onderdeel van een natuur‐ of groengebied met een beschermde status, zoals
Natura 2000. Het dichtstbijzijnde Natura 2000‐gebied is de Oude Maas op ruim 3,5 kilometer afstand (zie
figuur 4.2).
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Figuur 4.2

Globale ligging (rode cirkel) ten opzichte van Natura 2000‐gebieden (bron: AERIUS)

Het plangebied maakt ook geen deel uit van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het dichtstbijzijnde
onderdeel van Natuurnetwerk Nederland ligt op circa 1 kilometer meter van het plangebied (zie figuur
4.3).
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Figuur 4.3

Ligging ten opzichte van NNN‐gebied (plangebied rode cirkel)

Vanwege de afstand zijn directe effecten zoals areaalverlies, versnippering, verandering van de
waterhuishouding en verstoring op voorhand uitgesloten. Om te kunnen bepalen of de voorgenomen
ontwikkelingen (sloop kas & bouw vier woningen) een negatief effect hebben op de stikstofdepositie in
het stikstofgevoelige natuurgebieden in de omgeving is stikstofonderzoek uitgevoerd. De locatie is
gelegen op 3,09 kilometer van Natura 2000‐gebied Oude Maas. Het dichtstbijzijnde stikstofgevoelige
Natura 2000‐gebied Biesbosch ligt op circa 10,3 kilometer van het plangebied. Uit de berekeningen blijkt
dat voor de aanleg‐ en gebruiksfase geen sprake is van stikstofdeposities op Natura 2000‐gebieden die
hoger zijn dan 0,00 mol/ha/jr, derhalve is er geen vergunning nodig in het kader van de Wet
natuurbescherming. Het onderzoek en de AERIUS‐berekeningen zijn respectievelijk als Bijlage 3
(onderzoek), Bijlage 4 (berekening aanlegfase) en Bijlage 5 (berekening gebruiksfase) bij de toelichting
toegevoegd. In
Soortenbescherming
Het plangebied bestaat in de huidige situatie uit grasland, er is geen bebouwing of opgaand groen
aanwezig. In de toekomstige situatie wordt dit gebied bebouwd met vier woningen, omgeven door groen.
De bouwwerkzaamheden kunnen leiden tot verstoring van aanwezige soorten of afname van leefgebied.
Om de effecten op soorten te kunnen bepalen zijn de huidige waarden van het gebied bepaald aan de
hand van een veldbezoek (22 augustus 2017, zie figuur 4.4), verspreidingsgegevens en algemene
ecologische kennis en de effecten van de beoogde ontwikkeling getoetst.
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Figuur 4.4

Huidige situatie plangebied (22 augustus 2017)

Vaatplanten
Gezien het huidige gebruik van de locatie als weiland waar koeien grazen en het intensieve maaibeheer,
kan de aanwezigheid van beschermde flora worden uitgesloten.
Vogels
Het agrarische gebied kan van betekenis zijn voor akkervogels als fazant en roofvogels als buizerd. De
beperkte afname van dit gebied heeft geen gevolgen voor de functionaliteit van het leefgebied van
jaarrond beschermde soorten als de buizerd, in de omgeving is nog voldoende kwalitatief gelijkwaardig
alternatief jachtgebied aanwezig. Met de sloop van het kassencomplex aan de Langeweg 480A komt juist
nieuw jachtgebied vrij.
Grondgebonden zoogdieren
Algemene zoogdiersoorten als veldmuis, haas en mogelijk de bunzing kunnen gebruik maken van het
plangebied. Voor deze soorten geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen van de Wnb in provincie
Zuid‐Holland. Het kassencomplex biedt geen schuilmogelijkheden voor bunzing. Gezien het huidige
intensieve gebruik, de afwezigheid van bebouwing en opgaand groen, wordt gesteld dat het gebied niet
van betekenis is voor Europees beschermde soorten of Nationaal beschermde soorten waar geen
vrijstelling voor geldt in provincie Zuid‐ Holland.
Vleermuizen
Gezien de openheid van het woningbouwgebied is het niet waarschijnlijk dat de nieuwbouwlocatie van
betekenis is als foerageergebied voor vleermuizen. Mogelijk worden de watergangen gebruikt als
foerageergebied. Gezien de huidige situatie van de oevervegetatie wordt het belang niet groot geacht. De
watergangen worden niet beïnvloed door de plannen. Daarnaast wordt de situatie verbeterd door het
slopen van het kassencomplex aan de Langeweg 480A en kan het nabijgelegen Waalbos als
foerageergebied voor vleermuizen fungeren.
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Amfibieën
Algemeen voorkomende amfibieën zoals bruine kikker, middelste groene/bastaardkikker en gewone pad
zullen naar alle waarschijnlijkheid gebruik maken van het plangebied en omliggende terrein. De
watergangen rond het plangebied hebben een steil talud waardoor het weinig geschikt is als
voortplantingsplaats. Het plangebied is beoordeeld als niet geschikt als leefgebied voor overige
beschermde soorten. In de omgeving van het plangebied zijn tevens geen waarnemingen bekend.
Vissen
De watergangen rond het plangebied bieden mogelijk leefgebied aan algemene, weinig veeleisende,
vissoorten als tiendoornige stekelbaars. Beschermde soorten worden niet verwacht.
Overige soorten
Op basis van de verspreidingsgegevens en het ontbreken van geschikte biotopen in of in de omgeving van
het plangebied, kunnen overige beschermde soorten waaronder reptielen en ongewervelden worden
uitgesloten.
Op grond van bovenstaande analyse worden effecten op beschermde planten‐ en diersoorten uitgesloten.
De plannen aan de Langeweg zijn niet in strijd met het gestelde binnen de Wet natuurbescherming.
Conclusie
De voorgenomen ontwikkeling leidt niet tot negatieve effecten op beschermde natuurgebieden of
beschermde soorten.
 Op basis van de berekening zijn significante negatieve effecten op Natura 2000‐gebieden in de
aanleg‐ en gebruiksfase uitgesloten.
 De sloop van de kassen aan de Langeweg 480A zorgt voor een kwalitatieve verbetering van het
leefgebied voor onder andere vleermuizen/vogelsoorten in het Waalbos.
 De bouw van de woningen leidt mogelijk tot een groter aanbod van geschikte verblijfplaatsen voor
bijvoorbeeld huismussen.
Overtreding van de Wet natuurbescherming wordt voorkomen door de beoogde werkzaamheden buiten
het broedseizoen uit te voeren. Daarnaast geldt de algemene zorgplicht. Dit betekent dat iedereen
voldoende zorg in acht moet nemen voor alle in het wild voorkomende planten en dieren en hun
leefomgeving.
Het aspect ecologie vormt dan ook geen belemmering voor de uitvoering van het plan.

4.5

Geluid

Toetsingskader
In het plangebied worden in het kader van de ruimte voor ruimte regeling vier nieuwe burgerwoningen
gerealiseerd. Woningen zijn geluidsgevoelige functies waarvoor op grond van de Wet geluidhinder (Wgh)
akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd, indien deze gelegen zijn binnen de geluidszone van
gezoneerde wegen, spoorwegen of binnen de wettelijk vastgestelde zone van een industrieterrein.
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Onderzoek
Het plangebied aan de Langeweg ligt binnen de geluidzone van de Langeweg, de zone van de spoorlijn
Rotterdam ‐ Dordrecht en binnen de vastgestelde zone van industrieterrein Kijfhoek. Akoestisch
onderzoek is daarom noodzakelijk. In opdracht van de gemeente Zwijndrecht heeft de Omgevingsdienst
Zuid‐Holland Zuid voor verschillende ruimte voor ruimte locaties langs de Langeweg akoestisch onderzoek
uitgevoerd (zie Bijlage 1 bij de regels). Omdat nog niet bekend is hoe de nieuw te bouwen woningen
gesitueerd zullen worden, zijn de geluidbelastingen berekend ter plaatse van de randen van de
bouwvlakken, zonder rekening te houden met een eventuele afschermende werking van de onderlinge
woningen (worst case benadering).
Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de voorkeursgrenswaarden voor wegverkeer worden
overschreden voor de twee bouwvlakken het dichtst bij de Langeweg gelegen. Voor alle vier bouwvlakken
worden de voorkeursgrenswaarden voor railverkeer en industrielawaai overschreden. De maximale
ontheffingswaarden worden nergens overschreden. Gelet hierop is het noodzakelijk hogere waarden vast
te stellen.
Maatregelen om de geluidbelasting ten gevolge van de Langeweg en de spoorlijn te reduceren zijn in het
kader van de Wgh onderzocht. Het toepassen van bron‐ of overdrachtsmaatregelen om de geluidbelasting
te reduceren zijn niet doeltreffend of redelijkerwijs niet mogelijk vanwege overwegende bezwaren van
stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, financiële of praktische aard. Aangezien voor
Kijfhoek alle mogelijke effectieve bronmaatregelen al in het kader van een geluidsaneringsoperatie zijn
uitgevoerd en Kijfhoek beschikt over een recente en actuele milieuvergunning, zijn verdergaande
bronmaatregelen niet mogelijk.
Conclusie
Ten behoeve van de bouw van vier burgerwoningen dient het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Ridderkerk de hogere grenswaarden vast te stellen conform tabel 4.1 staan. De hogere
waarden worden in het kadaster vastgelegd.
Wegverkeer
Railverkeer
2 woningen 52 dB
4 woningen max 57 dB
Tabel 4.1 Vast te stellen hogere waarden

Industrie
4 woningen 55 dB(A)

Omdat al de beschouwde bronnen aan dezelfde zijde een te hoge geluidbelasting veroorzaken, is een
geluidluwe gevel en geluidluwe tuin bij elk van de woningen gewaarborgd.

4.6

Luchtkwaliteit

Beleid en Normstelling
In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt bij het opstellen van een ruimtelijk plan uit het
oogpunt van de bescherming van de gezondheid van de mens rekening gehouden met de luchtkwaliteit.
Het toetsingskader voor luchtkwaliteit wordt gevormd door hoofdstuk 5, titel 5.2 van de Wet
milieubeheer (ook wel Wet luchtkwaliteit genoemd, Wlk). Dit onderdeel van de Wet milieubeheer (Wm)
bevat grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, fijn stof, lood, koolmonoxide
en benzeen. Hierbij zijn in de ruimtelijke ordeningspraktijk langs wegen vooral de grenswaarden voor
stikstofdioxide (jaargemiddelde) en fijn stof (jaar‐ en daggemiddelde) van belang. De grenswaarden van
de laatstgenoemde stoffen zijn in tabel 4.2 weergegeven.
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Tabel 4.2 Grenswaarden maatgevende stoffen Wm
Stof
Toetsing van
Stikstofdioxide (NO2) Jaargemiddelde concentratie
Uurgemiddelde concentratie
Fijn stof (PM10)
Jaargemiddelde concentratie
24‐uurgemiddelde concentratie
Fijn stof (PM2,5)
Jaargemiddelde concentratie

Grenswaarde
40 µg/m³
Max. 18 keer p.j. Meer dan 200 µg/m³
40 µg/m³
Max. 35 keer p.j. Meer dan 50 µg/m³
25 µg/m³

Op grond van artikel 5.16 van de Wm kunnen bestuursorganen bevoegdheden die gevolgen kunnen
hebben voor de luchtkwaliteit onder andere uitoefenen indien de bevoegdheden/ontwikkelingen niet
leiden tot een overschrijding van de grenswaarden of de bevoegdheden/ontwikkelingen niet in
betekenende mate bijdragen aan de concentratie in de buitenlucht.
Besluit niet in betekenende mate
In dit Besluit niet in betekenende mate is bepaald in welke gevallen een project vanwege de gevolgen
voor de luchtkwaliteit niet aan de grenswaarden hoeft te worden getoetst. Hierbij worden 2 situaties
onderscheiden:
 een project heeft een effect van minder dan 3% van de jaargemiddelde grenswaarde NO2 en PM10 (=
1,2 µg/m³);
 een project valt in een categorie die is vrijgesteld aan toetsing aan de grenswaarden; deze
categorieën betreffen onder andere woningbouw met niet meer dan 1.500 woningen bij één
ontsluitingsweg en 3.000 woningen bij twee ontsluitingswegen, kantoorlocaties met een bruto
vloeroppervlak van niet meer dan 100.000 m2 bij één ontsluitingsweg en 200.000 m2 bij twee
ontsluitingswegen.
Onderzoek
De beoogde ontwikkeling heeft betrekking op de realisatie van vier woningen. Dit valt ruim onder de
drempelwaarde van 1.500 woningen die is vrijgesteld aan toetsing aan de grenswaarden. De ontwikkeling
draagt dan ook 'niet in betekenende mate' bij aan de concentraties luchtverontreinigende stoffen. Er
wordt dus voldaan aan de luchtkwaliteitswetgeving, en nader onderzoek is niet noodzakelijk.
In het kader van een goede ruimtelijke ordening is een indicatie van de luchtkwaliteit ter plaatse van het
plangebied gegeven. Dit is gedaan aan de hand van de NSL‐monitoringstool 2018 (http://www.nsl‐
monitoring.nl/viewer/) die bij het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit hoort. De
dichtstbijzijnde maatgevende weg betreft de Langeweg ter hoogte van het plangebied. Uit de NSL‐
monitoringstool blijkt dat in 2017 de jaargemiddelde concentraties stikstofdioxide en fijn stof langs deze
weg ruimschoots onder de grenswaarden lagen. De concentraties luchtverontreinigende stoffen
bedroegen in 2017: 22 µg/m³ voor NO2, 17,8 µg/m³ voor PM10 en 10,8 µg/m³ voor PM2,5. Het aantal
overschrijdingsdagen van de 24‐uur gemiddelde concentratie PM10 bedraagt 7 dagen. Hierdoor is er ter
plaatse van het plangebied sprake van een aanvaardbaar woon‐ en leefklimaat.
Conclusie
Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling in het plangebied. Ter
plaatse van het plangebied is er sprake van een aanvaardbaar woon‐ en leefklimaat.

4.7

Bedrijven en milieuhinder

Beleid en Normstelling
In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het van belang dat bij de aanwezigheid van bedrijven
in de omgeving van milieugevoelige functies zoals woningen:
 ter plaatse van de woningen een goed woon‐ en leefmilieu kan worden gegarandeerd;
 rekening wordt gehouden met de bedrijfsvoering en milieuruimte van de betreffende bedrijven.
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Om in de bestemmingsregeling de belangenafweging tussen bedrijvigheid en nieuwe woningen in
voldoende mate mee te nemen, wordt in dit plan gebruikgemaakt van de VNG‐publicatie Bedrijven en
milieuzonering (editie 2009).
Onderzoek
De beoogde ontwikkeling betreft een milieugevoelige functie. Gezien de ligging aan een doorgaande weg
en de aanwezigheid van bedrijvigheid in de directe omgeving kan het gebied getypeerd worden als
gemengd buitengebied.
De realisatie van de burgerwoningen kan worden gezien als milieugevoelig. Het plangebied wordt
omgeven door weiland. Aan de overzijde van de Langeweg ligt een glastuinbouwbedrijf. Conform de VNG‐
publicatie kunnen kassen zonder of met verwarming geschaald worden onder milieucategorie 2 met een
bijbehorende richtafstand van 30 meter in geluid (SBI 2008). De afstand van het agrarische bouwvlak
tot het bouwvlak van de dichtstbijzijnde woningen bedraagt minimaal 55 meter. Aan de genoemde
richtafstand wordt voldaan.
Verder zijn er in de directe omgeving geen bedrijven aanwezig die milieuhinder kunnen veroorzaken. Ter
plaatse van de beoogde woningen is sprake van een aanvaardbaar woon‐ en leefmilieu en de bedrijven
worden niet hun bedrijfsvoering beperkt.
Conclusie
Geconcludeerd wordt dat ter plaatse van de woningen binnen het plangebied sprake is van een
aanvaardbaar woon‐ en leefklimaat. Het aspect milieuhinder staat de beoogde ontwikkeling niet in de
weg.

4.8

Externe veiligheid

Beleid en normstelling
Bij ruimtelijke plannen dient ten aanzien van externe veiligheid naar verschillende aspecten te worden
gekeken, namelijk:
 bedrijven waar activiteiten plaatsvinden die gevolgen hebben voor de externe veiligheid;
 vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water of door buisleidingen.
Voor zowel bedrijvigheid als vervoer van gevaarlijke stoffen zijn twee aspecten van belang, te weten het
plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). Het PR is de kans per jaar dat een persoon dodelijk
wordt getroffen door een ongeval, indien hij zich onafgebroken (dat wil zeggen 24 uur per dag gedurende
het hele jaar) en onbeschermd op een bepaalde plaats zou bevinden. Het PR wordt weergegeven met
risicocontouren rondom een inrichting dan wel infrastructuur. Het GR drukt de kans per jaar uit dat een
groep van minimaal een bepaalde omvang overlijdt als direct gevolg van een ongeval waarbij gevaarlijke
stoffen betrokken zijn. De norm voor het GR is een oriëntatiewaarde. het bevoegd gezag heeft een
verantwoordingsplicht als het GR toeneemt en/of de oriëntatiewaarde overschrijdt.
Risicovolle inrichtingen
Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (hierna: Bevi) geeft een wettelijke grondslag aan het externe
veiligheidsbeleid rondom risicovolle inrichtingen. Op basis van het Bevi geldt voor het PR rondom een
risicovolle inrichting een grenswaarde voor kwetsbare objecten en een richtwaarde voor beperkt
kwetsbare objecten. Beide liggen op een niveau van 10‐6 per jaar. Bij een ruimtelijke ontwikkeling moet
aan deze normen worden voldaan.
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Het Bevi bevat geen grenswaarde voor het GR; wel geldt op basis van het Bevi een verantwoordingsplicht
ten aanzien van het GR in het invloedsgebied rondom de inrichting. De in het externe veiligheidsbeleid
gehanteerde norm voor het GR geldt daarbij als oriëntatiewaarde. Deze verantwoordingsplicht geldt
zowel in bestaande als in nieuwe situaties.
Vervoer van gevaarlijke stoffen
Per 1 april 2015 is het Besluit externe veiligheid transportroutes (BEVT) en het Basisnet in werking
getreden. Het BEVT vormt de wet‐ en regelgeving, en de concrete uitwerking volgt in het Basisnet. Met
het inwerking treden van het BEVT vervalt de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen. Het
Basisnet beoogt voor de lange termijn (2020, met uitloop naar 2040) duidelijkheid te bieden over het
maximale aantal transporten van, en de bijbehorende maximale risico's die het transport van gevaarlijke
stoffen mag veroorzaken. Het Basisnet is onderverdeeld in drie onderdelen: Basisnet Spoor, Basisnet Weg
en Basisnet Water.
Het BEVT en het bijbehorende Basisnet maakt bij het PR onderscheid in bestaande en nieuwe situaties.
Voor bestaande situaties geldt een grenswaarde voor het PR van 10‐5 per jaar ter plaatse van kwetsbare
en beperkt kwetsbare objecten en een streefwaarde van 10‐6 per jaar. Voor nieuwe situaties geldt de 10‐
6
waarde als grenswaarde voor kwetsbare objecten, en als richtwaarde bij beperkt kwetsbare
objecten. In het Basisnet Weg en het Basisnet Water zijn veiligheidsafstanden (PR 10‐6 contour)
opgenomen vanaf het midden van de transportroute.
Tevens worden in het Basisnet de plasbrandaandachtsgebieden benoemd voor transportroutes. Hiermee
wordt geanticipeerd op de beperkingen voor ruimtelijke ontwikkelingen die samenhangen met deze
plasbrandaandachtsgebieden.
Het Basisnet vermeldt dat op een afstand van 200 m vanaf de rand van het tracé in principe geen
beperkingen hoeven te worden gesteld aan het ruimtegebruik.
Besluit externe veiligheid buisleidingen
Per 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen in werking getreden. In dat besluit wordt
aangesloten bij de risicobenadering uit het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) zodat ook voor
buisleidingen normen voor het PR en het GR gelden. Op advies van de minister wordt bij de toetsing van
externe veiligheidsrisico's van buisleidingen al enkele jaren rekening gehouden met deze
risicobenadering.
Gemeentelijk beleid
De gemeente Ridderkerk beschikt over een beleidsvisie externe veiligheid. Deze beleidsvisie bevat het
samenhangend beleid ten aanzien van externe veiligheid. In de visie is een bijlage opgenomen met een
overzicht van alle risicobronnen met bijbehorende risico's. In de bijlagen is tevens een scenario‐analyse
opgenomen van de meest waarschijnlijke en worst‐case ongevalscenario's. De beleidsvisie is
kaderstellend voor het nemen van ruimtelijke besluiten en het verlenen van vergunningen waarbij
externe veiligheid in het geding is.
Onderzoek
Risicovolle inrichtingen
Het glastuinbouwbedrijf aan de overzijde van de Langeweg (Langeweg 464) beschikt over twee
bovengrondse propaanreservoirs met een inhoud van 9 m3 per reservoir. De PR 10‐6 contour bedraagt 12
meter, waar het plangebied buiten valt. De effectafstand 1% letaliteit bedraagt 230 meter. Het plangebied
ligt op een afstand van circa 260 meter van de propaanreservoirs en buiten het invloedsgebied van het
groepsrisico.
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Kijfhoek
Ten zuiden van het plangebied is het rangeerterrein Kijkhoek gelegen. Kijfhoek is een inrichting die onder
het Bevi valt. De milieuvergunning van de inrichting is op 16 juni 2009 door Gedeputeerde Staten van
Zuid‐Holland ambtshalve gewijzigd. De wijziging betrof het toepassen van een andere rekenmethodiek
voor het berekenen van de risico's, het opleggen van risicomonitoringssystemen en het aanpassen van de
voorschriften met betrekking tot de risico's. In het kader van deze wijziging is een kwantitatieve
risicoanalyse (QRA) uitgevoerd. In figuur 4.8 is de PR 10‐6‐risicocontour weergegeven. Het plangebied ligt
niet binnen deze contour. Het PR vormt daarom geen belemmering voor de vaststelling van dit
bestemmingsplan.

Figuur 4.8

Ligging PR 10‐6‐risicocontour rangeerterrein Kijfhoek (bron: www.risicokaart.nl)

Naast het PR is het invloedsgebied van het GR van het rangeerterrein Kijfhoek van belang. Dit
invloedsgebied is zeer ruim (circa 1 km). Het plangebied ligt op een afstand van circa 550 meter en
daarmee binnen het invloedsgebied. Door de Omgevingsdienst Zuid‐Holland Zuid is een beheerplan voor
het groepsrisico van Kijfhoek opgesteld (Beheerplan groepsrisico Kijfhoek, april 2012). De beoogde
ontwikkeling valt onder de gebiedsontwikkeling Deltapoort. De ruimte voor ruimte ontwikkeling is
meegenomen in de groepsrisicoberekening en past binnen de intentie dat het groepsrisico onder de
oriëntatiewaarde blijft. Een nieuwe berekening is dan ook niet noodzakelijk. Wel wordt een
verantwoording van het groepsrisico gegeven.
Vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg
Ten noordoosten van het plangebied vindt vervoer van gevaarlijke stoffen plaats over de A16. Uit het
Basisnet Weg blijkt dat deze weg een PR 10‐6 risicocontour heeft van 26 m. Ook is rondom de weg sprake
van een plasbrandaandachtsgebied van 30 m. Het maatgevende invloedsgebied voor het groepsrisico
bedraagt 355 m, als gevolg van het vervoer van brandbare gassen.
Het plangebied ligt op circa 890 m vanaf de A16, ver buiten de PR 10‐6 risicocontour, het
plasbrandaandachtsgebied en het maatgevende invloedsgebied voor het groepsrisico. Gelet op de grote
afstand (verder dan 355 meter) van het plangebied tot de A16 en het kleinschalige karakter van de
beoogde ontwikkeling, vormt deze weg geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling. De beoogde
ontwikkeling is niet van invloed op de hoogte van het groepsrisico.
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Vervoer van gevaarlijke stoffen door buisleidingen
Het plangebied ligt in de nabijheid van de hogedruk aardgasleiding A‐555 van de Gasunie. De gasleiding
heeft een diameter van 1067 mm en een druk van 66,2 bar. De leiding valt hierdoor onder de
werkingssfeer van het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). Volgens artikel 12, eerste lid, van
het Bevb moet bij de vaststelling van een bestemmingsplan, op grond waarvan de bouw van een
kwetsbaar of een beperkt kwetsbaar object wordt toegelaten, het groepsrisico in het invloedsgebied van
de buisleiding worden verantwoord. Woningen zijn volgens artikel 1 van het Bevb kwetsbare objecten.
De buisleiding kent volgens de inventarisatie van de DCMR voor de visie EV van de gemeente Ridderkerk
een invloedsgebied van 490 meter (zie figuur 4.5). De afstand van de buisleiding tot het plangebied
bedraagt circa 390 meter. De bedoelde ontwikkeling aan de Langeweg ligt dus voor een deel binnen het
invloedsgebied.

