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Disclaimer 

Het onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en methoden (opzet conform de geldende 
richtlijnen en protocollen).  
 
Aeres Milieu accepteert op voorhand geen aansprakelijkheid voor maatregelen of mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding 
van het door Aeres Milieu uitgevoerde onderzoek neemt. Tevens wordt opgemerkt dat Aeres Milieu voor het verkrijgen van de voor het bureau 
onderzoek noodzakelijke informatie (mede) afhankelijk is van externe bronnen. Voor Aeres Milieu is niet te verifiëren of deze bronnen altijd 
volledig en zonder fouten zijn. Hierdoor kan Aeres Milieu niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische informatie. 
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SAMENVATTING 
 
Op 24 januari 2022 is door Aeres Milieu een archeologisch bureau- en verkennend booronderzoek uitgevoerd aan de Oosteind 

(ong.) te Papendrecht (gemeente Papendrecht).  

De aanleiding voor het laten uitvoeren van dit bodemonderzoek is de voorgenomen (her)ontwikkeling van de locatie. Er zal een 

woning met bijgebouw (berging) worden gerealiseerd. De diepte van de toekomstige verstoring bedraagt tenminste 3,5 meter 

onder maaiveld, gezien vanaf de maaiveldhoogte ter plaatse van de bedijkte weg Oosteind (zuidelijke deel van het plangebied). 

De bodemverstoring ten opzichte van het aflopende maaiveld zal zodoende kleiner zijn. 

De onderzoekslocatie ligt volgens de Archeologische Beleidskaart van de gemeente Papendrecht (2012) deels in een zone 

Middeleeuwse dijk: middelhoge archeologische verwachting en deels in een zone Komgebied: middelhoge archeologische 

verwachting. Binnen de Reparatie Beheersverordening Papendrecht (2021) geldt voor het zuidelijke deel (zone Middeleeuwse 

dijk) de Waarde – Archeologie. Voor beiden geldt verwijzend naar en conform de Beleidskaart archeologie een onderzoeksplicht 

bij bodemingrepen met een oppervlakte groter dan 500 m2 en een verstoringsdiepte vanaf 30 centimeter onder maaiveld.  

Op basis van het bureauonderzoek wordt duidelijk dat het plangebied in een dynamisch gebied ligt. In de ondergrond van het 

plangebied worden er afzettingen van het estuarium van de Oude Rijn en een gestapeld landschap verwacht. Het plangebied 

ligt op een middelhoge oeverwal, direct aan de huidige loop van de Rijn.    

De top van de afzettingen uit het Weichselien bevindt zich op circa 12 – 15 meter -NAP. Vanwege de diepe ligging is er geen 

tot onvoldoende informatie voorhanden over dit landschap. Op basis hiervan kan er geen nader gespecificeerde archeologische 

verwachting voor de periode laat-paleolithicum gegeven worden. Door de stijging van de relatieve zeespiegel werd de omgeving 

van het plangebied slecht bewoonbaar in het mesolithicum. Alleen op zandige oeverwallen van getijdengeulen kan sprake zijn 

geweest van gunstige bewoningsomstandigheden. Echter wegens het ontbreken van informatie over de intactheid en 

bodemopbouw van dit landschap is kan hier ook geen nader gespecificeerde archeologische verwachting voor de periode 

gegeven worden.  

De omgeving van het plangebied bestond tijdens het laat-neolithicum en de bronstijd uit een veenlandschap. Dit landschap 

bestaat uit een nat milieu en vormt geen gunstige plek voor bewoning. Op basis hiervan geldt er een lage verwachting voor de 

periode neolithicum tot en met bronstijd. Ten westen en oosten van het plangebied ligt de stroomgordel van Papendrecht, die 

actief was van de ijzertijd tot in de Romeinse tijd. Het plangebied ligt naar verwachting in het komgebied van de stroomgordel 

van Papendrecht en is daarom minder geschikt voor bewoning. Op basis hiervan geldt er een lage verwachting voor de periode 

ijzertijd tot en met vroege middeleeuwen.  