Figuur 4.5

Ligging invloedsgebied aardgasleiding A‐555

De verantwoording van het groepsrisico kan volgens artikel 12, derde lid onder a van het Bevb beperkt
worden uitgevoerd wanneer een plan buiten de zone ligt van de 100% letaliteit. De 100% letaliteit van
deze leiding ligt volgens de inventarisatie van de VRR voor de visie EV van de gemeente Ridderkerk op 170
meter. De ontwikkeling ligt buiten deze zone (zie figuur 4.6). De verantwoording van het groepsrisico van
deze buisleiding kan dus beperkt worden uitgevoerd.
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Figuur 4.6

Ligging zone 100% letaliteit

Bij een beperkte verantwoording van het groepsrisico kan volgens artikel 12, derde lid, van het Bevb
worden volstaan met de vermelding van:
 de aanwezige en de toename van de dichtheid van personen;
 het huidige groepsrisico en de toename daarvan; en
 de mogelijkheden voor hulpverlening en zelfredzaamheid.
De toename van de populatie kan herleid worden uit de toename van het aantal woningen en het kengetal
voor bewoning. Voor woningen wordt in het Handboek Populatieservice (2018, IOV) een dichtheid
aangehouden van 2,4 personen per woning. Uitgaande van 4 woningen binnen het invloedsgebied, neemt
de populatie toe met circa 10 personen.
Het huidige groepsrisico is volgens het rapport Milieuaspecten voor de externe veiligheidsvisie Ridderkerk
van de DCMR kleiner is dan 0,1 keer de oriëntatiewaarde en wordt gevonden bij 23 slachtoffers en een
frequentie van 1.33E‐008 (zie figuur 4.7).
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Figuur 4.7

Huidig groepsrisico hogedruk aardgasleiding A‐555 van de Gasunie

Het voor hogedruk aardgasleidingen voorgeschreven rekenmodel CAROLA berekent geen toename van
het groepsrisico wanneer een plan (van 4 woningen) buiten de 100% letaliteitafstand van een hogedruk
aardgasleiding ligt. Het groepsrisico hoeft dus vanwege de voorgenomen ontwikkeling niet berekend te
worden. Deze ontwikkelingen in Ridderkerk veroorzaken dus ook geen toename van het groepsrisico.
Op basis van de visie externe veiligheid van de gemeente Ridderkerk hanteert de gemeente het
kwetsbaarheidszone model van de VRR om de mate van hulpverlening en zelfredzaamheid te bepalen.
Het plan maakt geen zeer kwetsbare objecten mogelijk maar wel kwetsbare objecten. Bij kwetsbare
objecten wordt volgens het kwetsbaarheidszonemodel getoetst aan het meest geloofwaardige scenario
(MGS) en niet aan het worst case scenario (WCS). De afstanden in het MGS zijn volgens de eerder
genoemde inventarisatie van de VRR kleiner dan 20 meter. Het plangebied ligt buiten deze afstand. Er zijn
dus volgens dit model geen maatregelen nodig voor hulpverlening en zelfredzaamheid. Wel moet volgens
artikel 12, tweede lid, van het Bevb, het bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam‐Rijnmond in de
gelegenheid worden gesteld advies uit te brengen over de mogelijkheden tot voorbereiding van
bestrijding en beperking van de omvang van een ramp of zwaar ongeval en over de zelfredzaamheid van
personen in het invloedsgebied van de buisleiding.
Verantwoording groepsrisico
Vanwege de ligging binnen het invloedsgebied van verscheidenen risicobronnen dient het groepsrisico te
worden verantwoord. In deze verantwoording wordt ingegaan op de aspecten zelfredzaamheid,
bestrijdbaarheid en bereikbaarheid.
Bestrijdbaarheid en bereikbaarheid
De bestrijdbaarheid is afhankelijk van de inzetbaarheid van hulpverleningsdiensten, in hoeverre zij in staat
zijn hun taken goed uit te kunnen voeren en om daarmee verdere escalatie van een incident te
voorkomen. Hierbij kan gedacht worden aan het voldoende/ adequaat aanwezig zijn van aanvalswegen
en bluswatervoorzieningen, maar ook de brandweerzorgnorm wordt hier onder geschaard. Ten aanzien
van de aspecten bereikbaarheid en bluswatervoorziening hanteert de regionale brandweer de richtlijnen
zoals beschreven in de NVBR publicatie 'Handleiding bluswatervoorziening en bereikbaarheid'.
Het plangebied wordt ontsloten door de Langeweg die aansluit op de Rijksstraatweg in oostelijke richting
en de Molenweg in westelijke richting. Deze route kan gebruikt worden als vluchtroute voor de
aanwezige personen. Hiermee kunnen zij van de risicobron af vluchten, afhankelijk van welke risicobron.
Wat betreft bluswatervoorzieningen bieden de watergangen rond het plangebied voldoende capaciteit.
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Gelet op bovenstaande zijn de bestrijdbaarheid en bereikbaarheid voor hulpdiensten goed te noemen.
Zelfredzaamheid
Het uitgangspunt is dat de meerderheid van de aanwezige personen binnen het plangebied zelfredzaam
zullen zijn. Aanwezige kinderen en ouderen worden beschouwd als minder zelfredzame personen. Er
wordt uitgegaan van het feit dat de ouders/verzorgers de kinderen en ouderen kunnen begeleiden zodat
zij gezamenlijk kunnen vluchten.
Het advies is om zorg te dragen voor een goede voorlichting en instructie van de aanwezige personen
zodat men weet hoe te handelen tijdens een calamiteit door middel van de campagne “Goed voorbereid
zijn heb je zelf in de hand". Doorgaans is schuilen in een gebouw de beste optie; sluit ramen en deuren,
schakel het ventilatiesysteem af, blijf weg van ramen en schuil bij voorkeur in dat deel van het gebouw
dat zo ver mogelijk van het incident af is gelegen. Op de website 'www.rijnmondveilig.nl' staat meer
informatie over wat te doen in geval van een incident.
Conclusie
Geconcludeerd wordt dat het plan voldoet aan het beleid en de normstelling ten aanzien van externe
veiligheid. Het aspect externe veiligheid staat de uitvoering van het plan niet in de weg.

4.9

Bodem

Beleid en Normstelling
Op grond van het Bro dient in verband met de uitvoerbaarheid van een plan rekening te worden gehouden
met de bodemgesteldheid in het plangebied. Bij functiewijzigingen dient te worden bekeken of de
bodemkwaliteit voldoende is voor de beoogde functie en moet worden vastgesteld of er sprake is van een
saneringsnoodzaak. In de Wet bodembescherming is bepaald dat indien de desbetreffende
bodemkwaliteit niet voldoet aan de norm voor de beoogde functie, de grond zodanig dient te worden
gesaneerd dat zij kan worden gebruikt door de desbetreffende functie (functiegericht saneren). Voor een
nieuw geval van bodemverontreiniging geldt, in tegenstelling tot oude gevallen (voor 1987), dat niet
functiegericht maar in beginsel volledig moet worden gesaneerd. Nieuwe bestemmingen dienen bij
voorkeur te worden gerealiseerd op bodem die geschikt is voor het beoogde gebruik.
Onderzoek en conclusie
In 2014 is door MWH voor de gemeenten Barendrecht en Ridderkerk een regionale bodemkwaliteitskaart
gemaakt (6 juni 2014). De bodem in het plangebied bestaat uit drechtvaaggronden op veen met moerig
materiaal beginnend tussen de 0,4 en 0,8 m ‐ Mv. Drechtvaaggronden komen voor waar klei op veen
uitwigt. De bodemkwaliteit binnen het plangebied valt in de kwaliteitsklasse 'achtergrondwaarde'.
Bij de aanvraag omgevingsvergunning voor bouwen dient een actueel bodemonderzoek te worden
bijgevoegd.

4.10

Archeologie en cultuurhistorie

Beleid en normstelling
De Erfgoedwet regelt de bescherming van archeologisch erfgoed in de bodem, de inpassing ervan in de
ruimtelijke ontwikkeling en de financiering van opgravingen met als uitgangspunt: 'de veroorzaker
betaalt'.
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Voor gebieden waar archeologische waarden voorkomen of waar reële verwachtingen bestaan dat ter
plaatse archeologische waarden aanwezig zijn, dient door de initiatiefnemer voorafgaand aan
bodemingrepen archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd. De uitkomsten van het archeologisch
onderzoek dienen vervolgens volwaardig in de belangenafweging te worden betrokken. Het belangrijkste
doel is de bescherming van het archeologische in de bodem (in situ) omdat de bodem doorgaans de beste
garantie biedt voor een goede conservering. Er wordt uitgegaan van het basisprincipe de 'verstoorder'
betaalt voor het opgraven en het documenteren van de aangetroffen waarden als behoud in de bodem
niet tot de mogelijkheden behoort.
Onderzoek en conclusie
Het plangebied heeft in het vigerende bestemmingsplan de dubbelbestemming 'Waarde ‐ Archeologie'.
Voor deze gronden geldt dat archeologisch vooronderzoek noodzakelijk is indien de nieuwe bebouwing
een groter oppervlak heeft dan 6 m2 of de aan de bouw gerelateerde graafwerkzaamheden dieper dan 30
cm en met heiwerkzaamheden worden uitgevoerd.
Het benodigde archeologisch onderzoek is uitgevoerd door archeologisch adviesbureau RAAP. Het
volledige onderzoek is opgenomen in Bijlage 2. Op basis van de onderzoeksresultaten, de voorgenomen
bodemingrepen en de geringe omvang van het plangebied kan worden geconcludeerd dat in het grootste
deel van het plangebied bij de realisering van de plannen geen archeologische resten zullen worden
verstoord.
Uitzondering hierop vormen de twee noordelijke kavels. Het diepere landschap wordt doorsneden door
een (rest)geul behorend tot de Zwijndrechtstroomgordel. De top van deze stroomgordel heeft een
middelhoge verwachting voor vindplaatsen uit het Laat Neolithicum en de Vroege Bronstijd. Met
betrekking tot de zone in het noordoostelijke kavel wordt aanbevolen geen grondroerende
werkzaamheden dieper dan 1 m ‐Mv uit te voeren. Voor het noordwestelijke kavel wordt aanbevolen
geen grondroerende werkzaamheden dieper dan 1,7 m ‐ Mv uit te voeren. Indien dit niet mogelijk is,
wordt archeologisch vervolgonderzoek geadviseerd. Om te beoordelen of archeologisch
vervolgonderzoek daadwerkelijk nodig is, dient naast het uitgewerkte bouwplan tevens een palenplan te
worden voorgelegd aan het bevoegd gezag.
Op basis van de resultaten van het onderzoek wordt in het overige deel van het plangebied in het kader
van de voorgenomen bodemingrepen geen vervolgstap uit het proces van de Archeologische
Monumentenzorg (AMZ) noodzakelijk geacht. Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden
onverwacht archeologische resten worden aangetroffen, dan is conform artikel 5.10 van de Erfgoedwet
aanmelding van de desbetreffende vondsten bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap c.q.
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verplicht (vondstmelding via ARCHIS).
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4.11

Eindconclusie

Op basis van de onderzochte informatie worden geen bijzondere belemmeringen verwacht voor de
vaststelling van het bestemmingsplan ten aanzien van de milieu‐ en overige aspecten wanneer rekening
wordt gehouden met de volgende aandachtspunten:
 een vergunning moet worden aangevraagd voor de plaatsing van een duiker ten behoeve van het
nieuwe ontsluitingspad, indien van toepassing moet ook een vergunning worden aangevraagd voor
de aanleg van een nieuwe watergang;
 tijdens werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met het broedseizoen om verstoring van
broedvogels te voorkomen;
 het college dient hogere grenswaarden vast te stellen vanwege overschrijding van de
voorkeursgrenswaarde wegverkeerslawaai, spoorweglawaai en industrielawaai;
 archeologisch vervolgonderzoek wordt geadviseerd wanneer grondroerende werkzaamheden
worden uitgevoerd dieper dan 1 m ‐mV voor een zone in het noordoostelijke kavel en 1,7 m ‐mV voor
een zone in het noordwestelijke kavel. Daarom wordt de archeologische dubbelbestemming op het
hele perceel gehandhaafd.
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Hoofdstuk 5

Juridische plantoelichting

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

5.1

Algemeen

Dit bestemmingsplan vormt het juridische kader voor het plangebied. Op basis van dit bestemmingsplan
zal de beoogde ontwikkeling zonder verdere uitwerking van de bestemmingen of andere planologisch‐
juridische procedures kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast vervult het plan, na realisatie van de
ontwikkeling een belangrijke beheer‐ en gebruiksfunctie. Iedere functie in het plangebied is voorzien van
een daarop toegesneden bestemmingsregeling.
De planopzet biedt enige flexibiliteit voor de beoogde herinrichting en tegelijkertijd rechtszekerheid voor
de gebruikers van de aangrenzende gebieden. De in het plan vastgelegde omvang van de diverse functies
is vastgelegd op de verbeelding en in de bestemmingsregeling. Door deze wijze van bestemmen zijn de
functies ruimtelijk begrensd.
Ingevolge de Wro, het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en de daarbij behorende ministeriële Regeling
standaarden ruimtelijke ordening (Rsro) dienen bestemmingsplannen op vergelijkbare wijze opgebouwd
en gepresenteerd te worden en tevens digitaal uitwisselbaar gemaakt te worden. Er is een aantal
standaarden door het Ministerie van VROM ontwikkeld, waaronder de Standaard Vergelijkbare
Bestemmingsplannen (SVBP2012). In dit bestemmingsplan is van deze standaarden voor zover van
toepassing gebruikgemaakt. Hiermee wordt de rechtsgelijkheid en de uniformiteit binnen de
gemeentelijke c.q. landelijke bestemmingsplannen gediend. Het bestemmingsplan is tevens afgestemd
op de terminologie en regelgeving zoals opgenomen in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo). De regeling is zo veel mogelijk afgestemd op het gemeentelijk handboek voor
bestemmingsplannen en de bestemmingsplannen 'Waalbos' en 'Buitengebied'.

5.2

Opbouw regels

De juridische regeling bestaat uit vier hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk bevat de definities van
begrippen, die voor het algemene begrip, de leesbaarheid en uitleg van het plan van belang zijn en de
wijze van meten. In hoofdstuk 2 wordt op de bestemmingen en hun gebruik ingegaan (zie paragraaf 5.3).
Het derde hoofdstuk gaat in op de algemene bepalingen. De overgangs‐ en slotbepalingen maken
onderdeel uit van het vierde hoofdstuk.

5.3

De bestemmingen

Tuin
Op de gronden waar erfbebouwing niet wenselijk is, is de bestemming 'Tuin' opgenomen. Hier dient
beplanting aangebracht te worden, conform het landschappelijke raamwerk. De landschappelijke
inpassing is uitgewerkt in een inpassingsplan dat als Bijlage 2 bij de regels is opgenomen.
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Erfafscheidingen en andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegestaan met uitzondering van
zichtbare erfafscheidingen op de grens van bouwpercelen zodat het coulissencluster in zijn geheel een
landschappelijke uitstraling behoudt. Op gronden met de bestemming 'Tuin' mogen ook paden worden
aangelegd ter ontsluiting van de bouwkavels. Deze voorwaarden voor bouwen zijn uitgewerkt in het
kavelpaspoort dat als Bijlage 1 bij de regels is opgenomen.
Wonen
De nieuwe vrijstaande woningen zijn voorzien van de passende bestemming 'Wonen ‐ 1'. Het
bestemmingsplan komt overeen met het bouwvlak waarbinnen alle bebouwing moet worden
gerealiseerd. Voor de woning geldt een maximale inhoudsmaat van 650 m3. De bestemming biedt
daarnaast ruimte tot het realiseren van bijbehorende gebouwen, tuinen en erven. Daarnaast zijn er in de
regels bepalingen opgenomen ten aanzien van de goot‐ en nokhoogte van de woningen. Deze en andere
voorwaarden die aan de bouw van de woningen zijn gekoppeld zijn uitgewerkt in het kavelpaspoort. Het
kavelpaspoort is als Bijlage 1 bij de regels opgenomen. Naast de woonfunctie is beroepsuitoefening
aan huis onder bepaalde voorwaarden toegestaan.
Om te zorgen voor een goede landschappelijke inpassing is bepaald dat het landschappelijke
inpassingsplan zoals opgenomen in Bijlage 2 bij de regels binnen twee jaar na het verlenen van de
omgevingsvergunning voor bouwen van de eerste woning wordt uitgevoerd.
Waarde ‐ Archeologie
Ter bescherming van de archeologische waarden die mogelijk in het gebied voorkomen, is de
dubbelbestemming 'Waarde ‐ Archeologie' opgenomen. Voor deze gronden geldt dat bouwen en een
aantal genoemde werken en werkzaamheden, waarbij archeologische waarden in het geding kunnen zijn,
slechts mogelijk zijn na voorafgaande toetsing door het bevoegd gezag aan de archeologische waarden.

5.4

Aanduidingen

'geluidzone ‐ industrie Kijfhoek'
Binnen deze aanduiding mogen geen nieuwe woningen en andere geluidgevoelige objecten worden
gebouwd anders dit in dit bestemmingsplan toegestaan.
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Hoofdstuk 6

6.1

Uitvoerbaarheid

Economische uitvoerbaarheid

De uitvoering en kosten van het voornemen berusten volledig bij de initiatiefnemer. Met de gemeente
Ridderkerk is een anterieure overeenkomst afgesloten waarin is geregeld dat de eventuele uitgekeerde
(tegemoetkomingen in) planschade door de initiatiefnemer aan de gemeente worden vergoed. Hiermee
is de economische uitvoerbaarheid voldoende verzekerd.

6.2

Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Vooroverleg
In het kader van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is het ontwerpbestemmingsplan
toegezonden aan de volgende instanties en organisaties:
1. Waterschap Hollandse Delta
2. Gasunie
3. Gemeente Zwijndrecht
4. Veiligheidsregio Rotterdam‐Rijnmond
5. Provincie Zuid‐Holland.
De overlegpartners het waterschap, de veiligheidsregio en de provincie hebben gereageerd. De reacties
zijn hieronder samengevat en beantwoord.
Waterschap Hollandse Delta
Het Waterschap heeft het volgende advies uitgebracht:
'Met betrekking tot het werken in of nabij een watergang moet een watervergunning worden
aangevraagd.'
Reactie gemeente
Het advies wordt ter kennisgeving aangenomen. De initiatiefnemer is over dit advies geïnformeerd.
Veiligheidsregio Rotterdam‐Rijnmond
De Veiligheidsregio heeft het volgende advies uitgebracht:
'Draag zorg voor een goede voorlichting en instructie van de aanwezige personen zodat men weet hoe te
handelen tijdens een calamiteit door middel van de campagne “Goed voorbereid zijn heb je zelf in de
hand”. Doorgaans is schuilen in een gebouw de beste optie; sluit ramen en deuren, schakel het
ventilatiesysteem af, blijf weg bij ramen en schuil bij voorkeur in dat deel van het gebouw dat zo ver
mogelijk van het incident af is gelegen. Op de website “www.rijnmondveilig.nl” vindt u meer informatie
over wat te doen in geval van een incident.'
Reactie gemeente
Het advies is opgenomen in de paragraaf over externe veiligheid.
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Provincie Zuid‐Holland
Het voorontwerpbestemmingsplan is aangeboden aan de provincie via het e‐formulier voor ruimtelijke
plannen op de provinciale website. Uit het e‐formulier kwam dat het plan niet aangeboden hoeft te
worden aan de provincie.
Ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan is op grond van afdeling 3.4 Awb van 5 juni tot en met 16 juli 2020 ter
inzage gelegd. Er zijn twee zienswijzen ontvangen (waarvan één buiten de termijn). De zienswijzen zijn
samengevat en beantwoordt in de nota zienswijzen. Deze is opgenomen in Bijlage 6.
Vaststelling
De gemeenteraad is het bevoegd gezag voor de vaststelling van het plan. Na vaststelling ligt het plan nog
eenmaal gedurende zes weken ter inzage; de beroepstermijn.
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1

Inleiding

De gemeente Zwijndrecht heeft de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid verzocht akoestisch
onderzoek uit te voeren voor de herontwikkeling van de locaties langs de Langeweg te
Zwijndrecht. In het gebied rondom de Langeweg worden in de gemeenten Zwijndrecht,
Ridderkerk en Hendrik-Ido-Ambacht diverse projecten in het kader van "Ruimte voor ruimte"
uitgevoerd. Hierbij worden kassen afgebroken en ruimte vrijgegeven voor de bouw van
woningen. Als uitgangspunt is de aangeleverde verkaveling gehanteerd.
In bijlage 1.1 is de ligging van het plangebied aangegeven.
De gemeente Zwijndrecht heeft aan OZHZ gevraagd een berekening uit te voeren van de
totale geluidbelasting van alle relevante geluidbronnen. Het voorliggende akoestisch
onderzoek heeft betrekking op de onderdelen wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai en
industrielawaai. De oorspronkelijke plannen hielden 5 ontwikkellocaties in. Twee van die
locaties, namelijk de locaties 3 en 5 zijn komen te vervallen. Daarom wordt in dit onderzoek
steeds gesproken over de locaties 1, 2 en 4.
Locatie 1 betreft de omzetting van de agrarische bedrijfswoningen Langeweg 480 en 480A
naar burgerwoningen. Locatie 2 betreft de omzetting van de agrarische bedrijfswoning
Langeweg 474 naar een burgerwoning en de bouw van twee nieuwe burgerwoningen. Deze
beide locaties zijn gelegen in de gemeente Zwijndrecht. Locatie 4 ligt in Ridderkerk en
betreft de nieuwbouw van 4 burgerwoningen.
Voor een overzicht van de ligging van het plangebied wordt verwezen naar bijlage 1.1.
Ten aanzien van deze bijlage wordt vermeld dat de op de tekening nog zichtbare bestaande
kassen op locatie 1 en 2 verwijderd zullen worden vanwege de bestemmingswijziging van
de agrarische bedrijfswoningen naar burgerwoningen.
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2

Uitgangspunten

Voor het onderzoek zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:


Voor wegverkeerslawaai is uitgegaan van de verkeerscijfers zoals die zijn opgenomen in de
RVMK Drechtsteden 2015 voor het jaar 2028;



Voor de bouwvlakken en de hoogten daarvan is uitgegaan van aangeleverde digitale
tekeningen;



Het bouwplan voorziet niet in fysieke wijzigingen aan de bestaande wegen in het plangebied.
Er is in onderhavige situatie daarom geen sprake van een reconstructie krachtens de Wet
geluidhinder;



Voor het onderzoek railverkeerslawaai is uitgegaan van de gegevens afkomstig uit het
geluidregister spoor;



Omdat het plangebied tevens is gelegen binnen de wettelijk vastgestelde zone van
Industrieterrein Kijfhoek is ook een onderzoek industrielawaai uitgevoerd.
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3

Toetsingskader

3.1

Algemeen

De grenswaarden met betrekking tot de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting vanwege weg- en
railverkeerslawaai en industrielawaai zijn opgenomen in de Wet geluidhinder (verder Wgh genoemd)
en het daarbij behorende Besluit geluidhinder.
De Wgh is alleen van toepassing binnen een conform deze wet geldende geluidzone. Voor de zones
van de rijksinfrastructuur (rijkswegen en spoorwegen) geldt dat deze sinds 1 juli 2012 onder de
werking van de Wet milieubeheer vallen. De grenswaarden (de ten hoogst toelaatbare
geluidbelasting en de maximale hogere waarde) uit de Wgh zijn van toepassing op de
geluidbelasting van de gevels van woningen, andere geluidgevoelige gebouwen (o.a. scholen,
kinderdagverblijven, ziekenhuizen, verpleeghuizen) en geluidgevoelige terreinen (standplaats voor
woonwagens en waterwoningen, zoals vastgelegd in het bestemmingsplan).

3.2

Wegverkeerslawaai

Algemeen
De regels en normen die gelden voor wegverkeerslawaai zijn opgenomen in hoofdstuk VI “Zones
langs wegen” van de Wgh. De regels en normen uit de Wgh gelden binnen de wettelijk vastgestelde
geluidzone van een weg. De breedte van de geluidzone van een weg is geregeld in afdeling 1
“Omvang geluidzones” (artikel 74 en 75 Wgh) van het genoemd hoofdstuk. De Wgh maakt
onderscheid tussen “bestaande situaties”, “nieuwe situaties” en “reconstructies”.
Breedte zones
Op grond van artikel 74 van de Wgh heeft elke weg een zone, met uitzondering van:
• wegen gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied;
• wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/h geldt.
De breedte van een zone is, op grond van artikel 74 van de Wgh, afhankelijk van de ligging in
stedelijk of buitenstedelijk gebied en van het aantal rijstroken. Onder stedelijk gebied wordt het
gebied binnen de bebouwde kom verstaan. Onder buitenstedelijk gebied wordt het gebied buiten de
bebouwde kom en het gebied binnen de zone van een autoweg of autosnelweg verstaan.
In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de breedten van de zones van wegen, welke
relevant zijn voor onderhavig onderzoek.
Tabel 1: Breedte zones van wegen
Omschrijving

Breedte zone

Buitenstedelijk gebied
Weg bestaande uit 1 of 2 rijstroken

250 meter

De breedte van de zone uit de bovengenoemde tabel wordt gemeten aan weerszijden van de weg
vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook.
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Grenswaarden “nieuwe situaties”
Op grond van artikel 82 lid 1 van de Wgh bedraagt de ten hoogst toelaatbare belasting (hierna
voorkeursgrenswaarde) bij nieuwe woningen binnen de zone van een weg 48 dB. Op grond van
artikel 83 van de Wgh, kunnen in afwijking van de in artikel 82 genoemde waarde van 48 dB, de in
tabel 2 opgenomen hogere waarden als ten hoogste toelaatbaar worden vastgesteld.
Tabel 2: Ten hoogst toelaatbare belasting en maximale hogere waarde voor nieuwe woningen bij een
bestaande weg
Situatie

Ten hoogst toelaatbare belasting1

Maximaal hogere
grenswaarde (buitenstedelijk)

Nieuwe woningen
1

48 dB

53 dB

Ten hoogst toelaatbare belasting wordt ook wel voorkeursgrenswaarde genoemd.

Het vaststellen van een hogere waarde voor wegverkeerslawaai is alleen mogelijk indien:
• de toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de belasting vanwege de
weg, van de gevel van de woning of andere gevoelige gebouwen, onvoldoende doeltreffend
is, of;
• de toepassing van maatregelen op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige,
verkeers- of vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard stuit.
Daarnaast heeft de gemeente Zwijndrecht beleid voor het vaststellen van hogere waarden. Bij het
vaststellen van een hogere waarde moet eveneens voldaan worden aan de eisen uit dit beleid.
Ruimtelijke procedures
Voor het aspect wegverkeerslawaai is het van belang welke ruimtelijke procedure bij de omzetting
van een agrarische bedrijfswoning binnen de zone van een weg wordt doorlopen.
In het betreffende bouwplan wordt voor locatie 1 en 2 de omzetting naar een burgerwoning geregeld
middels een bestemmingsplanprocedure. Daarom is artikel 76 van de Wet geluidhinder (Wgh) van
toepassing. Op basis van artikel 76 lid 3 Wgh hoeft de geluidbelasting van een aanwezige weg op
bestaande woningen niet getoetst te worden aan de grenswaarden. Hieronder valt het omzetten van
een agrarische bedrijfswoning naar een (burger)woning. Het vaststellen van een hogere waarde is
dan niet mogelijk en het treffen van maatregelen is in dit geval dan ook niet noodzakelijk.
Voor industrie- en railverkeerslawaai moet bij een bestemmingsplanprocedure wel worden getoetst
aan de grenswaarden uit de Wgh omdat het hoofdstuk Industrielawaai in de Wgh en het hoofdstuk
spoorweglawaai in het Besluit geluidhinder géén artikel kennen dat onderzoek naar bestaande
situaties uitsluiten.
Aftrek voor het in de toekomst stiller worden van wegverkeer
Op grond van artikel 110g van de Wgh mogen de berekende geluidbelastingen vanwege
wegverkeerslawaai gecorrigeerd (verminderd) worden met 2 dB voor de wegen waar de snelheid
70 kilometer per uur of hoger is en met 5 dB voor de overige wegen (< 70 kilometer per uur).
Deze correctie is ingevoerd vanwege de verwachting dat het wegverkeer in de toekomst stiller
wordt door technische ontwikkelingen en aanscherping van de typekeuringseisen voor
motorvoertuigen. In onderhavige situatie is enkel sprake van wegen met een rijsnelheid van lager
dan 70 km/h. De aftrek bedraagt dan 5 dB.
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3.3

Spoorweglawaai

De regels en normen die gelden voor railverkeerslawaai zijn opgenomen in hoofdstuk VII “Zones
langs spoorwegen” van de Wgh. De feitelijke bescherming is vastgelegd in hoofdstuk 4
Spoorwegen van het Bgh.
De omvang van de geluidzone (het planologisch aandachtsgebied) langs een spoorweg is
afhankelijk van het feit of de spoorweg is aangegeven op de geluidplafondkaart of de zonekaart.
Voor de regio Zuid-Holland Zuid geldt dat alle spoorwegen zijn aangegeven op de
geluidplafondkaart. Voor spoorwegen die zijn aangegeven op de geluidplafondkaart wordt in artikel
1.4a Bgh de omvang van de geluidzone geregeld. De breedte van de zone is afhankelijk van de
hoogte van het geluidproductieplafond.
Het plangebied ligt binnen de geluidzone van de spoorlijn Dordrecht-Rotterdam (zonebreedte ter
hoogte van het plangebied is 600 meter). Het beschermingsniveau voor nieuw te realiseren
geluidgevoelige bestemmingen in de zone van een spoorweg is vastgelegd in artikelen 4.9 tot en
met 4.12 van het Bgh, zie tabel op de volgende pagina.
Tabel 3: Beschermingsniveau geluidgevoelige bestemmingen binnen zone spoorweg
Bestemming

Voorkeursgrenswaarde

Maximale ontheffingswaarde

Woning

55 dB (art. 4.9 Bgh)

68 dB (art. 4.10 Bgh)

Via een hogere waarde procedure kan van de voorkeursgrenswaarde worden afgeweken tot de
maximale ontheffingswaarde. Daarnaast heeft de gemeente Zwijndrecht aanvullend beleid
vastgesteld voor het vaststellen van hogere waarden (zie ook paragraaf 3.6). Bij het vaststellen van
een hogere waarde moet tevens voldaan worden aan de eisen uit dit beleid.

3.4

Industrielawaai

De regels en normen uit de Wgh gelden alleen binnen de wettelijk vastgestelde zone van een
industrieterrein. Een zone is een planologisch aandachtsgebied rondom het industrieterrein.
Bij industrielawaai is de zone het gebied tussen het gezoneerde industrieterrein en de 50 dB(A)zonegrens rondom het industrieterrein.
Op grond van artikel 1 van de Wet geluidhinder is er sprake van een gezoneerd industrieterrein als
de bestemming van de gronden de vestiging van een inrichting als bedoeld in onderdeel D, bijlage I
van het Besluit omgevingsrecht (Bor), toelaat.
De grenswaarden en regels die gelden voor industrielawaai zijn opgenomen in de artikelen van
hoofdstuk V ”Zones rond industrieterreinen” van de Wgh. Voor zones van “nieuwe” industrieterreinen
(opgericht na 1 januari 2007) betreft dit afdeling 1 "zones".
Voor zones van bestaande industrieterreinen (bestaand op 1 januari 2007) betreft dit afdeling 2
“Bestaande zones “.
Het industrieterrein Kijfhoek is opgericht voor 1 januari 2007. Afdeling 2 (artikelen 52 tot en met 64)
van hoofdstuk V van de Wgh is in deze situatie van toepassing.
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Op grond van artikel 59 van de Wgh zijn de artikelen 44 en 45 overeenkomstig van toepassing bij
nieuw te bouwen woningen en nog niet geprojecteerde woningen. Dit betekent dat de ten hoogst
toelaatbare belasting (voorkeursgrenswaarde) van de gevel van de woning 50 dB(A) is.
De maximale hogere waarde van de gevel van de woning bedraagt 55 dB(A). Het vaststellen van
een hogere waarde voor industrielawaai is alleen mogelijk indien de toepassing van maatregelen,
gericht op het terugbrengen van de belasting, onvoldoende doeltreffend zal zijn, dan wel op
overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, landschappelijke of financiële aard stuit.

3.5

Goede ruimtelijke ordening

Bij wegen met een maximum snelheid van 30 kilometer per uur is de Wgh niet van toepassing.
Reden hiervoor is dat wegen met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur conform
artikel 74 van de Wgh geen geluidzone hebben. Dit betekent dat toetsing aan de normen uit de
Wgh en het aanvragen van een hogere waarde formeel niet vereist is.
Wel dient op basis van jurisprudentie van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
in het kader van een goede ruimtelijke ordening de aanvaardbaarheid van het akoestisch klimaat in
de toelichting van het plan te worden onderbouwd. Er liggen in de nabijheid van de
planontwikkeling geen 30 kilometer per uur wegen. Er wordt in het kader van dit onderzoek dan ook
geen aandacht besteed aan 30 km wegen.

3.6

“Beleid hogere grenswaarden” gemeente Zwijndrecht

Voor het vaststellen van hogere waarden heeft de gemeente Zwijndrecht beleid vastgesteld. In het
beleid is vastgelegd onder welke voorwaarden de gemeente hogere waarden vaststellen. De eisen
zijn afhankelijk van de hoogte van de geluidbelasting.
N.B. De gemeente Ridderkerk heeft geen hogere waarden beleid vastgesteld. In deze paragraaf
wordt dus enkel gesproken over het hogere waarden beleid van de gemeente Zwijndrecht.
Bij geluidbelastingen tot en met 53 dB speelt volgens het “Beleid hogere grenswaarden” (verder
genoemd beleid) cumulatie van geluid geen rol. Daarnaast is het bij dergelijke geluidbelastingen
ook niet noodzakelijk dat de woningen een afschermende werking vervullen voor andere
geluidgevoelige bestemmingen.
Wel gelden er voorwaarden voor de aanwezigheid van een geluidluwe gevel, een geluidluwe
buitenruimte en de indeling van de woning.
In het beleid is aangegeven dat de buitenruimte van de woning in beginsel aan de geluidluwe zijde
van de woning is gelegen. De geluidbelasting op deze gevel overschrijdt de
voorkeursgrenswaarden van 48 dB uit de Wgh niet.
Voor wat betreft de indeling van de woning wordt als voorwaarde gesteld dat tenminste één van de
slaapkamers niet aan de hoogst belaste zijde wordt gesitueerd. Bij voorkeur wordt de helft van de
geluidgevoelige ruimten of de helft van het oppervlak van alle geluidgevoelige ruimtes samen niet
aan de hoogst belaste zijde gesitueerd. Bij de indeling van de woning dient rekening te worden
gehouden met deze voorwaarden.
Om een hogere waarde vast te kunnen stellen is nader onderzoek naar bron- en
overdrachtsmaatregelen noodzakelijk.
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3.7

Eisen geluidwerende constructies

Als op grond van de Wgh en het Bgh door burgemeester en wethouders hogere waarden worden
vastgesteld, is het van groot belang om de te realiseren geluidwering van de gevel te controleren.
Bij wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai moet de karakteristieke geluidwering daarbij ten
minste gelijk zijn aan het verschil tussen de geluidbelasting van die constructie en 33 dB.
De genoemde geluidbelasting betreft een cumulatieve geluidbelasting van alle wegen tezamen
zonder de reductie overeenkomstig artikel 110g van de Wgh.
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4

Uitgevoerde werkzaamheden

4.1

Wegverkeerslawaai

Voor het nieuwe bestemmingsplan is akoestisch onderzoek verricht naar de geluidbelasting
vanwege wegverkeer ter plaatse van de voorziene woningen. De geluidbelasting ter plaatse
van de woningen is met behulp van Geomilieu berekend voor het jaar 2028.
Het plangebied is gelegen binnen de zone van een zoneplichtige weg, krachtens de Wet
geluidhinder, namelijk de Langeweg. Er liggen geen rijkswegen of 30 km/h wegen in de nabijheid
van het plangebied. Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de wegkenmerken uit de
RegionaleVerkeersMilieuKaart van de Drechtsteden (versie 2015).
Gerekend is conform de Standaardrekenmethode II van het Reken- en meetvoorschrift geluid
2012. De belasting is afhankelijk van de hoogte van de objecten, berekend op 1,5, 4,5 en 7,5
meter hoogte voor respectievelijk de begane grond, 1e verdieping en 2e verdieping.
Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het rekenmodel Geomilieu versie 4.30.
Het is nog niet helemaal bekend hoe de nieuw te bouwen woningen gesitueerd zullen worden
op locatie 2 en 4. Daarom zijn de geluidbelastingen berekend ter plaatse van de randen van
de bouwvlakken, zonder rekening te houden met een eventuele afschermende werking van
de onderlinge woningen (worst case benadering).
Het gehele voor dit onderzoek gebruikte computermodel is op te vragen bij de Omgevingsdienst.
Een grafische weergave van de ligging van de toetspunten is opgenomen in bijlage 1.2a, 1.2b en
1.2c voor respectievelijk locatie 1, 2 en 4.
Een cijfermatig overzicht van de toetspunten is in bijlage 2.1a gegeven.
Maatgevende verkeersintensiteit en verkeerssamenstelling
Voor de verkeersintensiteit en verkeerssamenstelling van lokale wegen is uitgegaan van de
gegevens zoals die in het jaar 2028 verwacht worden.
In bijlage 2.1b is een uitgebreider overzicht van de gegevens van de wegen gegeven. Hierin wordt
ook de voertuigverdeling en de verdeling van de voertuigen over de dag-, avond- en nachtperiode
weergegeven.

4.2

Industrielawaai

Het plangebied is gelegen binnen de wettelijk vastgestelde zone van Industrieterrein Kijfhoek.
Op basis van het meest recente zonemodel is de geluidbelasting uitgerekend op de
geprojecteerde woningen/bouwvlakken. De belasting is, afhankelijk van de hoogte van de
objecten, berekend op 1,5, 4,5 en 7,5, meter hoogte. Voor de berekeningen is gebruik
gemaakt van het rekenmodel Geomilieu.

4.3

Railverkeerslawaai

Het plangebied is gelegen binnen de zone van de spoorlijn Rotterdam-Dordrecht. Er is
gebruik gemaakt van de gegevens zoals afkomstig uit het geluidregister spoorwegen. De
belasting is afhankelijk van de hoogte van de objecten, berekend op 1,5, 4,5 en 7,5 meter
hoogte. Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het rekenmodel Geomilieu versie 4.30.
Zaaknummer: Z-16-305048
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5

Resultaten

5.1

Berekende geluidbelastingen

Op basis van de eerder genoemde uitgangspunten zijn berekeningen uitgevoerd.
Dit heeft geresulteerd in de volgende geluidbelastingen (zie ook bijlage 2.2 t/m 2.4):
Tabel 4: Ten hoogste optredende geluidbelasting per woning/bouwvlak en per gevel
Gevel

Wegverkeer

Railverkeer

Industrie

Voorkeursgrenswaarde

48 [dB]

55 [dB]

50 [dB(A)]

Maximaal hogere grenswaarde

53 [dB]

68 [dB]

55 [dB(A)]

Locatie 1:

Zuid

35

60

52

Omzetting Langeweg 480A

Noord

57

49

38

Géén toetsing voor wegverkeer

Oost

51

57

51

Geluidbelastingen dienen ter informatie

West

53

57

45

Locatie 1:

Zuid

26

60

52

Omzetting Langeweg 480

Noord

56

44

38

Géén toetsing voor wegverkeer

Oost

52

56

52

Geluidbelastingen dienen ter informatie

West

51

57

44

Locatie 2:

Zuid

39

58

53

Omzetting Langeweg 474

Noord

56

43

37

Géén toetsing voor wegverkeer

Oost

52

54

53

Geluidbelastingen dienen ter informatie

West

53

56

48

Locatie 2:

Zuid

36

58

54

Nieuwbouw Polderwoning P links

Noord

57

41

38

Oost

52

54

53

West

53

56

47

Zuid

34

58

54

Locatie 2:
Nieuwbouw Polderwoning P rechts

Noord

56

39

39

Oost

51

54

53

West

53

56

47

Locatie 2:

Zuid

24

58

54

Nieuwbouw Schuurwoning S links

Noord

52

38

38

Oost

49

54

53

West

49

56

47

Locatie 2:

Zuid

24

58

54

Nieuwbouw Schuurwoning S rechts

Noord

52

41

38

Oost

48

54

53

West

49

56

47

Locatie 4:

Zuid

52

57

54

Twee bouwvlakken dichtst bij

Noord

35

47

46

Langeweg gelegen

Oost

49

54

52

West

48

54

50
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Worst-case *
Voor locatie 2 geldt dat voor de 2 nieuw te bouwen woningen nog geen concrete ligging en
bouwvolume bekend is. In overleg met de gemeente Zwijndrecht zijn berekeningen
uitgevoerd voor 2 varianten per woning, oftewel Polderwoning links en rechts, alsmede
Schuurwoning links en rechts. Hierbij is per variant uitgegaan van een maximaal bouwvolume
zoals deze op grond van het bestemmingsplan mogelijk is.
De berekeningen zijn verricht waarbij alleen rekening gehouden is met de
afschermende/reflecterende werking van de berekende woning zelf.
Voor eventuele cumulatie van de verschillende bronnen geldt dat dit pas mogelijk is nadat op
basis van concrete plannen de juiste geluidbelastingen op de verschillende gevels per
woning berekend kunnen worden. Echter omdat locatie 1 en 2 tussen de verschillende
bronnen gelegen zijn, zal er in géén geval sprake zijn van geluidluwe gevels en zal
gemotiveerd afgeweken moeten worden van het beleid.
De in tabel 4 vermelde oranje waarden betreffen geluidbelastingen die de voorkeursgrenswaarden overschrijden, maar wel onder de maximaal hogere grenswaarden liggen.
Hiervoor zullen hogere waarden moeten worden vastgesteld (indien aangetoond en
onderbouwd kan worden dat bron- en/of overdrachtsmaatregelen, om de geluidbelasting te
reduceren tot beneden de voorkeursgrenswaarden, niet mogelijk zijn).
De vermelde rode waarden voor wegverkeerslawaai (Langeweg) betreffen geluidbelastingen
die ook de maximaal hogere grenswaarde overschrijden. Als bron- en/of
overdrachtsmaatregelen, om de geluidbelasting te reduceren tot beneden de maximaal
hogere grenswaarde van 53 dB, niet mogelijk zijn zullen deze gevels als dove gevel moeten
worden uitgevoerd.

5.2

Vast te stellen hogere waarden bij toepassing dove gevels

Ten aanzien van wegverkeerslawaai afkomstig van de Langeweg geldt dat de hoogst belaste
gevel van de nieuw te bouwen Polderwoning op locatie 2 in principe uitgevoerd moet worden
als zogenaamde dove gevel1). Dit betreft de noordgevel van de Polderwoning.
Voor de om te zetten woningen op locatie 1 en 2 hoeft het wegverkeer niet te worden
getoetst aan de grenswaarden omdat de omzetting geregeld wordt middels een
bestemmingsplanprocedure. Gelet hierop is een hogere grenswaarde noodzakelijk zoals in
de hierna volgende tabel is gepresenteerd.
Tabel 5: Vast te stellen hogere grenswaarden
Locatie

Wegverkeer [dB]

Railverkeer [dB]

Industrie [dB(A)] *

1

Géén

2 woningen 60

2 woningen 55

2

2 woningen max. 53

3 woningen max. 58

3 woningen 55

4

2 woningen 52

4 woningen max. 57

4 woningen 55

* Voor industrielawaai (Kijfhoek) moet niet de berekende waarde maar de maximale hogere
grenswaarde van 55 dB(A) worden vastgesteld. Dit omdat rekenmodellen met invulling van
bouwplannen tot iets andere (veelal te lage) geluidbelastingen kunnen leiden ten opzichte van de
zonebeheermodellen industrielawaai.

1)

Een dove gevel is een gevel waarin géén te openen delen aanwezig zijn of een beperkt aantal te

openen delen indien deze te openen delen niet in een geluidgevoelige ruimte gelegen zijn.
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5.3

Onderbouwing vast te stellen hogere waarden

Een hogere waarde vaststellen kan volgens de Wgh alleen als onderbouwd wordt dat bron- en/of
overdrachtsmaatregelen, teneinde de geluidbelasting aan de voorkeursgrenswaarde te laten
voldoen, niet mogelijk zijn. Vanuit de Wgh wordt de voorkeursvolgorde van bronmaatregelen
(wegdek, verkeersintensiteit, rijsnelheid), overdrachtsmaatregelen (vergroten afstand en schermen
of wallen) en maatregelen aan de gevel gehanteerd.
Maatregelen wegverkeerslawaai


Het verlagen van de verkeersintensiteit en/of de wettelijk toegestane rijsnelheid is op de
Langeweg naar alle waarschijnlijkheid niet mogelijk. Het beheer van de weg valt onder het
Waterschap Hollandse Delta waarbij de wettelijk toegestane rijsnelheid al langere tijd 60 km/h
bedraagt. Omdat de omgeving niet als stedelijk gebied is te typeren, is een verdere verlaging
van de rijsnelheid hoogstwaarschijnlijk niet mogelijk.



Het toepassen van een stiller wegdek stuit, gezien de afstand van 900 m langs de Langeweg
waar de nieuwe woningen worden gebouwd, naar verwachting op financiële bezwaren. De
kosten voor het aanpassen van het wegdek staan niet in verhouding tot de verlaging van de
geluidbelasting voor de beschouwde woningen waar de geluidbelasting de
voorkeursgrenswaarde overschrijdt.



Alhoewel schermen en wallen langs de weg een doeltreffende geluidreducerende maatregel
zouden kunnen zijn, moet deze voorziening worden onderbroken door de toegangswegen
naar de percelen. Door deze onderbrekingen wordt de geluidreducerende werking sterk
verminderd en is het toepassen van schermen of wallen niet doelmatig.



Tevens is onderzocht wat het effect is van een afstandsvergroting tot de Langeweg voor de
nieuw te bouwen woningen op locatie 2. Hieruit blijkt dat als de dichtst bij de Langeweg te
bouwen woning (polderwoning) op een afstand van minimaal 30 m uit het hart van de
Langeweg gesitueerd wordt, de geluidbelasting op de gevel aan de Langeweg maximaal 53
dB bedraagt waardoor dove gevels niet meer noodzakelijk zijn.



Tenslotte zijn aanvullende berekeningen voor locatie 4 verricht ter bepaling van het effect van
afstandsvergroting tot de Langeweg. Hieruit blijkt dat als de twee meest nabij de Langeweg
gelegen woningen op een afstand van circa 80 m uit de as van de Langeweg worden
gesitueerd, wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. In dit geval is noch een
hogere waarde noch maatregelen nodig voor de woningen.

Maatregelen railverkeerslawaai


Gezien de grote afstand van het spoor tot de nieuwe woningen zouden schermen van circa 2
m en een lengte van 1.500 m moeten worden aangebracht om de geluidbelasting te
reduceren. De kosten die hiermee zijn gemoeid variëren van 3,5 tot 4 miljoen euro. Ook op
grond van de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wgh blijkt dat deze maatregel niet
doelmatig is.



Voor railverkeerslawaai blijkt daarnaast uit het onderzoek dat het beperken van het aantal
(geluidgevoelige bouwlagen) een positieve uitwerking heeft op de vast te stellen hogere
grenswaarden. Voor locatie 4 is een hogere waarde voor spoorweglawaai van maximaal 57
dB nodig2. Voor locatie 2 kan de hogere waarde voor de woningen worden beperkt tot 58 dB.

2

De hogere waarden op locatie 4 zijn uitsluitend nodig voor de 3e bouwlaag. Als het dak blind (geen

dakraam aan de zijde van de Langeweg) of doof wordt uitgevoerd is voor locatie 4 geen hogere waarde
nodig voor railverkeerslawaai.
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Maatregelen industrielawaai
Omdat de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden moet specifiek worden onderzocht
welke maatregelen mogelijk zijn om te kunnen voldoen aan de normen uit de Wgh. Door
Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland is voor Kijfhoek een
saneringsprogramma vastgesteld. Door de Minister van VROM is daarnaast een besluit
genomen over de Maximaal Toelaatbare Geluidniveaus (MTG's) voor de woningen gelegen
rondom het industrieterrein. Aangezien alle mogelijke effectieve bronmaatregelen reeds in
het kader van de geluidsaneringsoperatie zijn uitgevoerd en Kijfhoek beschikt over een
recente en actuele milieuvergunning, zijn verdergaande bronmaatregelen niet mogelijk.
Omdat de geluidbelasting bij de nieuwe woningen wordt bepaald door een groter aantal
bronnen die verspreid over het terrein liggen, zijn overdrachtsmaatregelen evenmin mogelijk.
De berekende geluidbelasting bij de woningen is soms lager dan 55 dB(A). Voor gezoneerde
industrieterreinen (Kijfhoek) moet echter niet de berekende waarde maar de maximale hogere
grenswaarde van 55 dB(A) worden vastgesteld. Dit omdat rekenmodellen met invulling van
bouwplannen tot iets andere (veelal te lage) geluidbelastingen kunnen leiden ten opzichte van de
zonebeheermodellen industrielawaai. Dit heeft geen gevolgen voor de gevelwering. De minimale
karakteristieke geluidwering van een nieuwe woning bedraagt 20 dB. Omdat de vereiste
binnenwaarde 35 dB bedraagt kan met de minimaal vereiste geluidwering (die al bereikt wordt met
een traditionele gevelopbouw zonder geluidwerende maatregelen) worden voldaan aan de eisen uit
het Bouwbesluit 2012.

Zaaknummer: Z-16-305048
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6

Conclusies

In dit rapport zijn de mogelijkheden voor woningbouw onderzocht langs de Langeweg in
relatie tot de Wgh. De woningbouw betreft het omzetten van drie agrarische bedrijfswoningen
naar een burgerwoning en de bouw van zes nieuwe woningen in het kader van de Ruimtevoor-ruimte regeling. De nieuwe woningen worden gebouwd verspreid over drie locaties, te
weten locatie 1, 2 en 4. Hierna worden per locatie de conclusies bondig beschreven.
Locatie 1 : Omzetten twee agrarische bedrijfswoningen (Langeweg 480 en 480A) naar
een burgerwoning
De geluidbelasting door industrie- en railverkeerslawaai overschrijdt de
voorkeursgrenswaarden. Omdat de maximale ontheffingswaarden niet worden overschreden,
kan voor beide woningen een hogere grenswaarde worden vastgesteld.
Het wegverkeerslawaai hoeft niet te worden getoetst aan de grenswaarden omdat de
omzetting geregeld wordt middels een bestemmingsplanprocedure.
Locatie 2 : Omzetten één agrarische bedrijfswoning (Langeweg 474) en de bouw van 2
nieuwe burgerwoningen
De geluidbelasting door industrie- en railverkeerslawaai overschrijdt de
voorkeursgrenswaarden. Omdat de maximale ontheffingswaarden niet worden overschreden,
kan voor alle drie woningen een hogere grenswaarde worden vastgesteld.
Voor de om te zetten woning hoeft het wegverkeerslawaai niet te worden getoetst aan de
grenswaarden omdat de omzetting geregeld wordt middels een bestemmingsplanprocedure.
Voor de beide nieuwe burgerwoningen is de maximale ontheffingswaarde 53 dB. Voor de
dichtst bij de Langeweg te bouwen woning (Polderwoning) is daarom aan de zijde van de
Langeweg een dove gevel noodzakelijk (noordgevel). Deze dove gevel is niet meer
noodzakelijk in het geval de woning op zijn minst op 30 m uit het hart van de Langeweg wordt
gebouwd. Omdat locatie 2 tussen de verschillende bronnen gelegen is zal er geen sprake zijn
van geluidluwe gevels en zal gemotiveerd afgeweken moeten worden van het hogere waarde
beleid.
Locatie 4 : Nieuwbouw 4 nieuwe burgerwoningen
Voor wegverkeers-, railverkeers- en industrielawaai wordt de voorkeursgrenswaarde
overschreden. Omdat géén van de geluidbronnen een geluidbelasting veroorzaakt boven de
maximale ontheffingswaarde kan een hogere grenswaarde worden vastgesteld. Omdat al de
beschouwde bronnen aan dezelfde zijde een te hoge geluidbelasting veroorzaken, is een
geluidluwe gevel en geluidluwe tuin bij elk van de woningen gewaarborgd.
Algemene conclusie
Indien bron- en/of overdrachtsmaatregelen niet mogelijk en/of wenselijk zijn, kunnen hogere
waarden worden vast gesteld, mits de zwaarst belaste gevel op locatie 2 (noordgevel Polderwoning)
doof worden uitgevoerd. Er zal dan wel moeten worden aangetoond en onderbouwd dat bron- en/of
overdrachtsmaatregelen inderdaad op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige,
landschappelijke en/of financiële aard stuiten.
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Ligging plangebied

Bijlage 1.1 Ligging plangebied
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Bijlage 2.1a Invoergegevens model immissiepunten
Akoestiesch onderzoek Langeweg
modelgegevens toetspunten_WV
Model:
Groep:

2028L WVL gebouwen juiste hoogte
(hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam
L4-Bv2-01
L2-Bv2-04
L2-Bv2-03
L2-Bv2-02
L2-Bv1-01

Omschr.
L2-bouwvlak
L2-bouwvlak
L2-bouwvlak
L2-bouwvlak
L2-bouwvlak

Maaiveld
-2,40
-2,47
-2,53
-2,49
-2,19

Hdef.
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

Hoogte A
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

Hoogte B
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50

Hoogte C
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50

Hoogte D
------

Hoogte E
------

Hoogte F
------

Gevel
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

L2-Bv1-02
L2-Bv1-03
L2-Bv1-04
L1W1west
L1W1noord

L2-bouwvlak 1 oostgevel
L2-bouwvlak 1 zuidgevel
L2-bouwvlak 1 westgevel
Langeweg480A westgevel
Langeweg480A noordgevel

-2,25
-2,29
-2,23
-1,41
-1,52

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

4,50
4,50
4,50
4,50
4,50

7,50
7,50
7,50
---

------

------

------

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

L1W1oost
L1W1 zuid
L1W2 oost
L1W2zuid2
L1W2west

Langeweg480A oostgevel
Langeweg480A zuidgevel
Langeweg480 oostgevel
Langeweg480 zuidgevel2
Langeweg480 westgevel

-1,85
-1,78
-1,88
-2,24
-2,16

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

4,50
4,50
4,50
4,50
4,50

------

------

------

------

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

L1W2 noord
L2W1noord
L2W1west
L2W1zuid
L2W1oost

Langeweg480 noord 1
Locatie2woning noordgevel
Locatie2woning westgevel
Locatie2woning zuidgevel
Locatie2woning oostgevel

-2,05
-2,33
-2,24
-2,42
-2,51

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

4,50
4,50
4,50
4,50
4,50

------

------

------

------

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

L4-Bv2-01
L2-Bv2-04
L2-Bv2-03
L2-Bv2-02
L4-Bv2-01

L2-bouwvlak
L2-bouwvlak
L2-bouwvlak
L2-bouwvlak
L2-bouwvlak

2
2
2
2
2

noordgevel
westgevel
zuidgevel
oostgevel
noordgevel

-2,25
-2,20
-2,20
-2,25
-2,38

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

4,50
4,50
4,50
4,50
4,50

7,50
7,50
7,50
7,50
7,50

------

------

------

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

L2-Bv2-04
L2-Bv2-03
L2-Bv2-02
L4-Bv2-01
L2-Bv2-04

L2-bouwvlak
L2-bouwvlak
L2-bouwvlak
L2-bouwvlak
L2-bouwvlak

2
2
2
2
2

westgevel
zuidgevel
oostgevel
noordgevel
westgevel

-2,33
-2,29
-2,35
-2,60
-2,55

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

4,50
4,50
4,50
4,50
4,50

7,50
7,50
7,50
7,50
7,50

------

------

------

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

L2-Bv2-03
L2-Bv2-02
L4-Bv2-01
L2-Bv2-04
L2-Bv2-03

L2-bouwvlak
L2-bouwvlak
L2-bouwvlak
L2-bouwvlak
L2-bouwvlak

2
2
2
2
2

zuidgevel
oostgevel
noordgevel
westgevel
zuidgevel

-2,57
-2,62
-2,34
-2,29
-2,31
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Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
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Bijlage 2.1b Invoergegevens model wegen

Akoestiesch onderzoek Langeweg
modelgegevens wegen
Model:
Groep:

2028L WVL
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Omschr.
Langeweg
Langeweg
Langeweg
Langeweg
Langeweg

Wegdek
Referentiewegdek
Referentiewegdek
Referentiewegdek
Referentiewegdek
Referentiewegdek

V(LV(D))
60
60
60
60
60

Totaal aantal
2371,68
2154,54
2432,88
2276,13
4649,59

%Int(D)
6,67
6,67
6,67
6,67
6,68

%Int(A)
3,40
3,40
3,39
3,39
3,36

%Int(N)
0,80
0,80
0,80
0,80
0,79

%LV(D)
90,89
90,89
90,17
90,17
88,32

%LV(A)
96,07
96,07
95,74
95,74
94,88

%LV(N)
92,16
92,16
91,53
91,53
89,91

%MV(D)
7,12
7,12
7,68
7,68
9,13

%MV(A)
3,17
3,17
3,44
3,44
4,13

%MV(N)
6,59
6,59
7,11
7,11
8,48

%ZV(D)
1,99
1,99
2,15
2,15
2,55

%ZV(A)
0,76
0,76
0,82
0,82
0,99

%ZV(N)
1,25
1,25
1,35
1,35
1,61

Langeweg
Langeweg
Langeweg
Langeweg
Langeweg

Referentiewegdek
Referentiewegdek
Referentiewegdek
Referentiewegdek
Referentiewegdek