Het plangebied ligt aan de bedijkte weg Oosteind en maakt deel uit van het historische bebouwingslint van Papendrecht-

Oosteind. Uit historisch kaartmateriaal blijkt dan ook dat een nagenoeg aaneengesloten bebouwingslint aanwezig is. Ook in het 

zuidelijke deel van het plangebied is begin 19e eeuw een woonhuis aanwezig. Gezien de ligging aan het historische 

bewoningslint is het goed mogelijk dat het woonhuis uit begin 19e eeuw verder in de tijd teruggaat of voorgangers heeft dat tot 

de (late) middeleeuwen teruggaat. Op basis van deze gegevens geldt voor het plangebied een hoge verwachting voor de periode 

late middeleeuwen tot en met de nieuwe tijd.   
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Op basis van het uitgevoerd verkennend veldonderzoek middels boringen kan worden gesteld dat in het plangebied de 

natuurlijke afzettingen vooral zijn gevormd in een komgebied van de stroomgordel van Papendrecht. In het zuidelijk deel is de 

bodem tot op relatief grote diepte verstoord. Om deze redenen wordt de archeologische verwachting voor de periode late 

middeleeuwen – nieuwe tijd bijgesteld naar laag. Voor de periode neolithicum – vroege middeleeuwen was deze al laag. 

Voor het plangebied wordt om bovenstaande redenen geen archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk geacht. 

De resultaten van dit onderzoek dienen getoetst te worden door de bevoegde overheid (gemeente Papendrecht), dat op basis 

van het uitgebrachte advies een besluit zal nemen. Wij willen de opdrachtgever erop wijzen dat dit selectieadvies nog niet 

betekent dat al bodemverstorende activiteiten of daarop voorbereidende activiteiten kunnen worden ondernomen.  

Het uitgevoerde onderzoek is verricht conform de gestelde eisen en gebruikelijke methoden. Het onderzoek is gericht op het 

inzichtelijk maken van de toestand van het aanwezige bodemarchief. Hiermee kan de beschadiging dan wel vernietiging als 

gevolg van de voorgenomen verstoring van een mogelijk aanwezig bodemarchief tot een minimum worden beperkt. Echter kan 

door de aard van het onderzoek, steekproefsgewijs, niet volledig worden uitgesloten dat er archeologische resten aan- of afwezig 

zullen zijn. Als gevolg hiervan is bij het aantreffen van archeologische resten het, conform de Erfgoedwet van 2016, artikel 5.10 

(Archeologische toevalsvondst) en 5.11 (Waarneming), een meldingsplicht van toepassing. 
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1. INLEIDING 
In opdracht van BRO heeft Aeres Milieu een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor de locatie: 

Adres onderzoekslocatie  : Oosteind (ong.) te Papendrecht  

Gemeente   : Papendrecht 

Oppervlakte   : Circa 760 m2 

Huidig gebruik van de locatie : Tuin 

Toekomstig gebruik  : (her)ontwikkeling van de locatie 

Dit archeologisch onderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen van de BRL SIKB 4000 (protocol 4002 en 4003), KNA 4.1. Het 

archeologische onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek naar de historie en bodemgesteldheid van de onderzoekslocatie.  

Aanleiding 

De aanleiding voor het laten uitvoeren van dit bodemonderzoek is de voorgenomen (her)ontwikkeling van de locatie. Er zal een 

woning met bijgebouw (berging) worden gerealiseerd. De diepte van de toekomstige verstoring bedraagt tenminste 3,5 meter 

onder maaiveld, gezien vanaf de maaiveldhoogte ter plaatse van de bedijkte weg Oosteind (zuidelijke deel van het plangebied). 

De bodemverstoring ten opzichte van het aflopende maaiveld zal zodoende kleiner zijn (zie Figuur 1). 

De onderzoekslocatie ligt volgens de Archeologische Beleidskaart van de gemeente Papendrecht (2012) deels in een zone 

Middeleeuwse dijk: middelhoge archeologische verwachting en deels in een zone Komgebied: middelhoge archeologische 

verwachting. Binnen de Reparatie Beheersverordening Papendrecht (2021) geldt voor het zuidelijke deel (zone Middeleeuwse 

dijk) de Waarde – Archeologie. Voor beiden geldt verwijzend naar en conform de Beleidskaart archeologie een onderzoeksplicht 

bij bodemingrepen met een oppervlakte groter dan 500 m2 en een verstoringsdiepte vanaf 30 centimeter onder maaiveld (zie 

Bijlage 4).1 

Doel 

Het doel van het archeologisch bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel voor 

de locatie. Dit verwachtingsmodel wordt op basis van historische kaarten en bekende landschappelijke en archeologische 

gegevens gevormd. Dit verwachtingsmodel zal vervolgens leiden tot een aanbeveling over het behoud in-situ of eventueel 

vervolgonderzoek. 