60
60
60
60
60

3982,43
4969,68
4308,27
4969,68
4308,27

6,68
6,69
6,69
6,69
6,69

3,36
3,33
3,33
3,33
3,33

0,79
0,79
0,79
0,79
0,79

88,32
87,07
87,07
87,07
87,07

94,88
94,28
94,28
94,28
94,28

89,91
88,80
88,80
88,80
88,80

9,13
10,11
10,11
10,11
10,11

4,13
4,61
4,61
4,61
4,61

8,48
9,41
9,41
9,41
9,41

2,55
2,82
2,82
2,82
2,82

0,99
1,11
1,11
1,11
1,11

1,61
1,79
1,79
1,79
1,79

Langeweg
Langeweg
Langeweg
Langeweg
Rijksstraatweg

Referentiewegdek
Referentiewegdek
Referentiewegdek
Referentiewegdek
Referentiewegdek

60
60
60
60
60

8426,76
4413,22
4308,27
4969,68
1938,02

6,69
6,69
6,69
6,69
6,62

3,33
3,33
3,33
3,33
3,40

0,79
0,79
0,79
0,79
0,88

86,84
86,84
87,07
87,07
87,17

94,17
94,17
94,28
94,28
94,13

88,60
88,60
88,80
88,80
87,78

10,28
10,28
10,11
10,11
9,25

4,70
4,70
4,61
4,61
4,41

9,57
9,57
9,41
9,41
9,29

2,87
2,87
2,82
2,82
3,58

1,13
1,13
1,11
1,11
1,45

1,82
1,82
1,79
1,79
2,93

Rijksstraatweg
Rijksstraatweg
Rijksstraatweg
Rijksstraatweg
Rijksstraatweg

Referentiewegdek
Referentiewegdek
Referentiewegdek
Referentiewegdek
Referentiewegdek

60
60
60
60
60

2448,44
1938,02
2448,44
1938,02
2448,44

6,62
6,69
6,69
6,62
6,62

3,40
3,33
3,33
3,40
3,40

0,88
0,79
0,79
0,88
0,88

87,17
87,09
87,09
87,17
87,17

94,13
94,29
94,29
94,13
94,13

87,78
88,82
88,82
87,78
87,78

9,25
10,09
10,09
9,25
9,25

4,41
4,60
4,60
4,41
4,41

9,29
9,39
9,39
9,29
9,29

3,58
2,82
2,82
3,58
3,58

1,45
1,10
1,10
1,45
1,45

2,93
1,79
1,79
2,93
2,93

Rijksstraatweg
Rijksstraatweg
Rijksstraatweg

Referentiewegdek
Referentiewegdek
Referentiewegdek

60
60
60

3627,64
2448,44
1938,02

6,61
6,62
6,62

3,44
3,40
3,40

0,87
0,88
0,88

88,28
87,17
87,17

94,17
94,13
94,13

89,02
87,78
87,78

8,73
9,25
9,25

4,63
4,41
4,41

8,53
9,29
9,29

2,99
3,58
3,58

1,20
1,45
1,45

2,45
2,93
2,93
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Akoestiesch onderzoek Langeweg
modelgegevens wegen
Model:
Groep:

2028L WVL
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Omschr.
Langeweg
Langeweg
Langeweg
Langeweg
Langeweg

X-1
98966,55
98967,61
99711,81
99712,66
100779,96

Y-1
428937,18
428938,88
428532,19
428534,00
428090,60

X-n
99711,80
99712,66
100781,11
100780,61
100816,30

Y-n
428532,19
428534,00
428090,06
428092,00
428043,25

Langeweg
Langeweg
Langeweg
Langeweg
Langeweg

100781,76
100816,37
100817,55
101614,41
101615,54

428091,47
428043,19
428044,81
427561,83
427563,48

100817,62
101614,43
101615,52
101654,01
101655,17

428044,75
427561,82
427563,50
427534,12
427535,75

Langeweg
Langeweg
Langeweg
Langeweg
Rijksstraatweg

101716,63
101717,76
101717,74
101716,65
100781,85

427494,24
427495,89
427495,90
427494,22
428091,16

101880,64
101881,76
101655,13
101654,06
100778,69

427397,70
427399,36
427535,78
427534,09
428115,19

Rijksstraatweg
Rijksstraatweg
Rijksstraatweg
Rijksstraatweg
Rijksstraatweg

100779,87
100778,69
100776,70
100999,36
100997,39

428090,90
428115,13
428115,00
428849,16
428849,46

100776,70
100999,33
100997,42
101004,99
101003,01

428114,93
428849,02
428849,61
428885,85
428886,15

Rijksstraatweg
Rijksstraatweg
Rijksstraatweg

100772,52
100981,11
100982,89

429066,12
428952,55
428953,45

100981,52
101003,01
101004,99

428952,12
428885,83
428886,17
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12-7-2017 14:13:49

Bijlage 2.2a Rekenresultaten wegverkeerslawaai (Grafisch) - Locatie 1

periode:
groep:

Lden
Langeweg
Inclusief groepsreducties

428560
0m

20 m
schaal = 1 : 500

56/57
53/53

34/35

50/51

LOCATIE 1: Geluidbelastingen wegverkeerslawaai (incl. aftrek van 5 dB)

Wegen
Toetspunten
Gebouwen

428520

55/56

52/52
25/26

99640
Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Maatregelenonderzoek - 2028L WVL gebouwen juiste hoogte] , Geomilieu V4.30

99680

99720

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

49/51

Bijlage 2.2b1 Rekenresultaten wegverkeerslawaai (Grafisch) - Locatie 2 - P Links

Bijlage 2.2b2 Rekenresultaten wegverkeerslawaai (Grafisch) - Locatie 2 - P Rechts

Bijlage 2.2b3 Rekenresultaten wegverkeerslawaai (Grafisch) - Locatie 2 - S Links

Bijlage 2.2b4 Rekenresultaten wegverkeerslawaai (Grafisch) - Locatie 2 - S Rechts

periode:
groep:

20/23/25

Lden
Langeweg
Inclusief groepsreducties

40/42/43
40/41/43
0m

44/45/46

22/27/29

20 m
schaal = 1 : 600

40/41/42
40/41/43
43/45/46
428350

LOCATIE 4: Geluidbelastingen wegverkeerslawaai (incl. aftrek van 5 dB)

Wegen
Toetspunten
Gebouwen

Bijlage 2.2c Rekenresultaten wegverkeerslawaai (Grafisch) - Locatie 4

33/34/35
46/47/48
46/48/49
32/33/35
46/47/48
428300

46/48/48
50/51/52

100400
Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Maatregelenonderzoek - 2028L WVL gebouwen juiste hoogte] , Geomilieu V4.30

100450

100500

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

50/52/52

Bijlage 2.3a Rekenresultaten industrielawaai (Grafisch) - Locatie 1

periode:

Etmaalwaarde
Inclusief groepsreducties

428560

0m

20 m
schaal = 1 : 500

LOCATIE 1: Geluidbelastingen industrielawaai

Mobiele bron
Puntbronnen
Toetspunten
Gebouwen
Bedrijven

38/37
44/45

51/52

50/51

428520

38/37

50/52
52/52

99640
99680
Industrielawaai - IL, [Maatregelenonderzoek - Industrielawaaimodel Kijfhoek; gebouwen juiste hoogte] , Geomilieu V4.30

99720

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

43/44

Bijlage 2.3b1 Rekenresultaten industrielawaai (Grafisch) - Locatie 2 - P Links

Bijlage 2.3b2 Rekenresultaten industrielawaai (Grafisch) - Locatie 2 - P Rechts

Bijlage 2.3b3 Rekenresultaten industrielawaai (Grafisch) - Locatie 2 - S Links

Bijlage 2.3b4 Rekenresultaten industrielawaai (Grafisch) - Locatie 2 - S Rechts

35/35/38

periode:

Etmaalwaarde
Inclusief groepsreducties

47/48/49
50/50/51
50/51/53

34/35/38

0m

20 m
schaal = 1 : 600

46/48/49
48/49/51

LOCATIE 4: Geluidbelastingen industrielawaai

Mobiele bron
Puntbronnen
Toetspunten
Gebouwen
Bedrijven

Bijlage 2.3c Rekenresultaten industrielawaai (Grafisch) - Locatie 4

49/50/53
428350

40/41/39
48/50/50
50/52/52
41/46/39
49/50/50
428300

50/52/52
52/54/54

100400
Industrielawaai - IL, [Maatregelenonderzoek - Industrielawaaimodel Kijfhoek; gebouwen juiste hoogte] , Geomilieu V4.30

100450

100500

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

52/54/54

Bijlage 2.4a Rekenresultaten railverkeerslawaai (Grafisch) - Locatie 1

periode:

Lden

0m

428560

20 m
schaal = 1 : 500

LOCATIE 1: Geluidbelastingen railverkeerslawaai

Banen
Toetspunten
Gebouwen

48/49
56/57

60/60

57/57

428520

41/44

55/56
59/60

99640
99680
Railverkeerslawaai - RMR-2012, [Maatregelenonderzoek - Spoorweg Langeweg gebouwen juiste hoogte] , Geomilieu V4.30

99720

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

57/57

Bijlage 2.4b1 Rekenresultaten railverkeerslawaai (Grafisch) - Locatie 2 - P Links

Bijlage 2.4b2 Rekenresultaten railverkeerslawaai (Grafisch) - Locatie 2 - P Rechts

Bijlage 2.4b3 Rekenresultaten railverkeerslawaai (Grafisch) - Locatie 2 - S Links

Bijlage 2.4b4 Rekenresultaten railverkeerslawaai (Grafisch) - Locatie 2 - S Rechts

periode:

Lden

30/35/35
48/51/52
0m

46/51/53

20 m
schaal = 1 : 600

50/54/56

28/33/35
48/51/53
47/51/53
50/54/56

LOCATIE 4: Geluidbelastingen railverkeerslawaai

Banen
Toetspunten
Gebouwen

Bijlage 2.4c Rekenresultaten railverkeerslawaai (Grafisch) - Locatie 4

428350

42/45/46
50/52/54
46/51/54
39/45/47
50/52/54
428300

47/51/53
51/54/56

100400
Railverkeerslawaai - RMR-2012, [Maatregelenonderzoek - Spoorweg Langeweg gebouwen juiste hoogte] , Geomilieu V4.30

100450

100500

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

52/55/57
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1 Inleiding
1.1 Kader
Aanleiding
In opdracht van V.O.F. M.J. van Nes heeft RAAP in mei 2017 een archeologisch bureauonderzoek (BO) en een Inventariserend Veldonderzoek (IVO), verkennen de en karterende fase, door
middel van boringen uitgevoerd in plangebied Langeweg 3-3B, gemeente Ridderkerk. De aanleiding voor dit onderzoek is het voornemen om op deze locatie 4 woningen te realiseren. Hiervoor
is een omgevingsvergunning nodig.
Beleidskader
Het uitgangspunt voor dit onderzoek wordt gevormd door het wettelijk en beleidsmatig kader voor
de ruimtelijke ordening en monumentenzorg. De gemeente Ridderkerk is in dezen de bevoegde
overheid die een besluit zal nemen over hoe om te gaan met de aanwezigheid van eventueel
aanwezige archeologische waarden.
Op de Archeologische Waardenkaart van de gemeente Ridderkerk ligt het plangebied in een zone
met een redelijk hoge archeologische verwachting. Het beleid voor deze zone schrijft voor dat er
2

bij bodemingrepen groter dan 200 m en tevens dieper reiken dan 50 cm -Mv een archeologisch
onderzoek dient te worden uitgevoerd.
In het bestemmingsplan Waalbos (NL.IMRO.05970000BPRIJS2008-VG01-) geldt een
vergunningsplicht voor bouw- en graafwerkzaamheden (inclusief heien) die dieper reiken dan 30
2

cm beneden maaiveld en die tevens een oppervlakte beslaan van meer dan 6 m .
2

2

2

De omvang van de bouwvlakken per kavel is achtereenvolgens 1.342 m , 1.250 m , 1.312 m en
2

1.345 m . Een archeologische onderbouwing met betrekking tot de eventuele aanwezigheid van
archeologische waarden is derhalve verplicht conform het vigerend gemeentelijk beleid.

1.2 Ligging van het plangebied
Het plangebied bevindt zich zo’n 800 meter ten zuiden van de historische kern van het dorp Rij soord in de gemeente Ridderkerk. Het wordt aan de zuidzijde begrensd door de Langeweg en aan
de overige zijden door agrarisch gebied (figuur 1). Op recente luchtfoto’s uit Google Earth en
Bing Maps is te zien dat het plangebied onbebouwd is, en in gebruik als grasland.
Volgens de geraadpleegde topografische kaart en het Actueel Hoogtebestand Nederland
(https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/) bedraagt de huidige maaiveldhoogte in het plangebied
gemiddeld 1,8 m -NAP.
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1.3 Planomschrijving
Het plangebied is momenteel onbebouwd. In het kader van het ruimte -voor-ruimte project op het
eiland IJsselmonde wordt nieuwbouw gerealiseerd op 4 kavels. De omvang van de ka vels is
2

2

2

achtereenvolgens 4.170 m (grootte bouwvlak 1.342 m ), 3.821 m (grootte bouwvlak 1.250 m2),
2

2

2

4.044 m2 (1.312 m ) en 4.053 m (1.345 m ). Per bouwvlak bestaat de bebouwing uit één hoofdgebouw en één of meer bijbehorende bouwwerken. Het hoofdgebouw zal een footprint van
2

2

maximaal 125 m hebben, de bijgebouwen een footprint van maximaal 75 m . De diepte van de
graafwerkzaamheden is nog niet bekend. Ook is de omvang en exacte ligging van de woningen
nog niet bekend. Het gebied zal door de aanleg van een ontsluitingspad met de Langeweg verbonden worden.

1.4 Doelstelling
Het doel van het veldonderzoek is het toetsen en aanvullen van de in het PvE opgestelde gespecificeerde verwachting (Moree, 2017). Op basis van de onderzoeksresultaten en de aard en o mvang van de voorgenomen bodemingrepen is vervolgens in hoofdstuk 4 een advies gegeven over
de omgang met eventueel aanwezige archeologisch relevante geo(morfo)logische eenheden of
archeologische resten.

1.5 Kwaliteit
Het onderzoek is uitgevoerd volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie
4), beheerd door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB; www.sikb.nl).
Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd conform het Programma van Eisen (Moree, 2017).
Voor de in deze notitie genoemde archeologische perioden wordt verwezen naar tabel 1.
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2 Bureauonderzoek
2.1 Methode
Ten behoeve van het archeologisch vooronderzoek in het plangebied is door het B ureau
Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam (BOOR) een bureauonderzoek uitgevoerd (Moree, 2017).
Op basis van het bureauonderzoek is een gespecificeerde archeologische verwachting en een
PvE opgesteld (Moree, 2017). De volgende paragraaf beschrijft de resultaten van het
uitgevoerde bureauonderzoek grotendeels integraal, en zijn op enkele punten (kabels &
leidingen en Bodem) aangevuld met relevante informatie.

2.2 Aardkundige situatie
Geologische gegevens
In 2003 is de nieuwe lithostratigrafische indeling van Nederland ingevoerd (Westerhoff, Wong &
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 & Kok 1994), op de GeoTop en op door het BOOR in de nabije
omgeving van het plangebied verzamelde aardkundige informatie is de globale opbouw van de
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. De top van deze formatie ligt in de omgeving van het plangebied op ongeveer 12,5 m NAP. De formatie bestaat uit geulafzettingen (grindhoudend grof zand tot matig fijn zand) die
worden afgedekt door een enkele dm dikke laag siltige, kalkloze en taaie klei - ‘leem’ - die gevormd is in een komgebied (Laag van Wijchen). Op het Basisveen ligt een dik pakket klastische
kom- en oeverafzettingen (Afzettingen van Gorkum, thans Formatie van Echteld) afgewisseld
met veen (Hollandveen, thans Formatie van Nieuwkoop). Op de kom - en oeverafzettingen
rust een pakket veen (Formatie van Nieuwkoop). In het pakket kan plaatselijk een laag klei - ook
kom- en oeverafzettingen - voorkomen, die tot de Afzettingen van Tiel (thans Formatie van Ec hteld) wordt gerekend. De top van de natuurlijke sequentie bestaat uit een dek van al of niet sterk
siltige klei behorend tot de Afzettingen van Tiel III (thans Formatie van Echteld). Het dek is g evormd na de overstromingen van de Zwijndrechtse Waard in 1314/1315.
Met de herindijking van de waard in 1332 kwam een eind aan de natuurlijke sedimentatie in het
plangebied.
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Bodem
De bodem in het plangebied bestaat uit drechtvaaggronden op veen (Mv41C) met moerig materiaal beginnend tussen de 40 en 80 cm -Mv. Drechtvaaggronden komen voor waar klei op veen
uitwigt (De Bakker, 1966).
Op de bodemkaart staat in de directe omgeving van het plangebied grondwatertrap III aangegeven. Een grondwatertrap III wijst erop dat de gemiddeld hoogste grondwaterstand minder dan 40
cm -Mv bedraagt en de laagste grondwaterstand tussen de 80 -120 cm -Mv bedraagt. Een dergelijk variërende grondwaterstand betekend dat eventueel aanwezige organische archeologische
resten (zoals hout en bot) niet goed geconserveerd zullen zijn. Anorganische archeologische
resten kunnen daarentegen nog wel in goede staat in de bodem aanwezig zijn.

2.3 Bewoningsgeschiedenis
(Cultuur)historische achtergrond
Het plangebied bevindt zich in de polder Strevelshoek en Rijsoord in de ten zuiden van de Waal
gelegen Zwijndrechtse Waard. De waard wordt voor het eerst genoemd in een oorkonde van
1028, waarin keizer Koenraad II het klooster Hohorst (later de Sint Paulusabdij in Utrecht) b evestigt in het bezit van de door de bisschoppen Ansfried en Adelbold geschonken goederen
(Vervloet & Mulder 1985, 35). De ontginning van de Zwijndrechtse Waard nam rond het jaar 1000
een aanvang en kenmerkte zich door een strookvormige percelering, opstrekkend vanaf de r ivieroevers. Een indicatie hiervoor geven de sporen van vijf lange evenwijdig aan elkaar lopende
kavelsloten die zichtbaar zijn op luchtfoto’s in het agrarische gebied tussen de Waal en de Langeweg in de polder Strevelshoek en Rijsoord (zie vindplaatsnummer 53 ; BOORvindplaatsnummer 21-24). De sloten snijden de huidige strookvormige percelering - daterend uit
de eerste helft van de 14e eeuw - onder een scherpe hoek. De Langeweg ligt mogelijk op de
plaats van een vroegere achterkade, waar de strokenverkaveling van de luchtfoto’s aan de
Waalzijde en die van de Develzijde elkaar ontmoetten, ongevee r in het midden van de Zwijndrechtse waard (Pons 1998, 210).
Van groot belang voor de occupatiegeschiedenis van de Zwijndrechtse Waard zijn de overstr omingen uit het begin van de 14e eeuw. Over het jaar van inundatie van de waard bestaat discu ssie. Volgens Vervloet en Mulder komen de jaren 1314/1315 het meest in aanmerking. De inund atie geschiedde waarschijnlijk voornamelijk door rivierwater. De herindijking verliep niet zonder
moeilijkheden, maar werd uiteindelijk waarschijnlijk in de zomer van 1332 volt ooid. De structuur
van het plangebied en omgeving is bepaald door de ontginningen na de herindijking van de
Zwijndrechtse Waard in 1332. De strookvormige kavels tussen de Langeweg en de Waal zijn
ongeveer noordnoordoost-zuidzuidwest gericht. De eigendomscomplexen in het hoofdland (de
betere gronden) van de waard lagen netjes geconcentreerd in blokken van 50 gemet of circa 250
hectare bij elkaar. De grenzen hiervan waren min of meer loodrecht op de Langeweg uitgezet
zoals tot op heden te zien is gebleven in het open poldergebied.
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Historisch landgebruik
Op basis van het bestudeerde historische kaartmateriaal worden geen resten van bebouwing
verwacht. Het kaartmateriaal is afkomstig van de website www.topotijdreis.nl. Op deze site staan
onder andere de Bonnebladen en de Topografische Militaire Kaart. Het plangebied is ook nu nog
onbebouwd en in gebruik als grasland (Moree, 2017).
Luchtfoto’s
Voor het beknopte PvE is door BOOR luchtfotonummer 100-432 van de luchtfoto atlas van Uitgeverij 12 Provinciën bestudeerd (genomen op 29 mei 2003). Dit leverde geen aanwijzingen op
voor de aanwezigheid van archeologische waarden in het plangebied.
Grondwerkzaamheden, leidingen en ontgrondingen
Op basis KLIC-melding is gebleken dat er geen kabels en leidingen in het plange bied aanwezig
zijn. Er worden geen grootschalige verstoringen van de bodem verwacht (www.kadaster.nl/KLIC,
melding 17G223418_1).

2.4 Archeologie
Bekende archeologische resten
Volgens de Archeologische Monumentenkaart (AMK) Zuid-Holland, opgenomen in kaart 1b
(Archeologie waarden) van de Cultuurhistorische Hoofdstructuur Zuid -Holland (Provincie ZuidHolland, 2007) bevinden zich binnen het plangebied geen terreinen van hoge archeologische
waarde, geen terreinen van zeer hoge archeologische waarde en gee n terreinen van zeer hoge
archeologische waarde (tevens wettelijk beschermd).
In het plangebied zijn geen archeologische waarden bekend. Er is niet eerder archeologisch
onderzoek verricht.
In de nabije omgeving van het plangebied zijn twee vindplaatsen be kend. Zo’n 340 meter naar
het noordwesten bevindt zich vindplaats 21-72. Het gaat om een aantal parallel aan elkaar lopende lijnen dat op luchtfoto’s in het oostelijke deel van de Polder Rijsoord en Strevelshoek
zichtbaar is. De lijnen worden geïnterpreteerd als dichtgeslibde sloten van een oude verkaveling
of percelering. De verkaveling is vermoedelijk bij de systematische ontginning van het gebied in
e

de 11 eeuw of (iets) eerder tot stand gekomen en funtioneerde tot de overstromingen van de
Zwijndrechtse waard in 1314/1315, waarna de sloten zijn overdekt met een laag klastische sed imenten.
Circa 270 meter ten oosten van het plangebied ligt vindplaats 21-26. Het gaat om een terrein van
50x30 meter met een uiterst vage vondstconcentratie op geploegde grond o ver een zeer zwakke
terreinverhoging. Het vondstmateriaal bestaat uit aardewerk - grijs en rood aardewerk - dat in de
Late Middeleeuwen B en Nieuwe tijd is te plaatsen. De vindplaats is vooralsnog niet te duiden.
Op iets grotere afstand van het plangebied zijn tot nu toe 28 archeologische vindplaatsen be-
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kend. 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 vondstconcentr aties, 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 o pzichte van NAP zijn de gegevens uit de kartering van IJsselmonde door Hageman (1991) b eschikbaar. 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 R omeinse 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 Afzettingen van Tiel III (Formatie van Echteld), direct onder
de bouwvoor. Verondersteld wordt door RAAP dat de top van de oeverafzettingen in de bou wvoor zijn opgenomen. Aangenomen wordt dat ook op andere vindplaatsen de archeologica zich
hoog in oeverafzettingen behorend tot de Formatie van Echteld bevinden.

2.5 Gespecificeerde archeologische verwachting
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 ‘Langeweg 3 -3B’ 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 mog elijke 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 middelgrote kans is op de
aanwezigheid van sporen uit de Romeinse tijd en Late Middeleeuwen in het bodemtraject top
veen (Formatie van Nieuwkoop) - maaiveld.
Het is lastig een exacte diepte aan te geven waarop de archeologische waarden kunnen worden
verwacht. Afgaand op de resultaten van onderzoeken in de gemeente Ridderkerk bevindt de top
van het veen (Formatie van Nieuwkoop) zich veelal binnen 2 meter beneden het maaiveld. Dit
betekent dat de bovenste 2 meter hoogstwaarschijnlijk het m eest kansrijke bodemtraject is.
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,
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metaal, bewerkt hout, as, houtskool, fosfaat en mest en dergelijke voorkomen. In en onder zo’n
vondstlaag kunnen zich resten van constructiehout bevinden.
Het vondstmateriaal van nederzettingsterreinen uit de Late Middeleeuwen B (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.
Indien de bodemopbouw echter verstoord is geraakt door (graaf)werkzaamheden in de 20e eeuw
dan heeft het plangebied een lage verwachting voor alle hierboven beschreven periodes. Eve ntuele archeologische waardes zullen door dergelijke (graaf)werkzaam heden verstoord zijn waardoor resten waarschijnlijk niet meer in situ aanwezig zijn, en de informatiewaarde van deze re sten gering is. Om het verwachtingsmodel te toetsen en aan te vullen is een verkennend veldo nderzoek door middel van boringen uitgevoerd.
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3 Veldonderzoek
3.1 Methode
Het inventariserend veldonderzoek (IVO) bestond uit een booronderzoek verkennende en
karterende fase.
Het doel van het veldonderzoek door middel van boringen is om de in het bureauonderzoek
opgestelde specifieke archeologische verwachting te toetsen en waar nodig aan te passen. Tijdens het veldonderzoek wordt vastgesteld waar en waardoor de bodemopbouw verstoord is g eraakt en waar niet. Daarnaast wordt vastgesteld of het bodemprofiel en event uele archeologische
indicatoren aanleiding geven te veronderstellen dat archeologische resten aanwezig zijn in het
plangebied. In het plangebied zijn conform het PvE 31 boringen (28 verkennend en 3 karterend)
verricht, verdeeld in 4 kruisraaien. Per bouwkavel zijn de boringen in een kruisraai geplaatst met
een onderlinge afstand van 10 meter (figuur 2).
Op basis van de uitkomsten van de boringen in kavel C (zuidwest), zijn 3 karterende boringen
geplaatst (boornummers 29, 30 en 31). Deze boringen hadden als doel om te onderzoeken in
hoeverre de waargenomen indicatoren in boring 17 en 18 zich verspreid hadden binnen het kavel
en of er sprake was van een cultuurlaag. In deze 3 karterende boringen zijn geen indicatoren
meer aangetroffen en er zijn geen aanwijzingen voor een cultuurlaag aangetroffen. Er zijn
daarom geen verdere aanvullende boringen geplaatst.
Er is geboord tot maximaal 4 m -Mv (ca. 5,5 m -NAP) met een Edelmanboor met een diameter
van 7 cm en een gutsboor met een diameter van 3 cm. De boringen zijn lithologisch conform
NEN 5104 (Nederlands Normalisatie-instituut, 1989) digitaal beschreven in het boorbeschrijvingssysteem van RAAP (Deborah 2; Bijlage 1). Alle boringen zijn ingemeten met behulp van
een RTK-GPS (x-, y- en z-waarden). De beschreven bodemopbouw is weergegeven in één profiel per kavel (figuren 3a-3d).
Het opgeboorde materiaal is in het veld door middel van verbrokkeling en versnijding gecontr oleerd op de aanwezigheid van archeologische indicatoren (zoals houtskool, vuursteen, aard ewerk, metaal, bot, verbrande leem en fosfaatvlekken).

3.2 Resultaten
Bodemopbouw
Tijdens het veldonderzoek is vanaf het maaiveld een bouwvoor aangetroffen met een gemiddelde
dikte van 40 cm. De bouwvoor is bruingrijs en bestaat uit een zwak humeuze, zwak zandige klei
en bevat in de meeste gevallen zandbrokken.
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Laat-middeleeuws overstromingsdek
Direct onder deze bouwvoor is in vrijwel het gehele plangebied een zwak zandig kleipakket met
zand en/ of kleibrokken aangetroffen. De kleur van dit pakket varieert va n licht tot donkerbruingrijs. De klei is meestal zwak humeus, bevat fragmenten schelp en in een enkel geval houtre sten. Dit pakket is geïnterpreteerd als de dekafzettingen behorend tot de Formatie van Echteld
(voormalige Afzettingen van Tiel III). Dit dek is gevormd tijdens de overstromingen van de
Zwijndrechtse Waard, vermoedelijk in 1314/1315. Met de herindijking van de waard in 1332
kwam een eind aan de natuurlijke sedimentatie in het plangebied.
De top van deze afzettingen bevindt zich tussen de 0,7 en 1 m -Mv (1,9 - 2,5 m -NAP) en het
pakket heeft een gemiddelde dikte van 35 cm.
Waalafzettingen
Naar beneden toe gaan deze afzettingen in vrijwel alle boringen abrupt over naar een uiterst
siltige tot zwak zandige, grijs tot lichtgrijze klei. De klei is meestal matig stevig, kalkrijk en ijzerhoudend. In boringen 4, 8, 9, 20, 25 en 26 gaan deze afzettingen abrupt tot geleidelijk over naar
een sterk siltige, (licht)bruingrijze tot grijze klei. In een enkel geval bevat dit pakket wat plantenresten of is het zwak humeus.
In de boorbeschrijvingen zijn bovenstaande afzettingen beschreven als oever- op komafzettingen
binnen de Formatie van Echteld (voormalige Afzettingen van Tiel) . Gezien de afstand tot de Waal
zullen het komafzettingen zijn. In (de top van) deze afzettingen zijn geen archeologisch relevante
niveaus aangetroffen.
De top van deze Waalafzettingen bevindt zich op 0,4 - 1,3 m -Mv (2,2 - 3 m -NAP) en het pakket
heeft een dikte variërend van 25 - 145 cm.
Veen
In vrijwel alle boringen is een bruin tot bruingrijs veenpakket aangetroffen. De overgang van de
bovenliggende afzettingen naar het veen is in 20 boringen geleidelijk tot diffuus. Dit geeft aan
dat de top van het veen intact is. Er is geen veraard veen aa ngetroffen. Waar het veen
gedifferentieerd is, betreft het bosveen.
De diepte waarop dit pakket is aangetroffen varieert tussen de 0,9 - 2 m -Mv (2,8 - 3,7 m -NAP).
Het veenpakket varieert sterk, van mineraalarm of zwak kleiig tot sterk kleiig , afhankelijk van de
mate van rivieractiviteit in de directe omgeving tijdens de groei . Ook bevat het veen in boringen
1-4, 7, 13, 15, 17 en 25 enkele kleilagen. Dit veenpakket is geïnterpreteerd als behorende tot het
Hollandveen Laagpakket van de Formatie van Nieuwkoo p.
Zwijndrechtafzettingen
Het veen gaat vervolgens geleidelijk over naar bruingrijze, sterk siltige klei, al dan niet zwak tot
sterk humeus. In deze klei zijn in boringen 2, 4, 7, 26 dikke veenlagen aanwezig. Deze afzettingen zijn geïnterpreteerd als komafzettingen behorend tot het Zwijndrecht systeem, behorend tot
de Formatie van Echteld (voormalige Afzettingen van Tiel).
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In boringen 8 tot en met 11 is geen veen aangetroffen. In deze boringen bevinden de Zwijn drechtafzettingen zich direct onder de afzettingen van het Waalsysteem. Juist in deze boringen
bevat het zwak zandige kleipakket een gelaagdheid aan detritus-, humus- en/ of zandlagen. Ook
bevat het pakket hout- en/ of plantenresten. Vergelijkbare pakketten zijn aanwezig in boring 12
en 13. Vermoedelijk is hier in de ondergrond een (rest)geul aanwezig. In het noordwestelijke (A,
figuur 2) kavel zijn op een iets dieper niveau ook dergelijke afzettingen aangetroffen in boring 5,
en in mindere mate in boring 2, 3 en 6. De oriëntatie van deze (rest)geul lijkt globaal gezien
oost-west te zijn. In het noordoostelijke kavel (B, figuur 2) bevindt de top van deze
(rest)geulafzettingen zich op een diepte van 1,1 - 1,9 m -Mv (2,9 -3,6 m -NAP). In het noordwestelijke kavel bevindt de top van deze (rest)geulafzettingen zich op een diepte van 1,8 - 2,6 m -Mv
(3,5 - 4,4 m -NAP).
Volgens de paleogeografische kaart van Cohen en Stouthamer (2012) bevindt zich ter hoogte
van het plangebied geen fossiele stroomgordel. De dichtstbijzijnd e stroomgordel op dit stratigrafische niveau is de Zwijndrechtstroomgordel (globaal actief in periode Laat -Neolithicum t/m
Vroege IJzertijd). Zeer waarschijnlijk behoren de in het plangebied aangetroffen oude rivierafze ttingen tot deze stroomgordel. De top van de Zwijndrechtafzettingen tezamen bevindt zich op een
diepte variërend van 1,1 tot 3,9 m -Mv (2,9 - 5,6 m -NAP).
Archeologische indicatoren
Tijdens het veldonderzoek zijn in 13 van de 31 boringen archeologische indicatoren waargenomen. In de meeste boringen betroffen het spikkels bouwpuin en kachelslik. Omdat deze allemaal
zijn waargenomen in de geroerde bovengrond en/ of de geroerde dekafzettingen daaronder,
vormen deze indicatoren geen aanleiding om de aanwezigheid van een archeologische vin dplaats in het plangebied te vermoeden (boringen 2, 3, 5, 10, 15, 16, 22, 24, 25, 27 en 31).
In boring 17 en 18 betroffen het iets grotere fragmenten bouwpuin tot circa 1 cm. De fragmenten
zijn waargenomen in de dekafzettingen. In deze gevallen betrof het kachelslik, 2 fragmentjes
metaalconcretie en een fragment bouwpuin, mogelijk dakpan. Op basis van het baksel is het
materiaal gedateerd op Nieuwe tijd B-C.
Binnen het zuidwestelijke bouwvlak zijn drie karterende boringen geplaatst om de locatie met de
grotere fragmenten bouwpuin te begrenzen (boring 29-31). In deze boringen zijn geen (vergelijkbare) fragmenten puin aangetroffen en er is geen aanwijzing voor een cultuurlaag. De aangetro ffen fragmenten puin in boring 17 en 18 worden als een loka le, recente verstoring beschouwd en
geven geen reden om een vindplaats te vermoeden ter plaatse van de zuidwestelijke kavel (C,
figuur 2). De fragmenten zijn niet verzameld. Aangezien de indicatoren niet wijzen op een vin dplaats, zijn deze gegevens niet verwerkt in de figuren.

3.3 Synthese
Landschappelijk gezien kan gezegd worden dat de diepere ondergrond van het plangebied bestaat uit afzettingen behorende tot de oudere rivierafzettingen van de Zwijndrechtstroomgordel.

RAAP-notitie 5965 / eindversie, 18 september 2017

[14]

Plangebied Langeweg 3-3B in Ridderkerk, gemeente Ridderkerk; archeologisch vooronderzoek: een inventar iserend veldonderzoek (verkennende en karterende fase)

Deze afzettingen worden afgedekt door veen en/ of afzettingen behorend tot het jongere Waalsysteem.
In de noordelijke kavels lijkt het diepere landschap doorsneden door een (rest)geul behorend tot
de Zwijndrechtstroomgordel. Deze geulafzettingen zijn weer afgedekt door komafzettingen van
de Waal. Dit alles is afgedekt door een dun overstromingsdek dat is afgezet aan het begin van
e

de 14 eeuw. In de boringen zijn geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van een vindplaats
aangetroffen.
De top van de (rest)geulafzettingen in het noord westelijke en noordoostelijke kavel is een potentieel archeologisch niveau. Door inklinking van de omringende afzettingen wordt de locatie van
de geulafzettingen een hoger gelegen deel in het landschap. De top van deze afzettingen heeft
een middelhoge verwachting voor vindplaatsen uit het Laat-Neolithicum en de Vroege Bronstijd.
Er is echter geen bodemvorming aangetroffen, iets dat zou kunnen wijzen op een bewoonbaar
niveau. Er is geen karterend onderzoek uitgevoerd naar dit niveau. Om een dergelijk potenti eel
niveau in kaart te brengen zou ook een intensiever boorgrid nodig zijn dan momenteel binnen de
scope van het onderzoek viel. In het noordoostelijke kavel bevindt de top van deze
(rest)geulafzettingen zich op een diepte van 1,1 - 1,9 m -Mv (2,9 -3,6 m -NAP). In het noordwestelijke kavel bevindt de top van deze (rest)geulafzettingen zich op een diepte van 1,8 - 2,6 m -Mv
(3,5 - 4,4 m -NAP) (zie figuur 2).
De aangetroffen komafzettingen hebben een lage archeologische verwachting . De overige delen
van het plangebied worden derhalve vrijgegeven.
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4 Conclusies en aanbevelingen
Op basis van de onderzoeksresultaten, de voorgenomen bodemingrepen en de geringe omvang
van het plangebied kan worden geconcludeerd dat in het grootste deel van het plangebied bij de
realisering van de plannen geen archeologische resten zullen worden verstoord.
Uitzondering hierop vormen de twee noordelijke kavels. Het diepere landschap wordt doorsneden door een (rest)geul behorend tot de Zwijndrechtstroomgordel (figuur 2).
De top van deze stroomgordel heeft een middelhoge verwachting voor vindplaatsen uit het Laat
Neolithicum en de Vroege Bronstijd. Met betrekking tot de zone in het noordoostelijke kavel
wordt aanbevolen geen grondroerende werkzaamheden dieper dan 1 m -Mv uit te voeren. Voor
het noordwestelijke kavel wordt aanbevolen geen grondroerende werkzaamheden dieper dan 1,7
m - Mv uit te voeren.
Indien dit niet mogelijk is, wordt archeologisch vervolgonderzoek geadviseerd. Om te beoordelen
of archeologisch vervolgonderzoek daadwerkelijk nodig is, dient naast het uitgewerkte bouwplan
tevens een palenplan te worden voorgelegd aan het bevoegd gezag.
Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt in het overige deel van het plangebied in het
kader van de voorgenomen bodemingrepen geen vervolgstap uit het proces van de Archeol ogische Monumentenzorg (AMZ) noodzakelijk geacht. Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden onverwacht archeologische resten worden aangetroffen, dan is conform artikel 5.10 van
de Erfgoedwet aanmelding van de desbetreffende vondsten bij de Minister van Onderwijs, Cu ltuur en Wetenschap c.q. de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verplicht (vondstmelding via
ARCHIS).
Dit advies is tot stand gekomen na verwerking van inhoudelijke opmerkingen van de bevoegde
overheid (dd. 20 juni 2017). Over dit advies kunt u contact op nemen met de bevoegde overheid,
in deze de heer Moree, archeoloog van het BOOR (adviseur archeologie van de gemeente Ridderkerk / BAR-organisatie). Indien u dat wenst, kunnen wij u in dit overleg assisteren.
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Plangebied Langeweg 3-3B in Ridderkerk, gemeente Ridderkerk; archeologisch vooronderzoek: een inventar iserend veldonderzoek (verkennende en karterende fase)
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Plangebied Langeweg 3-3B in Ridderkerk, gemeente Ridderkerk; archeologisch vooronderzoek: een inventar iserend veldonderzoek (verkennende en karterende fase)

Overzicht van figuren, tabellen en bijlagen
Figuur 1.

Ligging van het plangebied (rood); inzet ligging in Nederland (ster).

Figuur 2.

Resultaten booronderzoek.

Figuur 3a. Boorraai A-A’
Figuur 3b. Boorraai B-B’
Figuur 3c. Boorraai C-C’
Figuur 3d. Boorraai D-D’
Tabel 1.

Archeologische tijdschaal.

Bijlage 1. Boorbeschrijvingen.

RAAP-notitie 5965 / eindversie, 18 september 2017

[18]

Plangebied Langeweg 3-3B in Ridderkerk, gemeente Ridderkerk; archeologisch vooronderzoek: een inventar iserend veldonderzoek (verkennende en karterende fase)

Archeologische perioden
Datering

Tijdperk

Recente tijd
Nieuwe tijd

- 1945

C

- 1850

B

- 1650

A
Laat B
Laat A
D: Ottoonse tijd
Vroeg

Middeleeuwen

C: Karolingische tijd

B: Merovingische tijd

A: Volksverhuizingstijd
Laat

Romeinse tijd

Midden
Vroeg

Laat

IJzertijd

Midden

Vroeg
Laat

Bronstijd

Midden

Prehistorie

Vroeg

Neolithicum
(Nieuwe Steentijd)

Mesolithicum
(M idden Steentijd)

Paleolithicum
(O ude Steentijd)

Laat

Midden
Vroeg

Laat
Midden
Vroeg

Laat
Jong B

Jong A
Midden
Oud

tabel1_standaard_Archeologisch_RAAP_2014

Tabel 1. Archeologische tijdschaal.

RAAP-notitie 5965 / eindversie, 18 september 2017

- 1500
- 1250
- 1050
- 900

- 725
- 525

- 450
- 270
- 70 na Chr.
- 15 voor Chr.
- 250

- 500
- 800
- 1100
- 1800
- 2000

- 2850
- 4200

- 4900/5300
- 6450
- 8640

- 9700
- 12.500

- 16.000
- 35.000

- 250.000

Plangebied Langeweg 3-3B in Ridderkerk, gemeente Ridderkerk; archeologisch vooronderzoek: een inventar iserend veldonderzoek (verkennende en karterende fase)

Bijlage 1. Boorbeschrijvingen
(inclusief lithologisch profiel)
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kolomprofiel: RRIJ_E-1

beschrijver: FW/WW, datum: 30-5-2017, X: 100.429,74, Y: 428.410,90, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 38C, hoogte: -1,91,
precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland,
gemeente: Ridderkerk, plaatsnaam: Rijsenoord, opdrachtgever: Mentink procesmanagement, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 1,91 m -NAP

Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, bruingrijs, stevig
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 2,11 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtbruingrijs, kalkrijk, interpretatie: dijkdoorbraakafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

40 cm -Mv / 2,31 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, donkerbruingrijs, veen- en kleibrokken, kalkrijk, interpretatie: dijkdoorbraakafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 2,51 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, matig stevig, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: veel Fe-vlekken
Archeologie: begindatering: -12
Opmerking: Waal

75 cm -Mv / 2,66 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, matig stevig, schelpengruis, kalkconcreties, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: veel Fe-vlekken
Archeologie: begindatering: -12
Opmerking: Waal

90 cm -Mv / 2,81 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, humusvlekken, matig stevig, schelpengruis, kalkloos, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: begindatering: -12
Opmerking: Waal

105 cm -Mv / 2,96 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, enkele kleilagen, veen (niet gedifferentieerd), interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket

150 cm -Mv / 3,41 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentieerd), weinig hout, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket

260 cm -Mv / 4,51 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruin, veen (niet gedifferentieerd), weinig hout, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket

300 cm -Mv / 4,91 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentieerd), spoor hout, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket

330 cm -Mv / 5,21 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruin, veen (niet gedifferentieerd), spoor hout, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket

360 cm -Mv / 5,51 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, bruingrijs, weinig hout, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Archeologie: begindatering: -5300
Opmerking: Zwijndrecht

395 cm -Mv / 5,86 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruin, veen (niet gedifferentieerd), spoor hout, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket

Einde kolomprofiel op 400 cm -Mv / 5,91 m -NAP

1

kolomprofiel: RRIJ_E-2

beschrijver: FW/WW, datum: 30-5-2017, X: 100.422,86, Y: 428.390,57, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 38C, hoogte: -1,80,
precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland,
gemeente: Ridderkerk, plaatsnaam: Rijsenoord, opdrachtgever: Mentink procesmanagement, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 1,80 m -NAP

Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken, stevig
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 2,20 m -NAP

Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kleibrokken, stevig, interpretatie: dijkdoorbraakafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

65 cm -Mv / 2,45 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, matig stevig, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: veel Fe-vlekken
Archeologie: begindatering: -12
Opmerking: Waal

80 cm -Mv / 2,60 m -NAP

Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, matig stevig, kalkconcreties, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: veel Fe-vlekken
Archeologie: begindatering: -12
Opmerking: Waal

90 cm -Mv / 2,70 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, humusvlekken, matig stevig, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: begindatering: -12
Opmerking: Waal

100 cm -Mv / 2,80 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruin, enkele kleilagen, veen (niet gedifferentieerd), interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

125 cm -Mv / 3,05 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, enkele dikke veenlagen, weinig hout, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: begindatering: -5300
Opmerking: Zwijndrecht

185 cm -Mv / 3,65 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, spoor hout, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: begindatering: -5300
Opmerking: Zwijndrecht, energetischer overstroomd

200 cm -Mv / 3,80 m -NAP

Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, bruingrijs, veen (niet gedifferentieerd), interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket

220 cm -Mv / 4,00 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, bosveen, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket

245 cm -Mv / 4,25 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijs, weinig plantenresten, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: Zwijndrecht

275 cm -Mv / 4,55 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruin, bosveen, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

310 cm -Mv / 4,90 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijs, enkele dikke veenlagen, weinig hout, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: vl4=vk1; Zwijndrecht

Einde kolomprofiel op 400 cm -Mv / 5,80 m -NAP

2

kolomprofiel: RRIJ_E-3

beschrijver: FW/WW, datum: 30-5-2017, X: 100.426,50, Y: 428.400,83, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 38C, hoogte: -1,85,
precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland,
gemeente: Ridderkerk, plaatsnaam: Rijsenoord, opdrachtgever: Mentink procesmanagement, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 1,85 m -NAP

Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken, stevig
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: APO = RBP

40 cm -Mv / 2,25 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, donkerbruingrijs, spoor hout, interpretatie: dijkdoorbraakafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

60 cm -Mv / 2,45 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, matig stevig, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: veel Fe-vlekken
Archeologie: begindatering: -12
Opmerking: Waal

75 cm -Mv / 2,60 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, matig stevig, schelpengruis, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: Mn-concreties
Archeologie: begindatering: -12
Opmerking: FE1 Waal

95 cm -Mv / 2,80 m -NAP

Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: begindatering: -12
Opmerking: Waal

105 cm -Mv / 2,90 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: begindatering: -12
Opmerking: brokkelig Waal

120 cm -Mv / 3,05 m -NAP

Algemeen: aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, spoor hout, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: begindatering: -12
Opmerking: Waal

135 cm -Mv / 3,20 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruin, enkele kleilagen, bosveen, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket

205 cm -Mv / 3,90 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, bosveen, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket

260 cm -Mv / 4,45 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, veel dunne zandlagen, weinig hout, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Archeologie: begindatering: -5300
Opmerking: Zwijndrecht

320 cm -Mv / 5,05 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, bosveen, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket

350 cm -Mv / 5,35 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, bruin, bosveen, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket

385 cm -Mv / 5,70 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruin, bosveen, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket

Einde kolomprofiel op 400 cm -Mv / 5,85 m -NAP

3

kolomprofiel: RRIJ_E-4

beschrijver: FW/WW, datum: 30-5-2017, X: 100.412,55, Y: 428.394,14, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 38C, hoogte: -1,95,
precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland,
gemeente: Ridderkerk, plaatsnaam: Rijsenoord, opdrachtgever: Mentink procesmanagement, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 1,95 m -NAP

Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken, stevig
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

45 cm -Mv / 2,40 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, matig stevig, schelpengruis, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: veel Fe-vlekken
Archeologie: begindatering: -12
Opmerking: Waal

80 cm -Mv / 2,75 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, matig stevig, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: begindatering: -12
Opmerking: Waal

85 cm -Mv / 2,80 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, spoor plantenresten, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: zandbijm? brokkelig; Waal

130 cm -Mv / 3,25 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruin, enkele dikke kleilagen, bosveen, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

260 cm -Mv / 4,55 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele dikke veenlagen, weinig hout, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: begindatering: -5300
Opmerking: Zwijndrecht

320 cm -Mv / 5,15 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele veenlagen, veel hout, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: vanaf 330 gll door hout; Zwijndrecht

Einde kolomprofiel op 400 cm -Mv / 5,95 m -NAP

4

kolomprofiel: RRIJ_E-5

beschrijver: FW/WW, datum: 30-5-2017, X: 100.419,32, Y: 428.379,61, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 38C, hoogte: -1,74,
precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland,
gemeente: Ridderkerk, plaatsnaam: Rijsenoord, opdrachtgever: Mentink procesmanagement, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 1,74 m -NAP

Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken, stevig
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 2,14 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, donkerbruingrijs, interpretatie: dijkdoorbraakafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

65 cm -Mv / 2,39 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, matig stevig, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: begindatering: -12
Opmerking: Waal

75 cm -Mv / 2,49 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, matig stevig, kalkconcreties, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: begindatering: -12
Opmerking: MN9; Waal

90 cm -Mv / 2,64 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, matig stevig, spoor plantenresten, kalkconcreties, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: Fe-concreties
Archeologie: begindatering: -12
Opmerking: Waal

120 cm -Mv / 2,94 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, matig stevig, spoor plantenresten, kalkconcreties, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Archeologie: begindatering: -12
Opmerking: Waal

130 cm -Mv / 3,04 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, grijsbruin, veen (niet gedifferentieerd), interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket

140 cm -Mv / 3,14 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, weinig hout, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Archeologie: begindatering: -5300
Opmerking: Zwijndrecht

180 cm -Mv / 3,54 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, veel dunne humuslagen, weinig hout, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Archeologie: begindatering: -5300
Opmerking: Zwijndrecht

260 cm -Mv / 4,34 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, veel dunne humuslagen, veel hout, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Opmerking: Zwijndrecht

285 cm -Mv / 4,59 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, enkele detritus- en zandlagen, spoor hout, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Opmerking: Zwijndrecht

360 cm -Mv / 5,34 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, enkele detrituslagen, spoor hout, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Opmerking: Zwijndrecht

Einde kolomprofiel op 400 cm -Mv / 5,74 m -NAP

5

kolomprofiel: RRIJ_E-6

beschrijver: FW/WW, datum: 30-5-2017, X: 100.433,22, Y: 428.387,01, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 38C, hoogte: -1,66,
precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland,
gemeente: Ridderkerk, plaatsnaam: Rijsenoord, opdrachtgever: Mentink procesmanagement, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 1,66 m -NAP

Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken, stevig
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 1,96 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kleibrokken, spoor hout, interpretatie: dijkdoorbraakafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

80 cm -Mv / 2,46 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, matig stevig, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: veel Fe-vlekken
Archeologie: begindatering: -12
Opmerking: Waal

100 cm -Mv / 2,66 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, humusvlekken, matig stevig, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: begindatering: -12
Opmerking: Waal

140 cm -Mv / 3,06 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, weinig hout, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: begindatering: -12
Opmerking: Waal

200 cm -Mv / 3,66 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, grijsbruin, bosveen, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

240 cm -Mv / 4,06 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, weinig hout, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: begindatering: -5300
Opmerking: Zwijndrecht

280 cm -Mv / 4,46 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, grijsbruin, bosveen, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

340 cm -Mv / 5,06 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, bosveen, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

Einde kolomprofiel op 360 cm -Mv / 5,26 m -NAP

6

kolomprofiel: RRIJ_E-7

beschrijver: FW/WW, datum: 30-5-2017, X: 100.415,60, Y: 428.369,87, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 38C, hoogte: -1,81,
precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland,
gemeente: Ridderkerk, plaatsnaam: Rijsenoord, opdrachtgever: Mentink procesmanagement, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 1,81 m -NAP

Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken, stevig
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

45 cm -Mv / 2,26 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kleibrokken, spoor hout, interpretatie: dijkdoorbraakafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 2,41 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtgrijs, spoor hout, kalkconcreties, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: Fe- en Mn-concreties
Archeologie: begindatering: -12
Opmerking: Waal

75 cm -Mv / 2,56 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtgrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: veel Fe-vlekken
Archeologie: begindatering: -12
Opmerking: Waal

90 cm -Mv / 2,71 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: begindatering: -12
Opmerking: Waal

100 cm -Mv / 2,81 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, humusvlekken, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: begindatering: -12
Opmerking: Waal

105 cm -Mv / 2,86 m -NAP

Algemeen: aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: begindatering: -12
Opmerking: Waal

130 cm -Mv / 3,11 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, enkele kleilagen, bosveen, spoor hout, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket

170 cm -Mv / 3,51 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, weinig hout, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Archeologie: begindatering: -5300
Opmerking: Zwijndrecht

220 cm -Mv / 4,01 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, spoor hout, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Opmerking: Zwijndrecht

320 cm -Mv / 5,01 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, enkele dikke veenlagen, spoor hout, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Opmerking: Zwijndrecht

350 cm -Mv / 5,31 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, bosveen, spoor hout, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket

Einde kolomprofiel op 400 cm -Mv / 5,81 m -NAP

7

kolomprofiel: RRIJ_E-8

beschrijver: FW/WW, datum: 30-5-2017, X: 100.470,51, Y: 428.395,62, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 38C, hoogte: -1,75,
precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland,
gemeente: Ridderkerk, plaatsnaam: Rijsenoord, opdrachtgever: Mentink procesmanagement, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 1,75 m -NAP

Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 2,05 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, donkerbruingrijs, kleibrokken, interpretatie: dijkdoorbraakafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Opmerking: g1

55 cm -Mv / 2,30 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, donkerbruingrijs, kalkconcreties, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: Mn-concreties
Archeologie: begindatering: -12
Opmerking: FE1; Waal

65 cm -Mv / 2,40 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, donkerbruingrijs, kalkconcreties, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: veel Fe-vlekken
Archeologie: begindatering: -12
Opmerking: Waal

95 cm -Mv / 2,70 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, spoor plantenresten, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: begindatering: -12
Opmerking: Waal

120 cm -Mv / 2,95 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, spoor plantenresten, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Archeologie: begindatering: -12
Opmerking: Waal

185 cm -Mv / 3,60 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, enkele dikke humuslagen, weinig hout, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Archeologie: begindatering: -5300
Opmerking: Zwijndrecht

225 cm -Mv / 4,00 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, enkele zandlagen, weinig plantenresten, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Opmerking: Zwijndrecht

300 cm -Mv / 4,75 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, enkele detritus- en zandlagen, weinig plantenresten, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Opmerking: Zwijndrecht

Einde kolomprofiel op 400 cm -Mv / 5,75 m -NAP

8

kolomprofiel: RRIJ_E-9

beschrijver: FW/WW, datum: 30-5-2017, X: 100.452,89, Y: 428.378,27, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 38C, hoogte: -1,64,
precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland,
gemeente: Ridderkerk, plaatsnaam: Rijsenoord, opdrachtgever: Mentink procesmanagement, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 1,64 m -NAP

Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken, stevig
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 1,94 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kleibrokken, schelpfragment, interpretatie: dijkdoorbraakafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

80 cm -Mv / 2,44 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtbruingrijs, stevig, spoor plantenresten, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: begindatering: -12
Opmerking: Waal

90 cm -Mv / 2,54 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, humusvlekken, matig stevig, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: Fe-concreties
Archeologie: begindatering: -12
Opmerking: Waal