Het doel van het aansluitende verkennend booronderzoek is het toetsen van het in het bureauonderzoek opgestelde 

verwachtingsmodel.  

Specifiek voor de onderzoekslocatie Oosteind (ong.) te Papendrecht zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 

• Is er sprake van stratigrafische lagen die potentieel archeologische waarden kunnen bevatten?  

• In hoeverre zijn deze lagen intact en hoe reflecteert dit de kwaliteit van de mogelijk aanwezige archeologische resten? 

• Wat is de diepteligging van mogelijke archeologische resten en wat is de daadwerkelijke bedreiging van deze resten 

door de voorgenomen bodemingrepen? 

 

 
1 SOB Research, 2012: Archeologische Verwachtings- en Beleidskaart gemeente Papendrecht. 
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Plangebied 

Het plangebied ligt aan de Oosteind, in de bebouwde kom van Papendrecht. De ligging van het plangebied is weergegeven in 

Figuur 2. Momenteel is het plangebied in gebruik als tuin. In het noorden wordt het plangebied begrenst door de Tienweg-Oost, 

in het oosten en westen door bebouwing aan de Oosteind (nummers 70 en 74) en in het zuiden door de Oosteind. 

Figuur 1. De voorgenomen planontwikkeling (bron: Aangeleverd door de opdrachtgever). 

 

 

N 
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Figuur 2. Topografische ligging van het plangebied. De begrenzing van het plangebied met rood aangegeven. (Bron: PDOK-viewer). 
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2. WERKWIJZE 
2.1  Inleiding 

Bij het uitvoeren van het bureauonderzoek is gebruik gemaakt van verschillende bronnen. Deze bronnen geven inzicht in 

bekende, of te verwachten archeologische resten binnen het onderzoeksgebied. Daarnaast zijn deze bronnen van belang voor 

het opstellen van de landschapsgenese. 

Bij het uitvoeren van het bureauonderzoek is gebruik gemaakt van verschillende bronnen. Deze bronnen geven inzicht in 

bekende, of te verwachten archeologische resten binnen het onderzoeksgebied. Daarnaast zijn deze bronnen van belang voor 

het opstellen van de landschapsgenese. 

Archeologische bronnen 

• Archeologische Monumentenkaart (AMK) 

• Archeologisch Informatiesysteem (Archis3) 

• Archeologische Beleidskaart van de gemeente Papendrecht 

• Specifieke lokale informatie (heemkundekring, amateurarcheologen) 

Bodem- en geomorfologische kaarten 

• Bodemkaart (Alterra) 

• Geomorfologische kaart (Alterra, uit Archis3) 

• Stroomgordelkaart (Cohen 2012)  

• Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN3) 

Historische kaarten 

• Stadsplattegrond Jacob van Deventer (1575) 

• Historisch kadastraal minuutplan (1800-1832) 

• Historische topografische en militaire kaarten (1830 tot 1978) 

• Moderne topografische kaart (tot 2020) 

De bovenstaande bronnen worden aangevuld door mogelijke informatie afkomstig van lokale archeologische verenigingen en 

werkgroepen. De overige aanvullende informatie is terug te vinden in de literatuurlijst. 

De Historische Vereniging Alblasserwaard, is op 7 januari 2022 per e-mail gecontacteerd met de vraag met de vraag om 

aanvullende informatie betreffende het plangebied. Tot op heden is hierop nog geen reactie ontvangen. 
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2.2  Verkennend veldonderzoek door middel van boringen 

Aan de hand van het Plan van Aanpak (PvA) en de Leidraad Inventariserend Veldonderzoek 2   wordt een verkennend 

booronderzoek met een boordichtheid van 6 boringen per hectare uitgevoerd. Het onderzoek is hiermee verkennend voor alle 

perioden. Het plangebied heeft een oppervlakte van 760 m2. Bij het verkennend veldonderzoek zal daarom uitgegaan worden 

van 6 boringen welke gelijkmatig over het plangebied worden verdeeld, zie Bijlage 2.  

De boorlocaties worden uitgezet ten opzichte van hoekpunten van de perceelsgrenzen, straten en bebouwing. De hoogte zal 

worden bepaald met het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). De boringen worden gezet met een Edelmanboor met een 

boorkop van 7 centimeter en een gutsboor van 3 centimeter.  

De boorkernen worden conform de ASB (Archeologische Standaard Boorbeschrijving 5.2) beschreven, zie Bijlage 8. Gelet zal 

worden op de aanwezigheid van archeologische indicatoren als fragmenten keramiek, fosfaatvlekken en brokjes houtskool en 

verbrande leem. Daartoe worden de opgeboorde monsters verbrokkeld waar nodig. Het kalkgehalte is bepaald met een 10 

procent zoutzuuroplossing. 