100 cm -Mv / 2,64 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, humusvlekken, matig stevig, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: begindatering: -12
Opmerking: Waal

130 cm -Mv / 2,94 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, spoor plantenresten, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: begindatering: -12
Opmerking: Waal

160 cm -Mv / 3,24 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, spoor hout, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: begindatering: -5300
Opmerking: Zwijndrecht

175 cm -Mv / 3,39 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, spoor plantenresten
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: begindatering: -5300
Opmerking: Zwijndrecht

215 cm -Mv / 3,79 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, veel dunne zandlagen, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: Zwijndrecht

340 cm -Mv / 5,04 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, veel dunne detritus- en zandlagen, spoor hout, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: Zwijndrecht

Einde kolomprofiel op 380 cm -Mv / 5,44 m -NAP
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kolomprofiel: RRIJ_E-10

beschrijver: FW/WW, datum: 30-5-2017, X: 100.466,80, Y: 428.385,18, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 38C, hoogte: -1,77,
precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland,
gemeente: Ridderkerk, plaatsnaam: Rijsenoord, opdrachtgever: Mentink procesmanagement, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 1,77 m -NAP

Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken, stevig
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 2,07 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kleibrokken, stevig, spoor hout, interpretatie: dijkdoorbraakafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 2,27 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, matig stevig, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: veel Fe-vlekken
Archeologie: begindatering: -12
Opmerking: Waal

65 cm -Mv / 2,42 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, matig stevig, kalkconcreties
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: Fe- en Mn-concreties
Archeologie: begindatering: -12
Opmerking: Waal

75 cm -Mv / 2,52 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: Fe-concreties
Archeologie: begindatering: -12
Opmerking: Waal

90 cm -Mv / 2,67 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtblauwgrijs, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: Fe-concreties
Archeologie: begindatering: -12
Opmerking: Waal

120 cm -Mv / 2,97 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, spoor hout, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: begindatering: -5300
Opmerking: Zwijndrecht

200 cm -Mv / 3,77 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, veel dunne humuslagen, spoor plantenresten, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: Zwijndrecht

320 cm -Mv / 4,97 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, veel dunne humuslagen, veel hout, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: Zwijndrecht

350 cm -Mv / 5,27 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, weinig hout, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: Zwijndrecht

Einde kolomprofiel op 400 cm -Mv / 5,77 m -NAP
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kolomprofiel: RRIJ_E-11

beschrijver: FW/WW, datum: 30-5-2017, X: 100.463,32, Y: 428.374,80, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 38C, hoogte: -1,71,
precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland,
gemeente: Ridderkerk, plaatsnaam: Rijsenoord, opdrachtgever: Mentink procesmanagement, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 1,71 m -NAP

Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 2,01 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kleibrokken, spoor plantenresten, interpretatie: dijkdoorbraakafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

50 cm -Mv / 2,21 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: Fe- en Mn-concreties
Archeologie: begindatering: -12
Opmerking: Waal

65 cm -Mv / 2,36 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, kalkconcreties, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: Fe- en Mn-concreties
Archeologie: begindatering: -12
Opmerking: Waal

80 cm -Mv / 2,51 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: veel Fe-vlekken
Archeologie: begindatering: -12
Opmerking: Waal

90 cm -Mv / 2,61 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, spoor plantenresten, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: begindatering: -12
Opmerking: Waal

140 cm -Mv / 3,11 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, weinig plantenresten, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: begindatering: -5300
Opmerking: Zwijndrecht

180 cm -Mv / 3,51 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, enkele dikke humuslagen, weinig plantenresten, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: Zwijndrecht

280 cm -Mv / 4,51 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, bruingrijs, enkele detrituslagen, weinig plantenresten, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: Zwijndrecht

320 cm -Mv / 4,91 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, veel dunne detrituslagen, weinig plantenresten, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: Zwijndrecht

345 cm -Mv / 5,16 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, enkele zandlagen, weinig plantenresten, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: Zwijndrecht

370 cm -Mv / 5,41 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, veel dunne detrituslagen, weinig plantenresten, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: Zwijndrecht

Einde kolomprofiel op 400 cm -Mv / 5,71 m -NAP
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kolomprofiel: RRIJ_E-12

beschrijver: FW/WW, datum: 30-5-2017, X: 100.473,79, Y: 428.371,20, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 38C, hoogte: -1,84,
precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland,
gemeente: Ridderkerk, plaatsnaam: Rijsenoord, opdrachtgever: Mentink procesmanagement, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 1,84 m -NAP

Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 2,19 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

45 cm -Mv / 2,29 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, kalkconcreties, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: Fe-concreties
Archeologie: begindatering: -12
Opmerking: Waal

90 cm -Mv / 2,74 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: Fe-concreties
Archeologie: begindatering: -12
Opmerking: Waal

110 cm -Mv / 2,94 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, veel hout, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: begindatering: -5300
Opmerking: verlanding? Zwijndrecht

165 cm -Mv / 3,49 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, weinig hout, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: Zwijndrecht

250 cm -Mv / 4,34 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, veel hout, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: boom verlanding? Zwijndrecht

335 cm -Mv / 5,19 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, grijsbruin, bosveen, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

380 cm -Mv / 5,64 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, weinig hout, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: Zwijndrecht

Einde kolomprofiel op 400 cm -Mv / 5,84 m -NAP
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kolomprofiel: RRIJ_E-13

beschrijver: FW/WW, datum: 30-5-2017, X: 100.459,74, Y: 428.364,30, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 38C, hoogte: -1,78,
precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland,
gemeente: Ridderkerk, plaatsnaam: Rijsenoord, opdrachtgever: Mentink procesmanagement, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 1,78 m -NAP

Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 2,03 m -NAP

Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kleibrokken, schelpengruis, spoor hout, interpretatie: dijkdoorbraakafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

55 cm -Mv / 2,33 m -NAP

Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, schelpengruis, spoor hout, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: Fe-concreties
Archeologie: begindatering: -12
Opmerking: Waal

70 cm -Mv / 2,48 m -NAP

Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, schelpengruis, spoor hout, kalkconcreties, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: Mn-concreties
Archeologie: begindatering: -12
Opmerking: Waal

90 cm -Mv / 2,68 m -NAP

Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, humusvlekken, schelpengruis, spoor hout, kalkconcreties, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: veel Fe-vlekken
Archeologie: begindatering: -12
Opmerking: Waal

100 cm -Mv / 2,78 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruin, enkele kleilagen, bosveen, spoor hout, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

135 cm -Mv / 3,13 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, enkele veenlagen, spoor hout, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: begindatering: -5300
Opmerking: venige lagen verlanding? Zwijndrecht

270 cm -Mv / 4,48 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, grijsbruin, enkele kleilagen, bosveen, spoor hout, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

360 cm -Mv / 5,38 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, enkele detrituslagen, spoor hout, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: verlanding? Zwijndrecht

Einde kolomprofiel op 400 cm -Mv / 5,78 m -NAP
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kolomprofiel: RRIJ_E-14

beschrijver: FW/WW, datum: 30-5-2017, X: 100.456,21, Y: 428.353,89, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 38C, hoogte: -1,80,
precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland,
gemeente: Ridderkerk, plaatsnaam: Rijsenoord, opdrachtgever: Mentink procesmanagement, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 1,80 m -NAP

Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 2,15 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kleibrokken, interpretatie: dijkdoorbraakafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

55 cm -Mv / 2,35 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtgrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: Fe-concreties
Archeologie: begindatering: -12
Opmerking: Waal

65 cm -Mv / 2,45 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtgrijs, kalkconcreties, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: Fe-concreties
Archeologie: begindatering: -12
Opmerking: Waal

90 cm -Mv / 2,70 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, matig stevig, kalkconcreties, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: Fe-concreties
Archeologie: begindatering: -12
Opmerking: Waal

120 cm -Mv / 3,00 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, bosveen, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

160 cm -Mv / 3,40 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruin, enkele kleilagen, bosveen, spoor hout, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

200 cm -Mv / 3,80 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, enkele kleilagen, bosveen, spoor hout, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

330 cm -Mv / 5,10 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, veel hout, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: begindatering: -5300
Opmerking: Zwijndrecht

360 cm -Mv / 5,40 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, enkele kleilagen, bosveen, spoor hout, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

Einde kolomprofiel op 400 cm -Mv / 5,80 m -NAP
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kolomprofiel: RRIJ_E-15

beschrijver: FW/WW, datum: 31-5-2017, X: 100.409,21, Y: 428.353,65, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 38C, hoogte: -1,85,
precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland,
gemeente: Ridderkerk, plaatsnaam: Rijsenoord, opdrachtgever: Mentink procesmanagement, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 1,85 m -NAP

Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

10 cm -Mv / 1,95 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kleibrokken, interpretatie: dijkdoorbraakafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

70 cm -Mv / 2,55 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: veel Fe-vlekken
Archeologie: begindatering: -12
Opmerking: Waal

80 cm -Mv / 2,65 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: Fe- en Mn-concreties
Archeologie: begindatering: -12
Opmerking: Waal

90 cm -Mv / 2,75 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, humusvlekken, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: begindatering: -12
Opmerking: Waal

95 cm -Mv / 2,80 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, enkele dikke kleilagen, veen (niet gedifferentieerd), interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

140 cm -Mv / 3,25 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, bosveen, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

280 cm -Mv / 4,65 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruin, bosveen, weinig hout, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

320 cm -Mv / 5,05 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, bosveen, weinig hout, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

340 cm -Mv / 5,25 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, bosveen, veel hout, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

380 cm -Mv / 5,65 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijs, spoor hout, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: begindatering: -5300
Opmerking: Zwijndrecht

Einde kolomprofiel op 400 cm -Mv / 5,85 m -NAP
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kolomprofiel: RRIJ_E-16

beschrijver: FW/WW, datum: 31-5-2017, X: 100.405,48, Y: 428.343,26, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 38C, hoogte: -1,86,
precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland,
gemeente: Ridderkerk, plaatsnaam: Rijsenoord, opdrachtgever: Mentink procesmanagement, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 1,86 m -NAP

Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, bruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 2,06 m -NAP

Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kleibrokken, interpretatie: dijkdoorbraakafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: veel Fe-vlekken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: g1

70 cm -Mv / 2,56 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, humusvlekken, schelpengruis, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: Fe-concreties
Archeologie: begindatering: -12
Opmerking: Waal

80 cm -Mv / 2,66 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, humusvlekken, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: veel Fe-vlekken
Archeologie: begindatering: -12
Opmerking: Waal

100 cm -Mv / 2,86 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentieerd), interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

140 cm -Mv / 3,26 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, bosveen, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: af en toe iets kleiig traject

Einde kolomprofiel op 400 cm -Mv / 5,86 m -NAP
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kolomprofiel: RRIJ_E-17

beschrijver: FW/WW, datum: 31-5-2017, X: 100.401,89, Y: 428.332,89, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 38C, hoogte: -1,91,
precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland,
gemeente: Ridderkerk, plaatsnaam: Rijsenoord, opdrachtgever: Mentink procesmanagement, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 1,91 m -NAP

Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

50 cm -Mv / 2,41 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kleibrokken, spoor plantenresten, interpretatie: dijkdoorbraakafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: Fe- en Mn-concreties
Opmerking: kleibrok op overgang

65 cm -Mv / 2,56 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkerbruingrijs, zand- en kleibrokken, spoor plantenresten, interpretatie: dijkdoorbraakafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: Fe- en Mn-concreties
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: zb=MG zand, g1, aw, met.slak

80 cm -Mv / 2,71 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, bruingrijs, stevig, spoor plantenresten, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Archeologie: begindatering: -12
Opmerking: Waal

90 cm -Mv / 2,81 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, humusvlekken, stevig, spoor plantenresten, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Archeologie: begindatering: -12
Opmerking: Waal

115 cm -Mv / 3,06 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, enkele kleilagen, bosveen, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

Einde kolomprofiel op 400 cm -Mv / 5,91 m -NAP
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kolomprofiel: RRIJ_E-18

beschrijver: FW/WW, datum: 31-5-2017, X: 100.391,57, Y: 428.336,38, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 38C, hoogte: -1,98,
precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland,
gemeente: Ridderkerk, plaatsnaam: Rijsenoord, opdrachtgever: Mentink procesmanagement, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 1,98 m -NAP

Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, bruingrijs, stevig
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 2,18 m -NAP

Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, bruingrijs, kleibrokken, stevig, interpretatie: dijkdoorbraakafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: g1, mslak

60 cm -Mv / 2,58 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkergrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: Fe-concreties
Archeologie: begindatering: -12
Opmerking: Waal

75 cm -Mv / 2,73 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkergrijs, humusvlekken, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: begindatering: -12
Opmerking: Waal

95 cm -Mv / 2,93 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, bosveen, spoor hout, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket

Einde kolomprofiel op 400 cm -Mv / 5,98 m -NAP
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kolomprofiel: RRIJ_E-19

beschrijver: FW/WW, datum: 31-5-2017, X: 100.398,41, Y: 428.322,47, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 38C, hoogte: -1,85,
precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland,
gemeente: Ridderkerk, plaatsnaam: Rijsenoord, opdrachtgever: Mentink procesmanagement, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 1,85 m -NAP

Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 2,25 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kleibrokken, schelpfragment, interpretatie: dijkdoorbraakafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: Fe-concreties

70 cm -Mv / 2,55 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, humusvlekken, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: begindatering: -12
Opmerking: Waal

100 cm -Mv / 2,85 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, bosveen, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

230 cm -Mv / 4,15 m -NAP

Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, bosveen, veel hout, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: boom

280 cm -Mv / 4,65 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, bosveen, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

330 cm -Mv / 5,15 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruin, bosveen, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

Einde kolomprofiel op 400 cm -Mv / 5,85 m -NAP
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kolomprofiel: RRIJ_E-20

beschrijver: FW/WW, datum: 31-5-2017, X: 100.412,42, Y: 428.329,35, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 38C, hoogte: -1,78,
precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland,
gemeente: Ridderkerk, plaatsnaam: Rijsenoord, opdrachtgever: Mentink procesmanagement, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 1,78 m -NAP

Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

70 cm -Mv / 2,48 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kleibrokken, spoor hout, kalkrijk, interpretatie: dijkdoorbraakafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: Fe-concreties
Opmerking: g1

110 cm -Mv / 2,88 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, humusvlekken, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: begindatering: -12
Opmerking: g1 Waal

120 cm -Mv / 2,98 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, spoor plantenresten, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: begindatering: -12
Opmerking: Waal

145 cm -Mv / 3,23 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, bosveen, weinig hout, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

380 cm -Mv / 5,58 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, bruin, bosveen, weinig hout, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

Einde kolomprofiel op 400 cm -Mv / 5,78 m -NAP
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kolomprofiel: RRIJ_E-21

beschrijver: FW/WW, datum: 31-5-2017, X: 100.394,86, Y: 428.312,04, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 38C, hoogte: -1,78,
precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland,
gemeente: Ridderkerk, plaatsnaam: Rijsenoord, opdrachtgever: Mentink procesmanagement, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 1,78 m -NAP

Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 2,18 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kleibrokken, schelpengruis, interpretatie: dijkdoorbraakafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: Fe-concreties
Opmerking: g1

80 cm -Mv / 2,58 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, schelpengruis, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: Fe-concreties
Archeologie: begindatering: -12
Opmerking: Waal

95 cm -Mv / 2,73 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, humusvlekken, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: begindatering: -12
Opmerking: Waal

110 cm -Mv / 2,88 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, bruin, veen (niet gedifferentieerd), interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

150 cm -Mv / 3,28 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, bruin, bosveen, weinig hout, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

180 cm -Mv / 3,58 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, spoor plantenresten, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: begindatering: -5300
Opmerking: Zwijndrecht

200 cm -Mv / 3,78 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, enkele kleilagen, bosveen, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

280 cm -Mv / 4,58 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, bosveen, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

Einde kolomprofiel op 400 cm -Mv / 5,78 m -NAP
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kolomprofiel: RRIJ_E-22

beschrijver: FW/WW, datum: 30-5-2017, X: 100.449,68, Y: 428.337,25, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 38C, hoogte: -1,79,
precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland,
gemeente: Ridderkerk, plaatsnaam: Rijsenoord, opdrachtgever: Mentink procesmanagement, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 1,79 m -NAP

Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 2,29 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kleibrokken, schelpengruis, spoor hout, interpretatie: dijkdoorbraakafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 2,49 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, kalkconcreties, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: Fe- en Mn-concreties
Archeologie: begindatering: -12
Opmerking: Waal

80 cm -Mv / 2,59 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: veel Fe-vlekken
Archeologie: begindatering: -12
Opmerking: Waal

95 cm -Mv / 2,74 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, humusvlekken, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: begindatering: -12
Opmerking: Waal

110 cm -Mv / 2,89 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruin, bosveen, spoor hout, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

140 cm -Mv / 3,19 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, bosveen, weinig hout, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

315 cm -Mv / 4,94 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, bruingrijs, weinig hout, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: begindatering: -5300
Opmerking: Zwijndrecht

350 cm -Mv / 5,29 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruin, bosveen, weinig hout, kalkrijk, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

Einde kolomprofiel op 400 cm -Mv / 5,79 m -NAP
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kolomprofiel: RRIJ_E-23

beschrijver: FW/WW, datum: 30-5-2017, X: 100.446,15, Y: 428.326,86, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 38C, hoogte: -1,75,
precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland,
gemeente: Ridderkerk, plaatsnaam: Rijsenoord, opdrachtgever: Mentink procesmanagement, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 1,75 m -NAP

Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, bruingrijs, zand- en kleibrokken, stevig
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

60 cm -Mv / 2,35 m -NAP

Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, bruingrijs, kleibrokken, stevig, schelpfragment, interpretatie: dijkdoorbraakafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: Fe-concreties

80 cm -Mv / 2,55 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, matig stevig, kalkconcreties, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: Fe- en Mn-concreties
Archeologie: begindatering: -12
Opmerking: Waal

105 cm -Mv / 2,80 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, humusvlekken, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: begindatering: -12
Opmerking: Waal

115 cm -Mv / 2,90 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruin, bosveen, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

210 cm -Mv / 3,85 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, bosveen, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

330 cm -Mv / 5,05 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, weinig hout, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Archeologie: begindatering: -5300
Opmerking: Zwijndrecht

Einde kolomprofiel op 400 cm -Mv / 5,75 m -NAP
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kolomprofiel: RRIJ_E-24

beschrijver: FW/WW, datum: 30-5-2017, X: 100.442,59, Y: 428.316,45, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 38C, hoogte: -1,73,
precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland,
gemeente: Ridderkerk, plaatsnaam: Rijsenoord, opdrachtgever: Mentink procesmanagement, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 1,73 m -NAP

Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, bruingrijs, zand- en kleibrokken, stevig
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

50 cm -Mv / 2,23 m -NAP

Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, donkerbruingrijs, zand- en kleibrokken, stevig, spoor plantenresten, interpretatie:
dijkdoorbraakafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: Fe-concreties
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

80 cm -Mv / 2,53 m -NAP

Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, donkerbruingrijs, zand- en kleibrokken, stevig, spoor plantenresten, interpretatie:
dijkdoorbraakafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: Fe-concreties

95 cm -Mv / 2,68 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, matig stevig, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: begindatering: -12
Opmerking: Waal

105 cm -Mv / 2,78 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, humusvlekken, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: begindatering: -12
Opmerking: Waal

130 cm -Mv / 3,03 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruin, bosveen, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

270 cm -Mv / 4,43 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, bosveen, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

350 cm -Mv / 5,23 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruin, bosveen, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

Einde kolomprofiel op 400 cm -Mv / 5,73 m -NAP
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kolomprofiel: RRIJ_E-25

beschrijver: FW/WW, datum: 31-5-2017, X: 100.432,21, Y: 428.319,98, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 38C, hoogte: -1,67,
precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland,
gemeente: Ridderkerk, plaatsnaam: Rijsenoord, opdrachtgever: Mentink procesmanagement, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 1,67 m -NAP

Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

60 cm -Mv / 2,27 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, donkerbruingrijs, zand- en kleibrokken, schelpfragment, spoor plantenresten, interpretatie:
dijkdoorbraakafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: Fe-concreties
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: g1

130 cm -Mv / 2,97 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, humusvlekken, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: begindatering: -12
Opmerking: Waal

140 cm -Mv / 3,07 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele dikke veenlagen, matig stevig, weinig plantenresten, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: begindatering: -12
Opmerking: beetje zandbijm? verlanding/ kommig Waal.

200 cm -Mv / 3,67 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, enkele kleilagen, bosveen, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

290 cm -Mv / 4,57 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruin, bosveen, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

370 cm -Mv / 5,37 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, bruin, bosveen, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

385 cm -Mv / 5,52 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, weinig hout, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: begindatering: -5300
Opmerking: Zwijndrecht

Einde kolomprofiel op 400 cm -Mv / 5,67 m -NAP
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kolomprofiel: RRIJ_E-26

beschrijver: FW/WW, datum: 31-5-2017, X: 100.452,94, Y: 428.312,95, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 38C, hoogte: -1,89,
precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland,
gemeente: Ridderkerk, plaatsnaam: Rijsenoord, opdrachtgever: Mentink procesmanagement, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 1,89 m -NAP

Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken, stevig
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 2,29 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: Fe- en Mn-concreties
Archeologie: begindatering: -12
Opmerking: Waal

75 cm -Mv / 2,64 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele dikke veenlagen, spoor hout, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: veel Fe-vlekken
Archeologie: begindatering: -12
Opmerking: Waal

120 cm -Mv / 3,09 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele dikke veenlagen, weinig hout, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: begindatering: -12
Opmerking: Waal

185 cm -Mv / 3,74 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, bosveen, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

245 cm -Mv / 4,34 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele dikke veenlagen, weinig hout, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: begindatering: -5300
Opmerking: Zwijndrecht

320 cm -Mv / 5,09 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, grijsbruin, bosveen, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

365 cm -Mv / 5,54 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, weinig plantenresten, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: HO1 ; Zwijndrecht

Einde kolomprofiel op 400 cm -Mv / 5,89 m -NAP
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kolomprofiel: RRIJ_E-27

beschrijver: FW/WW, datum: 31-5-2017, X: 100.439,02, Y: 428.306,12, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 38C, hoogte: -1,72,
precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland,
gemeente: Ridderkerk, plaatsnaam: Rijsenoord, opdrachtgever: Mentink procesmanagement, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 1,72 m -NAP

Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

60 cm -Mv / 2,32 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, donkerbruingrijs, spoor hout, interpretatie: dijkdoorbraakafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

90 cm -Mv / 2,62 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: veel Fe-vlekken
Archeologie: begindatering: -12
Opmerking: Waal

105 cm -Mv / 2,77 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, humusvlekken, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: veel Fe-vlekken
Archeologie: begindatering: -12
Opmerking: Waal

110 cm -Mv / 2,82 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, spoor hout, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: begindatering: -12
Opmerking: Waal

170 cm -Mv / 3,42 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, grijsbruin, bosveen, spoor hout, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

240 cm -Mv / 4,12 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, grijsbruin, enkele kleilagen, bosveen, spoor hout, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

290 cm -Mv / 4,62 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, grijsbruin, bosveen, spoor hout, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

370 cm -Mv / 5,42 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, veel hout, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Archeologie: begindatering: -5300
Opmerking: Zwijndrecht

Einde kolomprofiel op 400 cm -Mv / 5,72 m -NAP
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kolomprofiel: RRIJ_E-28

beschrijver: FW/WW, datum: 31-5-2017, X: 100.435,36, Y: 428.295,66, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 38C, hoogte: -1,78,
precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland,
gemeente: Ridderkerk, plaatsnaam: Rijsenoord, opdrachtgever: Mentink procesmanagement, uitvoerder: RAAP West, opmerking: boorgat slaat dicht

0 cm -Mv / 1,78 m -NAP

Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 1,98 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kleibrokken, schelpfragment, spoor hout, interpretatie: dijkdoorbraakafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: g1

75 cm -Mv / 2,53 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: Fe- en Mn-concreties
Archeologie: begindatering: -12
Opmerking: Waal

80 cm -Mv / 2,58 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: veel Fe-vlekken
Archeologie: begindatering: -12
Opmerking: Waal

95 cm -Mv / 2,73 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, humusvlekken, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: begindatering: -12
Opmerking: Waal

105 cm -Mv / 2,83 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, bruingrijs, spoor hout, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: begindatering: -12
Opmerking: Waal

150 cm -Mv / 3,28 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, grijsbruin, detritus, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

180 cm -Mv / 3,58 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, spoor hout, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: begindatering: -5300
Opmerking: Zwijndrecht

210 cm -Mv / 3,88 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, grijsbruin, enkele kleilagen, veen (niet gedifferentieerd), spoor hout, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

275 cm -Mv / 4,53 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, grijs, spoor hout, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: Zwijndrecht; wel zandig, energetischer? niet oever/geulachtig

Einde kolomprofiel op 370 cm -Mv / 5,48 m -NAP
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kolomprofiel: RRIJ_E-29

beschrijver: FW/WW, datum: 31-5-2017, X: 100.400,89, Y: 428.328,49, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 38C, hoogte: -1,86,
precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland,
gemeente: Ridderkerk, plaatsnaam: Rijsenoord, opdrachtgever: Mentink procesmanagement, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 1,86 m -NAP

Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: g1

50 cm -Mv / 2,36 m -NAP

Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, donkerbruingrijs, zand- en kleibrokken, interpretatie: dijkdoorbraakafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: Fe- en Mn-concreties, interpretatie: verstoord
Opmerking: g1

70 cm -Mv / 2,56 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: veel Fe-vlekken
Archeologie: begindatering: -12
Opmerking: Waal

90 cm -Mv / 2,76 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, humusvlekken, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: begindatering: -12
Opmerking: Waal

100 cm -Mv / 2,86 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, bosveen, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

Einde kolomprofiel op 150 cm -Mv / 3,36 m -NAP

kolomprofiel: RRIJ_E-30

beschrijver: FW/WW, datum: 31-5-2017, X: 100.406,79, Y: 428.331,38, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 38C, hoogte: -1,85,
precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland,
gemeente: Ridderkerk, plaatsnaam: Rijsenoord, opdrachtgever: Mentink procesmanagement, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 1,85 m -NAP

Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken, schelpfragment
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 2,25 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kleibrokken, schelpfragment, spoor hout, interpretatie: dijkdoorbraakafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: Fe-concreties, interpretatie: verstoord
Opmerking: g1

80 cm -Mv / 2,65 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, zand- en kleibrokken, interpretatie: dijkdoorbraakafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

90 cm -Mv / 2,75 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, humusvlekken, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: begindatering: -12
Opmerking: Waal

120 cm -Mv / 3,05 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, bosveen, spoor hout, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

Einde kolomprofiel op 200 cm -Mv / 3,85 m -NAP
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kolomprofiel: RRIJ_E-31

beschrijver: FW/WW, datum: 31-5-2017, X: 100.404,16, Y: 428.338,14, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 38C, hoogte: -1,88,
precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, landgebruik: grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland,
gemeente: Ridderkerk, plaatsnaam: Rijsenoord, opdrachtgever: Mentink procesmanagement, uitvoerder: RAAP West

0 cm -Mv / 1,88 m -NAP

Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken, schelpengruis
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

45 cm -Mv / 2,33 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kleibrokken, schelpfragment, spoor hout, interpretatie: dijkdoorbraakafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: Fe-concreties, interpretatie: verstoord
Opmerking: g1

75 cm -Mv / 2,63 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: Fe- en Mn-concreties
Archeologie: begindatering: -12
Opmerking: Waal

90 cm -Mv / 2,78 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, humusvlekken, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: begindatering: -12
Opmerking: Waal

100 cm -Mv / 2,88 m -NAP

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, bosveen, spoor hout, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

Einde kolomprofiel op 175 cm -Mv / 3,63 m -NAP
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Bijlage 3 Onderzoek stikstofdepositie
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memo

Postbus 150, 3000 AD Rotterdam
Telefoon: 010-2018555
E-mail: info@rho.nl

Aan:
Onderwerp:

Stikstofberekening Langeweg Ridderkerk

Datum:

21-4-2020

Referte:

ing. R.H.B. Hendriks

Aanleiding
Op de locatie gelegen tussen de Langeweg en het Waalbos in buitengebied Rijsoord, gemeente Ridderkerk,
bestaat het voornemen om 4 vrijstaande woningen te ontwikkelen. Dit plan maakt onderdeel uit van een ruimte
voor ruimte regeling gekoppeld aan een locatie aan de Langeweg 480A te Zwijndrecht. Momenteel is het terrein
in agrarisch gebruik. De locatie is gelegen op 3,09 kilometer van Natura 2000-gebied Oude Maas. Het
dichtstbijzijnde stikstofgevoelige Natura 2000-gebied Biesbosch ligt op circa 10,3 kilometer van het plangebied.
De ligging van de planlocatie is weergegeven in figuur 1. De aanleg en het gebruik van de woningen leiden tot
stikstofemissies. Dit veroorzaakt mogelijk een toename van stikstofdepositie op Natura 2000-gebied. In deze
memo is beschreven of dit plan mogelijk is binnen het kader van de Wet natuurbescherming.

Figuur 1 Ligging plangebied (rode cirkel) ten opzichte van Natura 2000-gebieden

Aanlegfase
Aangezien het om een bestemmingsplan gaat is de exacte uitvoering van de aanleg nog niet bekend. Om de
uitvoerbaarheid van het plan aan te tonen is daarom gebruik gemaakt van de kerncijfers van de Rijksoverheid.
Hierbij wordt uitgegaan van 3 kg NOx uitstoot per woning tijdens de aanlegfase van mobiele werktuigen en
transportbewegingen. Voor dit plan is derhalve 12 kg NOx als vlakbron ingevoerd op de planlocatie.

Gebruiksfase
De nieuwe bebouwing wordt gasloos, derhalve is er geen sprake van gebouwemissies. In de gebruiksfase is er
enkel sprake van stikstofemissies als gevolg van een toename van het aantal verkeersbewegingen. Voor de
projectlocatie geldt volgens CROW (2018) een stedelijkheidsgraad van “sterk stedelijk”. De locatie is gelegen in
“buitengebied”. Voor 4 vrijstaande woningen in Ridderkerk bedraagt deze toename 8,2 mvt/etmaal. Dit leidt tot
een totale verkeerstoename van 32,8 mvt/etmaal. Deze verkeersbewegingen wikkelen af via de Langeweg en
Ydenweg richting de A16. Hier gaat het verkeer op 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 bevindt. Op grond van jurisprudentie
worden de gevolgen voor het milieu van het af- en aanrijdend verkeer niet meer aan het in werking zijn van de
inrichting toegerekend wanneer dit verkeer kan worden geacht te zijn opgenomen in het heersende
verkeersbeeld.

Resultaten
Uit een AERIUS-berekening blijkt dat er zowel in de aanleg- als gebruiksfase geen sprake is van stikstofdepositie
hoger dan 0,00 mol/ha/jr op Natura 2000-gebied.

Conclusie
Uit berekeningen voor de aanleg- en gebruiksfase blijkt dat er geen sprake is van stikstofdeposities op Natura
2000 die hoger zijn dan 0,00 mol/ha/jr derhalve is er geen vergunning nodig in het kader van de Wet
natuurbescherming. De AERIUS-berekeningen zijn als PDF-bijlage toegevoegd aan deze memo. De uitkomsten
van de AERIUS-berekeningen dienen 5 jaar te worden bewaard, zodat bij controle kan worden aangetoond dat
dit aspect is onderzocht.

Bijlage 4 Aeriusberekening aanlegfase Waalboskwartier
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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.

Berekening Situatie 1
Kenmerken
Samenvatting emissies
Depositieresultaten
Gedetailleerde emissiegegevens

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.
Ruk5toMYQhdK (21 april 2020)
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Resultaten

Contact

Activiteit

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

Rho

Langeweg, - Ridderkerk

Omschrijving

AERIUS kenmerk

Langeweg

Ruk5toMYQhdK

Datum berekening

Rekenjaar

Rekenconfiguratie

21 april 2020, 10:12

2020

Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie

Resultaten
Hectare met
hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Toelichting

Resultaten

Situatie 1

NOx

12,00 kg/j

NH3

-

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Aanleg

Situatie 1

Ruk5toMYQhdK (21 april 2020)
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Resultaten

Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Bron 1
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

Resultaten

Situatie 1

Emissie NH3

Emissie NOx

-

12,00 kg/j

Ruk5toMYQhdK (21 april 2020)
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Resultaten

Emissie
(per bron)

Naam
Locatie (X,Y)

Situatie 1

Resultaten

NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW

Totaal

Situatie 1

Brandstof
verbruik
(l/j)

Bron 1
100430, 428353
12,00 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

4,0

4,0

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx

Emissie

12,00 kg/j

Ruk5toMYQhdK (21 april 2020)
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Resultaten

Disclaimer

Rekenbasis

Resultaten

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.

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
AERIUS
versie 2019A_20200403_6c571f9654
Database
versie 2019A_20200403_6c571f9654
Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A

Situatie 1

Ruk5toMYQhdK (21 april 2020)
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Bijlage 5 Aeriusberekening gebruiksfase Waalboskwartier
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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.

Berekening Situatie 1
Kenmerken
Samenvatting emissies
Depositieresultaten
Gedetailleerde emissiegegevens

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.
RkGSyHvVxj7Y (21 april 2020)
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Resultaten

Contact

Activiteit

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

Rho

Langeweg, - Ridderkerk

Omschrijving

AERIUS kenmerk

Langeweg

RkGSyHvVxj7Y

Datum berekening

Rekenjaar

Rekenconfiguratie

21 april 2020, 10:08

2020

Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie

Resultaten
Hectare met
hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Toelichting

Resultaten

Situatie 1

NOx

6,99 kg/j

NH3

< 1 kg/j

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Gebruik

Situatie 1

RkGSyHvVxj7Y (21 april 2020)
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Resultaten

Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Bron 1
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

Resultaten

Situatie 1

Emissie NH3

Emissie NOx

< 1 kg/j

6,99 kg/j

RkGSyHvVxj7Y (21 april 2020)
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Resultaten

Emissie
(per bron)

Naam
Locatie (X,Y)

Situatie 1

NOx
NH3

Resultaten

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Situatie 1

Bron 1
101157, 427845
6,99 kg/j
< 1 kg/j

Aantal voertuigen Stof

32,8 / etmaal NOx
NH3

Emissie

6,99 kg/j
< 1 kg/j

RkGSyHvVxj7Y (21 april 2020)
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Resultaten

Disclaimer

Rekenbasis

Resultaten

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.

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
AERIUS
versie 2019A_20200403_6c571f9654
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Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Waalboskwartier
Het ontwerpbestemmingsplan Waalboskwartier heeft van 5 juni tot en met 16 juli 2020 ter inzage
gelegen.
Binnen de termijn is per e-mail één zienswijze ontvangen van EBH Legal namens de heer [Naam],
bewoner van de Langeweg 3 te Ridderkerk. Omdat de gemeente Ridderkerk het indienen van
zienswijzen via elektronische weg niet heeft opengesteld, is de zienswijze alsnog verstuurd per
aangetekende post binnen de door de gemeente gestelde termijn. Deze is ontvangen op 3 augustus
2020.
Buiten de termijn is op 28 juli 2020 een zienswijze ontvangen van de heer [Naam], bewoner van de
Langeweg 464 te Zwijndrecht.

1. Samenvatting en beantwoording zienswijze EHB Legal, namens de heer [Naam], bewoner
Langeweg 3 te Ridderkerk.
a. Het bestemmingsplan biedt een planologisch kader voor het realiseren van vier
burgerwoningen in het buitengebied op korte afstand van de woning van de cliënt. De
vier burgerwoningen dienen ter compensatie van de sloop van kassen die op een afstand
van ongeveer 800 meter liggen van het onderhavige perceel.
De vier burgerwoningen worden naar oordeel van de cliënt ten onrechte niet
geprojecteerd op of nabij de percelen waar de kassen aanwezig zijn die worden
gecompenseerd. Daarbovenop worden de woningen naar oordeel van de cliënt ten
onrechte niet geconcentreerd langs de weg in de lintbebouwing, maar relatief diep op
het achterliggende perceel in het landschap.

Beantwoording gemeente
Met de initiatiefnemer en eigenaar van de kas is een uitgebreid traject doorlopen om te
onderzoeken waar de woningen het beste gebouwd kunnen worden na sloop van de
kassen en bedrijfsbebouwing. Na de sloop ontstaan er bouwrechten voor 5 woningen. De
initiatiefnemer heeft een plan ontwikkeld voor de bouw van 4 woningen aan de
Langeweg.
Hieronder staat kort beschreven waarom de woningen niet op de locatie van de kas
gebouwd kunnen worden, en welke overwegingen er liggen achter de opzet van het
huidige plan.
Woningen op locatie kas in het lint
In eerste instantie is onderzocht of de vier woningen teruggebouwd kunnen worden op de
huidige locatie van de kas aan de Langeweg in Zwijndrecht. Dit stuitte echter op een
aantal bezwaren.
Het eerste bezwaar is dat de woningen niet in het lint geplaatst konden worden op de
locatie van de kas. Dit was op deze locatie wel het uitgangspunt. In de “Handreiking

ruimte voor ruimtelijke kwaliteit” (vastgesteld door het college van Ridderkerk op 5 april
2014) is het gebied ten zuiden van de Langeweg aangewezen als “Open polder”. Op basis
van deze kwalificatie zou enkel aan het lint een aantal polderwoningen geplaatst kunnen
worden. Aan de voorzijde van het terrein ontbreekt echter de ruimte daarvoor op de
gronden die in bezit zijn van de initiatiefnemer.
Woningen op locatie kas achter lint
Er is onderzocht, in afwijking van de uitgangspunten voor een open polderlandschap, of
de woningen dan in een hofje verder achterop het land geplaatst konden worden.
De nabijheid van rangeerterrein Kijfhoek maakt woningbouw echter moeizaam. Een klein
gedeelte van het perceel waarop de kas staat ligt in de contour van het plaatsgebonden
risico ((PR 10-6). Een deel ligt er buiten.

Figuur 1- Signalieringskaart EV

Bouwen in de PR contour is verboden. Er net buiten mag wel, maar dan moet er gekeken
worden naar het Groepsrisico (GR) en de bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid bij een
incident.
Op basis van het advies van de Veiligheidsregio Rotterdam (VRR) die is opgenomen in de
visie Externe Veiligheid kon gesteld worden dat ontwikkelingen op dit perceel
“ongewenst/ niet wenselijk” zijn. Dit in verband met de kans op dodelijke slachtoffers bij
een incident. Ook gaf de VRR aan “object moet voldoen aan harde kwaliteitseisen
(maatregelen doorvoeren bij de bouw)”.
Daarbovenop komt dat de locatie qua geluid zwaar belast is. De woningen zouden dan
tussen de Langeweg en het rangeerterrein Kijfhoek komen te liggen. Dit betekent dat er
van twee zijde een zware geluidsbelasting op de locatie is. De woningen zouden ook niet
kunnen beschikken over een geluidsluwe zijde aan een achterkant.

Op basis van de bekende gegevens werd destijds duidelijk dat het bouwen van vier
woningen op de locatie van de kas niet wenselijk was. Het woonklimaat zou niet goed zijn
geweest. Om die reden is gezocht naar een alternatieve locatie.

Situering woningen op huidige locatie
In 2014 heeft de initiatiefnemer grond aangekocht ten noorden van de Langeweg tussen
huisnummers 3 en 3b. Aan de gemeente Ridderkerk is later verzocht of de vier woningen
op deze plek gebouwd konden worden. Gelet op de beperkingen op het perceel zelf
waarop de kas staat, is hierop instemmend gereageerd.
Voor de ontwikkeling is de Handreiking ruimte voor ruimtelijke kwaliteit gehanteerd. De
Handreiking Ruimte voor ruimtelijke kwaliteit heeft meerdere doelen. Op de eerste plaats
moet de handreiking tuinders, toekomstige bewoners en beleidsmakers bewust maken
van de waardevolle streekeigen landschappelijke en architectonische kenmerken van het
gebied, die de gemeente Barendrecht, Ridderkerk, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht
ook voor de toekomst willen behouden. Deze streekeigen bebouwingsvormen en
beplanting dragen voor een belangrijk deel bij aan de ruimtelijke kwaliteit in OostIJsselmonde.
Op de tweede plaats is de handreiking bedoeld als een gebiedsgerichte leidraad en
inspiratiebron voor lokaal maatwerk voor het inpassen van ruimte voor ruimtewoningen.
De handreiking biedt zowel bouwstenen en voorbeelden voor de verschijningsvorm van de
bebouwing, als richtlijnen voor de landschappelijke inpassing en inrichting van de kavel.
Op de derde plaats fungeert de handreiking als een (globaal) ruimtelijk ontwikkel- en
sturingskader, op basis waarvan volgens de regeling constructief kan worden
samengewerkt, afspraken kunnen worden gemaakt en overeenkomsten kunnen worden
gesloten.
De handreiking is te downloaden op de site www.mooiijsselmonde.nl onder Contact &
Info bij het kopje downloads.
Het stuk polder waar de ontwikkeling nu is geplaatst is in de Handreiking gekwalificeerd
als coulisselandlandschap. Dit is ook de reden dat er niet is gekozen voor woningen in het
lint, maar voor een ontwikkeling die past in een coulisselandschap. De Handreiking
(pagina 72) zegt hierover:
De open ruimtes van de polders worden begrensd door dijken. Op en aan deze
lijnen staan van oudsher boerderijen en woningen. Deze worden tegen de wind
beschermd met windsingels en bosjes die logischerwijs op of parallel aan de erfof kavelgrens zijn geplant, min of meer haaks op de dijken. Hierdoor bestaat het
landschap direct langs de dijklinten uit langere en kortere strookjes van
beplanting, zogenaamde coulissen, die op onregelmatige afstand van elkaar het
landschap inprikken. Hoe meer kavels, des te meer coulissen en hoe dieper deze
coulissen de polder inprikken, des te meer er een landschap ontstaat dat heel
anders is dan de grote open polder: een coulisselandschap met deels besloten,
langwerpige ruimtes tussen stroken beplanting. Door variatie in afmeting

(hoogte, breedte, lengte) en soort van de coulisse ontstaat er een gelaagd en rijk
beeld. In de coulissen kunnen paden worden opgenomen die het landschap
toegankelijk(er) kunnen maken. Ook de inrichting van de ruimten tussen de
coulissen kan verschillen.
De coulissestructuur leent zich erg goed voor het (her en der) opnemen van
bebouwing, in en tussen de stroken bomen en bos. Van oudsher zijn dat
bijgebouwen: lage en langgerekte schuren van lichte materialen, die de
verkavelingstructuur van de polder nog eens benadrukken. De coulissewoning is
een vertaling van dergelijke bijgebouwen. De coulissewoning is laag, langgerekt
en bij voorkeur van hout. Daarmee doet dit type mee in de hiërarchie van dit
landschap: het hoofdgebouw (woning of boerderij) staat aan de dijk of
polderweg, bijgebouwen (schuren) staan verder het landschap in.
Dit coulisselandschap vind je (in aanzet) niet alleen direct achter de dijklinten. We
stellen dit landschap ook voor daar waar de grote open polders sterk verknipt zijn
en steeds verder verrommelen. Het toevoegen van coulissen resulteert in een
nieuwe, gevarieerde en rijke groenstructuur waarin relatief eenvoudig bebouwing
kan worden opgenomen. De ruimte voor ruimteregeling is zeker een mooie
aanleiding om in deze polders gestalte te geven aan deze nieuwe groenstructuur.
Bij de ontwikkeling van het bouwplan zijn de aanvullende spelregels voor gevolgd die zijn
opgenomen in de handleiding. Een belangrijk karakteristiek is dat het gaat om
kleinschalige, individuele bebouwing in het landschap die altijd onderdeel is van een (zelf
aan te planten) coulisse, waardoor de woning in het groen verscholen ligt.
Qua positie staat de coulissewoning in het landschap, op afstand van de weg. De coulisse
bepaalt grotendeels het beeld. De coulissewoning is georiënteerd op het landschap (en
niet of minder op de weg), er grenzen geen achterkantsituaties aan het open landschap.
De positionering van de vier woningen is dus een welbewuste keuze, die is gemaakt op
basis van een uitgebreide analyse van de verschillende landschappen op IJsselmonde.
Juist dit coulisselandschap biedt ruimte voor een ontwikkeling dieper in het landschap,
buiten het lint.
b. In de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan wordt op pagina 14 en 15 ten
onrechte aangenomen dat het bouwplan zou voldoen aan de kwaliteitseisen die staan
opgenomen in artikel 6.9 van de Omgevingsverordening van de Provincie Zuid-Holland.
Op grond van die kwaliteitseisen behoort de ruimtelijke kwaliteit in het gebied als gevolg
van deze ontwikkeling per saldo ten minste gelijk te blijven door een zorgvuldige
inbedding van de ontwikkeling in de omgeving en het zo nodig treffen van aanvullende
ruimtelijke maatregelen.
In dit geval is er geen sprake van een zorgvuldige inbedding van de omgeving.

Er wordt niet voldaan aan de voorwaarde dat de ruimtelijke kwaliteit in het gebied gelijk
blijft. Het gaat hier om compenserende woningen die ten onrechte niet worden
geprojecteerd op of nabij de percelen waar de kassen worden gesloopt ter compensatie.
In het huidige ontwerp wordt evenmin voldaan aan de voorwaarde van een zorgvuldige
inbedding van de ontwikkeling in de omgeving. Het gaat hier om vier burgerwoningen in
het buitengebied die worden geprojecteerd buiten de lintbebouwing en relatief ‘diep’ in
het landschap.

Beantwoording gemeente
Gesteld wordt dat de ruimtelijke kwaliteit in het gebied niet gelijk blijft, omdat de
compenserende woningen ten onrechte niet worden geprojecteerd op of nabij de te
slopen kassen.
In artikel 6.9 Ruimtelijke kwaliteit van de Omgevingsverordening staat dat een
bestemmingsplan kan voorzien in een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling, onder bepaalde
voorwaarden.
Het betreft hier een ruimtelijke ontwikkeling die past binnen de bestaande
gebiedsidentiteit, maar wijzigingen op structuurniveau voorziet (aanpassen). De
ruimtelijke ontwikkeling wordt dan uitsluitend toegestaan mits de ruimtelijke kwaliteit
per saldo gelijk blijft door (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;
In artikel 6.9 lid 3 sub a staat beschreven wat de aanvullende ruimtelijke maatregelen
zijn. Een van de maatregelen is het duurzaam saneren van leegstaande bebouwing,
kassen en/of boom- en sierteelt. Dit is in deze casus aan de orde.
In lid 3 sub b staat dat de genoemde ruimtelijke maatregel in beginsel getroffen wordt
binnen hetzelfde plangebied als de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling, tenzij kan
worden gemotiveerd dat dat niet mogelijk is. In dat geval kunnen ook ruimtelijke
maatregelen elders in de motivering inzake ruimtelijke kwaliteit worden betrokken.
Onder de beantwoording van 1 is gemotiveerd waarom het bouwen van de vier
compensatiewoningen op de locatie van de kas zelf niet mogelijk is. Volgens het
provinciale beleid is het dan mogelijk om de ruimtelijke maatregel elders in de motivering
inzake ruimtelijke kwaliteit te betrekken. Dat wordt dus gedaan in het kader van de
ruimtelijke procedure voor het bestemmingsplan Waalboskwartier.
Op basis van het provinciaal beleid is het dus niet noodzakelijk om de woningen te
bouwen op de locatie van de kassen, als gemotiveerd kan worden waarom dat op die
locatie niet past.
Daarnaast wordt gesteld dat het huidige ontwerp evenmin voldoet aan de voorwaarde
van een zorgvuldige inbedding van de ontwikkeling in de omgeving, omdat de woningen

worden gebouwd buiten het lint en relatief diep in het landschap. Onder de
beantwoording van punt 1 is al uitgebreid gemotiveerd wat de keuzes zijn geweest voor
het maken van een nieuwe coulisse in het landschap. De gemeente is dan ook van mening
dat er wel degelijk sprake is van een zorgvuldige inpassing in het landschap.

c. In de onderbouwing van het ontwerpbestemmingsplan heeft de cliënt op geen enkele
manier kunnen terugvinden of en in hoeverre bij het voornemen rekening wordt
gehouden met de omstandigheid dat de percelen in de omgevingsverordening zijn
aangewezen met de beschermingscategorie 2 voor wat betreft de groene buffer en de
recreatie. Ook om die reden kan cliënt niet plaatsen waarom de compenserende
woningen op een dergelijke afstand van de kassen mogen worden gerealiseerd en
waarom in dit geval er geconcludeerd wordt dat hier sprake is van een zorgvuldige
inbedding van de ontwikkeling in de omgeving.

Beantwoording gemeente
In het bestemmingsplan is op pagina 15 opgenomen onder “toetsing” waarom een
ontwikkeling mogelijk is op gronden met beschermingscategorie 2. Het volgende is
opgenomen in de toelichting:
Het plangebied ligt in het Zuid‐Hollande rivierdeltalandschap en in de groene
buffer, een gebied gedefinieerd met beschermingscategorie 2. Ruimtelijke
ontwikkelingen binnen deze gebieden zijn mogelijk middels het 'ja, mits' principe.
Dat houdt in dat de ruimtelijke kwaliteit wordt behouden of wordt verbeterd. Ook
moet de instandhouding van de specifieke waarden voor dit gebied in acht
worden genomen. Het gaat dan met name om het beschermde karakter van de
'groene buffer'.
In het plangebied worden kassen gesaneerd in ruil voor de bouwrechten van vier
burgerwoningen, middels de ruimte‐voor‐ruimte regeling. Er is regionale behoefte
aan kwaliteitsverbetering door sanering van glas. Met de herbestemming van
bedrijfswoningen naar burgerwoningen aan de Langeweg 480/480a in
combinatie met de bouw van ruimte voor ruimtewoningen wordt dit financieel
mogelijk gemaakt. Per saldo levert dit minder bebouwing/glas op, waardoor dit
plan voorziet in een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. De locatie is goed
ontsloten ten behoeve van de beoogde woningen.
Ook voldoet de ontwikkeling aan de uitgangspunten van artikel 6.9. De sanering
van glas en bebouwd oppervlak zorgt voor verbetering van de ruimtelijke
kwaliteit. In dit geval is sprake van 'aanpassen' omdat er vier woningen worden
gerealiseerd. Op beeldkwaliteit is nader ingegaan in het voor het plan opgestelde
kavelpaspoort.
In het bestemmingsplan is dus wel degelijk gemotiveerd waarom deze ontwikkeling
mogelijk is op gronden met beschermingscategorie 2 voor de groene buffer en recreatie.

d. De Raad wordt verzocht om de plaatsing van de vier burgerwoningen op deze plaats te
heroverwegen en alsnog te concluderen dat deze vier compenserende woningen
behoren te worden geprojecteerd op of nabij de te slopen kassen.
Indien de woningen alsnog hier worden geprojecteerd, dan kan er enkel sprake zijn van
een zorgvuldige inbedding van de ontwikkeling in de omgeving wanneer de woningen
alsnog geprojecteerd worden aan de weg in de lintbebouwing.
Beantwoording gemeente
Zoals toegelicht bij de beantwoording onder a, is de bouw van vier woningen op de locatie
van de kassen vanuit ruimtelijke oogpunt ongewenst.
De woningen zijn daarnaast op de huidige locatie zorgvuldig ingebed in de omgeving door
deze als een nieuwe coulis te plaatsen in het landschap.
De ingediende zienswijze leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.

2. Samenvatting en beantwoording zienswijze de heer [Naam], bewoner Langeweg 464 te
Zwijndrecht
a. De bewoner woont recht tegenover de vier Ruimte voor ruimte woningen. Gesteld wordt
dat de vier burgerwoningen ten onrechte niet geprojecteerd worden op of nabij de
percelen waar de kassen die gesloopt worden momenteel aanwezig zijn.
Beantwoording gemeente
In de beantwoording van zienswijze 1 is onder punt a uitgelegd waarom er niet is gekozen
voor woningbouw op de locatie van de kas.
b. Ook worden er teveel woningen gecompenseerd. Het aantal compensatiewoningen
bedraagt maximaal 3 woningen in de voorwaarden Ruimte voor ruimte.
Beantwoording gemeente
Er wordt hier specifiek verwezen naar de ruimte voor ruimte regeling die is opgenomen in
het bestemmingsplan Waalbos (artikel 11 lid 8). Dit is een wijzigingsbevoegdheid die is
opgenomen in het bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan is vastgesteld door de
gemeenteraad op 26 januari 2008. Het huidige provinciale beleid kent echter geen
beperkingen qua aantal woningen dat mag worden teruggebouwd.
Omdat het aantal vierkante meters glas en bedrijfsbebouwing dat wordt gesloopt meer
bouwrechten oplevert dan de wijzigingsbevoegdheid toelaat, is er gekozen voor een
herziening van het bestemmingsplan.
c. Door het plan wordt de openheid van het polderlandschap aangetast. Ook de woon- en
leefomgeving wordt aangetast. Hierom kan de indiener van de zienswijze zich niet met
het plan verenigingen.
Beantwoording gemeente

Het landschap zal er inderdaad anders uit gaan zien. Het vrije uitzicht wat nu aanwezig is
vanuit de woning wordt anders. Er bestaat echter geen recht op uitzicht.
De woon- en leefomgeving zal door de komst van vier woningen, die landschappelijk goed
zijn ingepast, inderdaad iets veranderen. Deze verandering is echter niet zodanig dat dit
tot een onaanvaardbaar woon- of leefklimaat leidt.
De ingediende zienswijze leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.

Overlegpartners
Het ontwerpbestemmingsplan is daarnaast toegestuurd aan de volgende overlegpartners:
1.
2.
3.
4.