 

  
  

 
2 Tol et al. 2012. 
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3.  BUREAUONDERZOEK 
3.1  Landschappelijke situatie - geomorfologie 

De omgeving van het plangebied ligt in een landschappelijk gebied dat tijdens het Holoceen (circa 11.700 jaar geleden tot nu) 

is gevormd en dat sterk samenhangt met de ontwikkeling van de Rijn-Maas delta. Het plangebied ligt op de grens van het 

oostelijk rivierengebied en het westelijke, perimariene getijdengebied.  

Tijdens het Weichselien (circa 115.000 – 11.700 jaar geleden) werd in West Nederland een dik pakket zand afgezet. Dit zand 

wordt dekzand genoemd. Aan het einde van het Weichselien en in het Holoceen werd het klimaat warmer en vochtiger en 

smolten de in het Weichselien gevormde ijskappen. Hierdoor steeg de relatieve zeespiegel snel. Als gevolg van de snelle 

relatieve zeespiegelstijging en zee-inbraken in het Atlanticum (8.000 – 5.000 jaar geleden), werden dikke pakketten afzettingen 

gevormd. De holocene mariene afzettingen in de kustvlakte zijn grofweg onder te verdelen in het Walcheren Laagpakket (de 

bovenste zeeklei-afzettingen) en het Wormer Laagpakket (de onderste zeeklei-afzettingen).3  Het Wormer Laagpakket is gevormd 

tijdens het Atlanticum en Vroeg-Subboreaal (8.000 – 2.900 jaar geleden). Door insnijding van getijdekreken is daarbij het 

Basisveen Laag op vele plaatsen geërodeerd. De samenstelling van dit laagpakket varieert van zand tot klei.4 In het Midden-

Subboreaal ontstond achter het strandwallensysteem een lagune waarin op grote schaal veenvorming kon optreden op het 

Wormer Laagpakket. Dit veen wordt het Hollandveen Laagpakket genoemd en behoort tot de Nieuwkoop Formatie. Het 

Walcheren Laagpakket is gevormd tijdens latere inbraken van de zee in het Begin-Subatlanticum (2.900 jaar geleden tot heden) 

waarbij krekensystemen ontstonden en het veen werd weggeslagen. In de geulen van de krekensystemen werd fijn zand en 

zandige tot matig siltige klei afgezet. 

Het plangebied maakt landschappelijke gezien deel uit van de kuststrook van West-Nederland en bevindt zich in de Rijn-Maas 

delta.5 De vorming van het landschap hangt samen met verschillende stroomgordels in de omgeving van het plangebied. Volgens 

de stroomgordelkaart (Bijlage 5b) ligt het plangebied ten noorden van de stroomgordel van de bedijkte Merwede.  

Ten westen en oosten van het plangebied ligt de stroomgordel van Papendrecht. Deze stroomgordel actief van 250 voor Chr. 

tot 250 na Chr. (late ijzertijd tot Romeinse tijd). Waarschijnlijk is deze stroomgordel ontstaan vanuit een komontwateringsgeul 

in het veengebied. De rivier heeft onder invloed gestaan van getijdewerking. Rivierafzettingen van meanderende rivieren kunnen 

worden onderverdeeld in beddingafzettingen (grind en zand), oeverafzettingen (zand, zavel en zandige klei), komafzettingen 

(zwak siltige klei) en crevasseafzettingen (zand, zavel en lichte klei).6 De beddingafzettingen werden in de binnenbochten 

afgezet. Langs de geulen werden oeverafzettingen (sedimentatie) afgezet, als de rivier buiten haar bedding trad. In de lagere 

delen achter de oeverwallen vonden komafzettingen plaats.7 Oeverwaldoorbraakafzettingen of crevasseafzettingen ontstaan 

tijdens hoogwater als de rivier buiten haar oevers treedt en de gevormde oeverwallen braken. Hierdoor ontstonden kleinere 

waterstromen die sediment naar de kom transporteren. In en langs deze geulen werd zand en klei afgezet. De 

crevasseafzettingen van de stroomgordel van Papendrecht zijn goed zichtbaar op het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN, 

Bijlage 7) net als de stroomrug zelf. In de periode van verminderde (of geen) rivieractiviteit kan in het komgebied naast 

kleiafzettingen ook veengroei plaatsvinden.  