Waterschap Hollands Delta
Gemeente Hendrick-Ido-Ambacht
Veiligheidsregio VRR
Provincie Zuid-Holland

De veiligheidsregio VRR heeft gereageerd op het plan. Hieronder staat haar reactie en de
beantwoording van de gemeente.
3. Veiligheidsregio VRR
De Veiligheidsregio heeft per brief (kenmerk 18456) de gemeente laten weten dat zij
akkoord is met de wijze waarop haar vooroverlegreactie is verwerkt in het
ontwerpbestemmingsplan.
Beantwoording gemeente
De gemeente neemt de reactie van de VRR ter kennisgeving aan.
4. Provincie Zuid-Holland
Het ontwerpbestemmingsplan is aangeboden aan de provincie via het e-formulier. Resultaat
was dat het plan niet aangeboden hoefde te worden aan de provincie.
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Hoofdstuk 1

Artikel 1

Inleidende regels

Begrippen

1.1
plan
het bestemmingsplan Waalboskwartier met identificatienummer NL.IMRO.0597.BPWaalboskwartier‐
VG01 van de gemeente Ridderkerk.
1.2
bestemmingsplan
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels.
1.3
aanduiding
een geometrisch bepaald vlak of een figuur, waar gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels
worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.
1.4
aanduidingsgrens
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.
1.5
aan‐ en uitbouw
een aan een hoofdgebouw gebouwd gebouw dat in bouwkundig opzicht te onderscheiden is van het
hoofdgebouw.
1.6
aan‐huis‐gebonden bedrijf
het op bedrijfsmatige wijze uitoefenen van activiteiten, waarvoor geen melding‐ of vergunningplicht op
grond van het Inrichtingen‐ en vergunningenbesluit milieubeheer geldt en die door de beperkte omvang
in een gedeelte van een woning en de daarbij behorende bebouwing worden uitgeoefend.
1.7
aan‐huis‐gebonden beroep
het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, architectonisch, kunstzinnig, juridisch of
daarmee naar aard gelijk te stellen gebied, dan wel het uitoefenen van een beroep op medisch,
paramedisch of therapeutisch gebied, welke door hun beperkte omvang in een gedeelte van een woning
en de daarbij behorende bebouwing worden uitgeoefend.
1.8
achtererf
de gronden die behoren bij het hoofdgebouw en gelegen zijn achter de achtergevel van het hoofdgebouw
of achter een denkbeeldige lijn in het verlengde daarvan.
1.9
antennedrager
een antennemast of andere constructie bedoeld voor de bevestiging van een antenne.
1.10
antenne‐installatie
een installatie bestaande uit een antenne, een antennedrager, de bedrading en de al dan niet in een
techniekkast opgenomen apparatuur, met de daarbij behorende bevestigingsconstructie.

Rho adviseurs voor leefruimte

059700.20160448

72

1.11
archeologisch onderzoek
onderzoek verricht door of namens een dienst of instelling die over een opgravingsvergunning beschikt.
1.12
archeologische deskundige
een door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen onafhankelijke deskundige op het
gebied van de archeologische monumentenzorg.
1.13
archeologische waarde
de aan een gebied toegekende waarde in verband met de in dat gebied voorkomende overblijfselen uit
oude tijden.
1.14
bebouwing
een of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
1.15
bestaande afstands‐, hoogte‐, inhouds‐ en oppervlaktematen
afstands‐, hoogte‐, inhouds‐ en oppervlaktematen, die op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan
tot stand zijn gekomen of tot stand zullen komen met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
1.16
bestemmingsgrens
de grens van een bestemmingsvlak.
1.17
bestemmingsvlak
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.
1.18
Bevi‐inrichting
bedrijf zoals bedoeld in artikel 2 lid 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen.
1.19
bevoegd gezag
bevoegd gezag zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
1.20
bouwen
plaatsen, geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen, veranderen of vergroten van een bouwwerk.
1.21
bouwgrens
de grens van een bouwvlak.
1.22
bouwperceel
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge deze regels een zelfstandige, bij elkaar behorende
bebouwing is toegelaten.
1.23
bouwperceelgrens
een grens van een bouwperceel.
1.24
bouwvlak
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde
gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten.
1.25
bouwwerk
een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is verbonden.
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1.26
bijbehorend bouwwerk
uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend
hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd en met de aarde verbonden bouwwerk met
een dak.
1.27
bijgebouw
een vrijstaand gebouw dat in functioneel en bouwkundig opzicht ondergeschikt is aan een op hetzelfde
bouwperceel gelegen hoofdgebouw.
1.28
cultuurhistorische waarde
de aan een bouwwerk of gebied toegekende waarde in verband met ouderdom en/of historische
gaafheid.
1.29
deskundige
een door het bevoegd gezag aan te wijzen onafhankelijke deskundige of commissie van deskundigen.
1.30
detailhandel
het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder de uitstalling ten verkoop), verkopen, verhuren en
leveren van goederen aan personen die die goederen kopen of huren voor gebruik, verbruik of
aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps‐ of bedrijfsactiviteit.
1.31
dienstverlening
het bedrijfsmatig aanbieden, verkopen en/of leveren van diensten aan personen, zoals reisbureaus,
kapsalons en wasserettes.
1.32
erker
een uitbouw aan de voorzijde van de woning, met een maximale breedte van 75% van de breedte van de
voorgevel van het hoofdgebouw, een maximale diepte van 2 m en een maximale hoogte gelijk aan de
hoogte van de begane grondlaag van de desbetreffende woning vermeerderd met 0,35 m.
1.33
gebouw
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden
omsloten ruimte vormt.
1.34
geluidsgevoelige objecten
woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen, zoals bedoeld in artikel 1
van de Wet geluidhinder.
1.35
hoofdgebouw
een of meer panden, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende
of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer panden of bouwwerken op het perceel
aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is.
1.36
nutsvoorzieningen
voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, gasreduceerstations,
schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, telefooncellen, voorzieningen ten
behoeve van (ondergrondse) afvalinzameling en apparatuur voor telecommunicatie.
1.37
overig bouwwerk
een bouwkundige constructie van enige omvang, geen pand zijnde, die direct en duurzaam met de aarde
is verbonden.
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1.38
overkapping
een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voorzien van een dak.
1.39
peil
a. voor gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelegen op een afstand van 5 m of minder
uit de bestemming 'Verkeer' of 'Verkeer ‐ Verblijfsgebied': de hoogte van die weg;
b. voor gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelegen op een afstand van meer dan 5 m
uit de bestemming 'Verkeer' of 'Verkeer ‐ Verblijfsgebied': de gemiddelde hoogte van het
aangrenzend terrein.
1.40
praktijkruimte
een gebouw of een gedeelte daarvan, dat dient voor het beroepsmatig verlenen van diensten op
administratief, architectonisch, kunstzinnig, juridisch, medisch, paramedisch, therapeutisch of een
daarmee naar aard gelijk te stellen gebied.
1.41
voorgevel
de gevel van het hoofdgebouw die door zijn aard, functie, constructie of uitstraling als belangrijkste gevel
kan worden aangemerkt.
1.42
Wgh‐inrichting
bedrijven, zoals bedoeld in artikel 2.1 lid 3 van het Besluit omgevingsrecht, die in belangrijke mate
geluidshinder kunnen veroorzaken.
1.43
zijerf
de gronden die behoren bij het hoofdgebouw en gelegen zijn tussen de voorgevel‐ en de achtergevellijn
van het gebouw.
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Artikel 2

Wijze van meten

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
2.1
afstand
de afstand tussen bouwwerken onderling en de afstand van bouwwerken tot perceelsgrenzen worden
daar gemeten waar deze afstanden het kleinst zijn.
2.2
bouwhoogte van een bouwwerk
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met
uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de aard
daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.
2.3
breedte van een dakkapel
de maximaal toegestane breedte van een dakkapel ten opzichte van de breedte van daken wordt gemeten
langs een horizontale lijn die de betreffende dakkapel in het verticale midden doorsnijdt.
2.4
breedte, lengte en diepte van een hoofdgebouw
de diepte en de breedte van een hoofdgebouw worden gemeten daar waar deze maten het grootst zijn,
met dien verstande dat erkers en aan‐ en uitbouwen niet worden meegerekend.
2.5
dakhelling
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.
2.6
goothoogte van een bouwwerk
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot c.q. de druiplijn, het boeibord of een daarmee gelijk te
stellen constructiedeel.
2.7
inhoud van een bouwwerk
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de
scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.
2.8
oppervlakte van een bouwwerk
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd
op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.
2.9
vloeroppervlakte
de gebruiksoppervlakte volgens NEN2580.

Rho adviseurs voor leefruimte

059700.20160448

76

Rho adviseurs voor leefruimte

059700.20160448

77

Hoofdstuk 2

Artikel 3

Bestemmingsregels

Tuin

3.1
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor tuinen bij de op de aangrenzende gronden gelegen
hoofdgebouwen en ontsluitingspaden.
3.2
Bouwregels
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:
a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd;
b. de bouwhoogte van erfafscheidingen bedraagt ten hoogste 1 m, met dien verstande dat op de grens
van de bouwpercelen geen zichtbare erfafscheidingen zijn toegestaan;
c. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m.
d. het bouwen binnen de bestemming dient plaats te vinden conform het kavelpaspoort zoals
opgenomen in Bijlage 1 en het inrichten conform het inrichtingsplan zoals opgenomen in Bijlage 2.
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Artikel 4

Wonen ‐ 1

4.1
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Wonen ‐ 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. het wonen met aan‐huis‐gebonden beroepen en aan‐huis‐gebonden bedrijven;
b. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals tuinen, erven en parkeervoorzieningen.
4.2
Bouwregels
Op deze gronden mag uitsluitend worden gebouwd in overeenstemming met het kavelpaspoort zoals
opgenomen in Bijlage 1 en gelden de volgende regels:
4.2.1
Hoofdgebouw
Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
a. gebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd;
b. het aantal hoofdgebouwen binnen het bouwvlak bedraagt ten hoogste 1;
c. de inhoud van een hoofdgebouw (exclusief aan‐ en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen)
bedraagt ten hoogste 650 m3;
d. de oppervlakte van het hoofdgebouw bedraagt ten hoogste 125 m2;
e. de goothoogte bedraagt ten hoogste 3,5 m;
f. de bouwhoogte bedraagt minimaal 2,22 x de goothoogte;
g. de dakhelling van het hoofdgebouw bedraagt minimaal 45° en maximaal 55°;
h. uitbreiding van bestaande hoofdgebouwen mag uitsluitend plaatsvinden in de vorm van aan‐ en
uitbouwen;
i. woningsplitsing en ‐samenvoeging is niet toegestaan.
4.2.2
Aan‐ en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen
Voor het bouwen van aan‐ en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:
a. aan‐ en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen worden binnen het bouwvlak gebouwd;
b. de goothoogte van aan‐ en uitbouwen bedraagt ten hoogste de hoogte van de eerste bouwlaag van
het hoofdgebouw vermeerderd met 0,25 m, met een maximum van 4 m;
c. aan‐ en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen zijn voorzien van een dakhelling die gelijk is aan
de hellingshoek van het hoofdgebouw;
d. de goothoogte van bijgebouwen bedraagt ten hoogste 2,5 meter;
e. het gezamenlijk oppervlak van aan‐ en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bedraagt ten
hoogste 150 m², met dien verstande dat het totale grondoppervlak van het hoofdgebouw inclusief
aan‐ en uitbouwen en aangebouwde overkappingen maximaal 200 m2 mag bedragen;
f. de maximale omvang van vrijstaande bijgebouwen en overkappingen bedraagt 75 m2.
4.2.3
Bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van erfafscheidingen voor de voorgevel van het hoofdgebouw bedraagt ten hoogste
1 m;
b. de bouwhoogte van erfafscheidingen achter de voorgevel van het hoofdgebouw bedraagt ten
hoogste 2 m;
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m.
4.2.4
Voorwaardelijke verplichting landschappelijk inpassingsplan
Binnen twee jaar na het verlenen van de omgevingsvergunning voor de bouw van de eerste woning dient
het plangebied te worden ingericht conform het landschappelijk inpassingsplan, zoals opgenomen in
Bijlage 2.
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4.3
Afwijken van de bouwregels
4.3.1
Hoofdgebouwen
In afwijking van lid 4.2.1 onder c mag de inhoud van hoofdgebouwen worden vergroot tot 875 m3 met
dien verstande dat per 3 m3 aan extra hoofdbebouwing 1 m2 van de omvang aan toegelaten aan‐ en
uitbouwen in mindering wordt gebracht.
4.4
Specifieke gebruiksregels
Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels:
a. de handel in en opslag van consumentenvuurwerk, softdrugs en hallucinogene middelen is niet
toegestaan;
b. onder strijdig gebruik wordt niet verstaan het gebruik van gedeelten van woningen en/of
bijgebouwen voor kantoor‐ en/of praktijkruimte ten behoeve van aan‐huis‐gebonden beroepen en
aan‐huis‐gebonden bedrijven, voor zover:
1. de woonfunctie als primaire functie gehandhaafd wordt;
2. het vloeroppervlak in gebruik voor kantoor‐ en/of praktijkruimte niet groter is dan 30% van het
vloeroppervlak van hoofdgebouwen en erfbebouwing, met een maximum van 70 m²;
3. ten behoeve van de kantoor‐ en/of praktijkruimte wordt voorzien in voldoende
parkeergelegenheid;
4. het gebruik geen nadelige invloed heeft op de normale afwikkeling van het verkeer;
5. geen horeca en geen detailhandel plaatsvindt, uitgezonderd een beperkte verkoop
ondergeschikt aan de uitoefening van toegestane aan‐huis‐gebonden beroepen;
6. het beroep of de activiteit door de bewoner wordt uitgeoefend.
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Artikel 5

Waarde ‐ Archeologie

5.1
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waarde ‐ Archeologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere aldaar geldende
bestemming(en), mede bestemd voor bescherming en veiligstelling van archeologische waarden.
5.2
Bouwregels
5.2.1
Rapport archeologisch deskundige
In het belang van de archeologische monumentenzorg dient de aanvrager van een
omgevingsvergunning voor het bouwen een rapport aan het bevoegd gezag te overleggen van een
archeologisch deskundige waarin de archeologische waarde van het terrein, dat blijkens de aanvraag zal
worden verstoord, naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld.
Deze bepaling heeft uitsluitend betrekking op aanvragen om omgevingsvergunning voor het bouwen voor
bouwwerken (waaronder begrepen het heien van heipalen en het slaan van damwanden) welke voldoen
aan de oppervlakte‐ en/of dieptematen welke genoemd zijn in artikel 5.3.
5.2.2
Mogelijke voorwaarden te verbinden aan omgevingsvergunning voor het bouwen
Het bevoegd gezag kan in het belang van de archeologische monumentenzorg aan een reguliere
omgevingsvergunning voor het bouwen als bedoeld in de Wabo de volgende regels verbinden:
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische monumenten in
de bodem kunnen worden behouden;
b. de verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek;
c. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een archeologisch
deskundige.
5.3
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
5.3.1
Aanlegverbod zonder omgevingsvergunning
In het belang van de archeologische monumentenzorg is het verboden zonder of in afwijking van een
omgevingsvergunning de hierna onder a t/m f genoemde werken, geen bouwwerken zijnde, of
werkzaamheden uit te voeren of te doen c.q. te laten uitvoeren die dieper reiken dan 30 cm beneden
maaiveld en die tevens een terreinoppervlakte groter dan 6 m2 beslaan.
Het vergunningvereiste betreft de volgende werken c.q. werkzaamheden:
a. grondbewerkingen (van welke aard dan ook);
b. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en/of bomen;
c. het indrijven van voorwerpen in de bodem;
d. het wijzigen van het maaiveldniveau door ontginnen, bodemverlagen en afgraven;
e. het ingraven van ondergrondse kabels en leidingen en daarmee verband houdende constructies en
dergelijke;
f. het aanleggen van waterlopen of het vergraven van bestaande waterlopen.
5.3.2
Uitzondering op het aanlegverbod
Het omgevingsvergunningvereiste geldt niet voor bedoelde activiteiten gericht op het normale
onderhoud en beheer van de betreffende gronden en welke in uitvoering waren ten tijde van
inwerkingtreding van dit bestemmingsplan en evenmin voor bestaande weg‐ en leidingcunetten.
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5.3.3
Toelaatbaarheid
Een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden wordt verleend, indien daardoor de aanwezige archeologische waarden van de gronden
niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast. Alvorens de omgevingsvergunning voor het
uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden te kunnen verlenen, dient de
aanvrager van de omgevingsvergunning aan het bevoegd gezag hieromtrent een rapport van een
archeologisch deskundige te overleggen.
5.3.4
Voorwaarden voor een omgevingsvergunning
Aan een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden kunnen de volgende regels worden verbonden:
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische monumenten in
de bodem kunnen worden behouden;
b. de verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek;
c. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een archeologisch
deskundige.
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Hoofdstuk 3

Artikel 6

Algemene regels

Anti‐dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is
gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten
beschouwing.
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Artikel 7

Algemene bouwregels

7.1
Overschrijding goothoogte
De goothoogte mag worden overschreden door:
a. dakruimten, mits de breedte van enig deel van een gevelvlak van deze dakruimte, geen dakkapel
zijnde, niet meer bedraagt dan 40% van de breedte van de onderliggende gevel dan wel in opwaartse
richting geleidelijk afneemt tot deze maat;
b. dakkapellen op woningen, voor zover gelegen aan de voor‐ of zijgevel, waarvan de gezamenlijke
breedte per dakvlak niet meer bedraagt dan 50% van de breedte van de voor‐ en zijgevel en waarvan
de hoogte niet meer bedraagt dan 50% van de in het verticale vlak geprojecteerde hoogte van het
dakvlak met een maximumhoogte van 1,5 m;
c. dakkapellen op woningen, voor zover niet gelegen aan de voor‐ of zijgevel van een pand, waarvan de
afstand tot de zijgevel of de woningscheidende muur niet minder dan 0,5 m bedraagt met een
maximumhoogte vanaf de onderzijde van de dakkapel van 1,5 m;
d. (delen van) bouwwerken, waarvan de grootste horizontale doorsnede niet meer dan 1 m² bedraagt
en door trappenhuizen, lichtstraten, koepels en liftkokers;
e. technische ruimten voor klimaatregeling, koeling en dergelijke met een maximale oppervlakte van 4
m2.
7.2
Overschrijding bouwhoogte
De bouwhoogte mag worden overschreden door antennes met ten hoogste 6 m.
7.3
Overschrijding bouwgrenzen
De bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, mogen in afwijking van aanduidingen,
aanduidingsgrenzen en regels worden overschreden door:
a. tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, hellingbanen, balkons,
entreeportalen, veranda's en afdaken, mits de overschrijding ten hoogste 2,5 m bedraagt;
b. tot gebouwen behorende erkers en serres, mits de overschrijding ten hoogste 2 m bedraagt;
c. andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding ten hoogste 1,5 m
bedraagt.
7.4
Voldoende parkeergelegenheid
a. Een bouwwerk, waarvan een behoefte aan parkeergelegenheid wordt verwacht, kan niet worden
gebouwd wanneer op het bouwperceel of in de omgeving daarvan niet in voldoende
parkeergelegenheid is voorzien en in stand wordt gehouden.
b. Bij een omgevingsvergunning wordt aan de hand van op dat moment van toepassing zijnde
beleidsregels bepaald of er sprake is van voldoende parkeergelegenheid.
c. Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in sub a en worden
toegestaan dat in minder dan voldoende parkeergelegenheid wordt voorzien, mits dit geen
onevenredige afbreuk doet aan de parkeersituatie.
7.5
Voorwaardelijke verplichting landschappelijke inpassing
Binnen twee jaar na het verlenen van de omgevingsvergunning voor bouwen van de eerste woning dient
te worden voorzien in de inrichting en instandhouding van groenvoorzieningen overeenkomstig het
landschapsplan zoals opgenomen in bijlage 2 van deze regels.
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Artikel 8

Algemene aanduidingsregels

8.1
geluidzone ‐ industrie Kijfhoek
Met uitzondering van de vier nieuw te bouwen woningen ter plaatse van op de verbeelding aangegeven
bouwvlakken is de bouw van nieuwe woningen (waaronder begrepen de splitsing van panden in meerdere
woningen) ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone ‐ industrie Kijfhoek' niet toegestaan.
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Artikel 9

Algemene afwijkingsregels

Tenzij op grond van hoofdstuk 2 reeds afwijking mogelijk is, kan bij een omgevingsvergunning worden
afgeweken van de regels voor:
a. afwijkingen van maten (waaronder percentages) met ten hoogste 10%;
b. overschrijding van bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is voor
een technisch betere realisering van bouwwerken dan wel voor zover zulks noodzakelijk is in verband
met de werkelijke toestand van het terrein; de overschrijdingen mogen ten hoogste 3 m bedragen en
het bouwvlak mag met ten hoogste 10% worden vergroot.
De omgevingsvergunning wordt niet verleend, indien daardoor onevenredige afbreuk wordt gedaan aan
de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en
bouwwerken.
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Artikel 10

Algemene wijzigingsregels

10.1
Overschrijding bestemmingsgrenzen
Burgemeester en wethouders kunnen de in het plan opgenomen bestemmingen wijzigen ten behoeve
van overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is voor een technisch betere
realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover zulks noodzakelijk is in verband met de
werkelijke toestand van het terrein. De overschrijdingen mogen echter ten hoogste 3 m bedragen en het
bestemmingsvlak mag met ten hoogste 10% worden vergroot.
10.2
Waarde archeologie
Burgemeester en wethouders kunnen één of meer bestemmingsvlakken van de bestemming Waarde ‐
Archeologie geheel of gedeeltelijk verwijderen, indien:
a. uit nader archeologisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen archeologische waarden aanwezig
zijn;
b. het op grond van nader archeologisch onderzoek niet meer noodzakelijk wordt geacht dat het
bestemmingsplan ter plaatse in bescherming en veiligstelling van archeologische waarden voorziet.
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Artikel 11

Overige regels

11.1
Werking wettelijke regelingen
De wettelijke regelingen waarnaar in de regels wordt verwezen, gelden zoals deze luiden op het moment
van vaststelling van het plan.
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Hoofdstuk 4

Artikel 12

Overgangs‐ en slotregels

Overgangsrecht

12.1
Overgangsrecht bouwwerken
Voor bouwwerken luidt het overgangsrecht als volgt:
a. een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in
uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen,
en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
2. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits
de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na
de dag waarop het bouwwerk is tenietgegaan;
b. het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van dit lid onder a een omgevingsvergunning verlenen
voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in dit lid onder a met maximaal
10%;
c. dit lid onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van
inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor
geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
12.2
Overgangsrecht gebruik
Voor gebruik luidt het overgangsrecht als volgt:
a. het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet;
b. het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in dit lid onder a, te
veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze
verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind;
c. indien het gebruik, bedoeld in dit lid onder a, na het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan
voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te
hervatten of te laten hervatten;
d. dit lid onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende
bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 13

Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: 'Regels van het bestemmingsplan 'Waalboskwartier'.
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bijlagen bij de Regels

Bijlage 1 Kavelpaspoort
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Locatieschets natuur/coulissencluster (indicatief )

nr.3b
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nr. 460

Referentiebeelden coulissencluster (bebouwing)
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Referentiebeelden coulissencluster (beplanting)
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Landschapsontwerp (uitwerking locatieschets)
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KAVELPASPOORT
basis voor planologische uitwerking

Kavelpaspoort Ruimte voor ruimte - Waalboskwartier 9

Woordenlijst kavelpaspoort
Het geheel

Woningtype

Coulisse
Langerekt landschappelijk scherm van beplanting
(als bomen, riet, heesters) in de polder, haaks op de
weg of dijk

Coulissenwoning
Een individuele woning die in alle gevallen
ingepast is in een of meer (nieuw) aan te planten
coulissen, waardoor de woning grotendeels in
het groen verscholen ligt. De coulissewoning is
relatief langgerekt en relatief smal, met een lage
goothoogte van maximaal 3,5 meter.

Coulissencluster/natuurcluster
Het geheel van bebouwing, buitenruimten en
beplanting van een (of meer) kavel(s) ingepast
tussen een of meerdere coulissen

De individuele kavel
Kavel
De grond waarop een individuele woning staat. Een
kavel kan onderdeel zijn van een boscluster
Bouwvlak
Een op de plankaart aangegeven vlak waarmee het
gedeelte is aangeduid waarop hoofdgebouwen en
bijbehorende gebouwen zijn toegestaan
Hoofdgebouw
De woning of het woongebouw op een individuele
kavel
Bijbehorende bouwwerken
Al dan niet met het hoofdgebouw verbonden aanen uitbouwen, bijgebouwen en/of overkappingen
Erfafscheiding
De afbakening van een kavel, richting een
naastgelegen kavel of een openbare of collectieve
ruimte
Ruimte voor ruimte-eenheid
Woning die gebouwd mag worden in ruil voor de
sloop van 5.000 m2 kas of 1.000 m2 bijgebouw.
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Coulissewoningen staan doorgaans verder het
landschap in en worden om die reden vormgegeven
als schuurwoningen met een meer informeel en
bescheiden karakter.

Toelichting kavelpaspoort
Het coulissencluster
De bebouwing en beplanting van het coulissencluster
ogen (van buitenaf) als een geheel. De
samenhangende uitstraling van het gehele cluster
staat voorop. De beplanting waaruit de coulissen
bestaan bestaat uit soorten die ook gebruikt worden
in het omliggende Waalbos, zodat het er ruimtelijk
gezien onderdeel van uit maakt.
Bebouwing (kavel coulissewoning)
De bebouwing bestaat uit (maximaal) één
hoofgebouw, in de vorm van een coulissewoning
en één of meer bijbehorende bouwwerken (garage,
schuur, tuinhuis). De uitstraling en architectuur van de
gebouwen op het erf is op elkaar afgestemd.
Hoofdgebouw (coulissenwoning)
•
Footprint: maximaal 125 m2
•
Inhoud: 650 m3
•
Kapvorm: zadeldak
•
Verhouding goot-/nokhoogte: goothoogte = 		
maximaal 0,45 x nokhoogte
•
Goothoogte: maximaal 3,5 m
•
Dakhelling: tussen 45°-55°
•
Nokhoogte: afhankelijk van dakhelling, goot		
hoogte en woning-/gebouwbreedte
•
Kaprichting: haaks of evenwijdig aan de Lange
weg
		
Bijbehorend(e) bouwwerk(en)
•
Footprint: maximaal 75 m2*
•
Kapvorm: zadeldak
•
Kaprichting: bij voorkeur haaks op de 			
Langeweg (anders evenwijdig daaraan)
•
Goothoogte: maximaal 2,5 m
•
Dakhelling: gelijk aan het hoofdgebouw

Erfinrichting en beplanting
De randen van het gehele coulissencluster zijn
beplant. De beplanting bestaat uit inheemse soorten
die ook voorkomen in het omliggende Waalbos en
heeft een landschappelijke uitstraling.
Erftoegang
De kavels worden ontsloten middels een gezamenlijk
ontsluitingspad. Het zou mooi zijn wanneer dit pad in
de toekomst verbonden wordt met het padenstelsel
van het achterliggende stuk Waalbos.
Handreiking ruimte voor ruimtelijke kwaliteit
De handreiking Ruimte voor ruimtelijke kwaliteit
is een inspiratiekader voor de architectuur en de
inrichting en beplanting van een coulissewoning/cluster (met name hoofdstuk 6.4 Polders met
Coulissen). Dit document is te downloaden op http://
www.mooiijsselmonde.nl/meer-informatie.
Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan Waalboskwartier is van
toepassing. Het volledige bestemmingsplan is te
bekijken via internet, op
http://www.ruimtelijkeplannen.nl
Vergunningsvrijbouwen
De voorwaarden voor vergunningvrijbouwen vindt
u op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
bouwregelgeving/inhoud/checken-of-vergunningnodig-is-voor-ver-bouwen/vergunningvrij-bouwenen-verbouwen.

Het is toegestaan om een bijbehorende bouwwerk
(deels) te integreren in het hoofdgebouw. Voor
het gedeelte van de bijbehorende bebouwing dat
onderdeel wordt van het hoofdgebouw geldt een
(rekenkundige) bouwhoogte van 3 meter.
Het volume van het hoofdgebouw wordt in zo’n geval
dus groter (tot maximaal 875 m3). De totale footprint
van het hoofdgebouw en de bijbehorende bebouwing
blijft in alle gevallen maximaal 200m2
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Kaart kavelpaspoort
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Bijlage 2 Landschappelijk inpassingsplan
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Referentiebeelden coulissencluster (beplanting)
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Landschapsontwerp (uitwerking locatieschets)
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