 
3 Berendsen, 2008, 119. 
4 Berendsen, 2010, 119.  
5 Rensink et al., 2016. 
6 Berendsen 2008, 266-267. 
7 Zonneveld 1981, 142-143; Berendsen 2008. 
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De stroomgordel werd rond 150-200 na Chr. stroomopwaarts afgesneden.8 Als gevolg hiervan nam de watertoevoer af en begon 

de geul te verlanden. Verder van de stroomgordel af bestond het komgebied uit een open moerasbos.  

Aan weerszijden van de stroomgordel van Papendrecht hebben zich oeverwallen gevormd. Deze oeverwallen lager tijdens 

actieve periode hoger in het landschap en vormden zo aantrekkelijke vestigingslocaties. Tijdens lokale oeverwaldoorbraken 

werden crevasseafzetting afgezet. Deze afzettingen waren gezien hun hoge ligging ook aantrekkelijk voor bewoning.  

Op de Geologische kaart ligt het plangebied in een zone van rivierafzettingen die staat aangegeven als rF2k (Figuur 3). Het 

betreft Afzettingen van Tiel (kom en eventueel oeverafzettingen) op een afwisseling van Hollandveen met Afzettingen van 

Gorcum (kom en eventueel oeverafzettingen). Direct ten oosten van het plangebied ligt een geul (kreek) die staat aangegeven 

met rDOk: Afzettingen van Tiel (kom- op geulafzettingen).  

Op het kaartbeeld van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN3, Bijlage 7) is te zien dat het plangebied relatief laag in het 

landschap ligt, achter de hoger gelegen dijk die zuidelijk van het plangebied ligt. Volgens de geomorfologische kaart (Bijlage 4) 

ligt het plangebied op een vlakte van getij-afzettingen (code 2M72). Op de kaart van het AHN is te zien dat de meestal hoger 

gelegen oude stroomgordels als gevolg van de ligging in bebouwd gebied niet af te leiden zijn. Ten noorden van het plangebied 

ligt een kreek. Deze kreek lijkt ruwweg op de loop van de stroomgordel van Papendrecht te liggen. Deze kreek is mogelijk 

ontstaan als afwateringsgeul van het noordelijk gelegen veengebied. De maaiveldhoogte in het plangebied varieert tussen circa 

-1,92 tot 3,8meter +NAP.  

Figuur 3. Uitsnede van de Geologische kaart van Nederland. Het plangebied is bij benadering aangegeven met de rode cirkel. (Bron: Ras, 2012). 
 
 
 

 
8 Van Dinter en Laan, 1999. 
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3.2 Landschappelijke situatie - bodem 

Op de bodemkaart (Bijlage 6) is het plangebied vanwege de ligging in de bebouwde kom niet gekarteerd. De bebouwde zone 

wordt omringd door verschillende bodemkundige eenheden: drechtvaaggronden (code Mv41C) en kalkrijke poldervaaggronden 

(code Mn45A). 

 

Drechtvaag- en poldervaaggronden behoren tot de hoofdklasse zeekleigronden. Zeekleigronden zijn onder invloed van 

getijdebeweging afgezet. Bij vaaggronden heeft er nog weinig of geen bodemvorming plaatsgevonden, omdat het sediment 

jong is. Ze hebben een dunne, humusarme bovengrond (A-horizont), die direct op het moedermateriaal (C-horizont) ligt en 

nauwelijks in kleur verschilt.  

Grondwatertrap 

Ook de grondwatertrap is niet aan de hand van de bodemkaart te herleiden. De mogelijk aanwezige gronden worden gekenmerkt 

door een gemiddeld hoge grondwaterstand, te weten grondwatertrap II en III. Dit zijn de gemiddelde grondwaterstanden die op 

de bodemkaart staan aangegeven. Dit betekent dat de gemiddeld hoogste grondwaterstand ondieper dan 40 centimeter beneden 

maaiveld ligt. De gemiddeld laagste grondwaterstand ligt tussen 50 en 120 centimeter beneden maaiveld. Deze hoge 

grondwaterstand zorgt voor goede bewaringsomstandigheden voor eventuele organische resten. 

 

3.3 Bewoningsgeschiedenis – historisch overzicht 

De bestudeerde en beschikbare bronnen hebben het volgende beeld kunnen schetsen over de geschiedenis van Papendrecht 

en Oosteind. 

 

Papendrecht kent een oorsprong in de 11e eeuw. De naam Papendrecht wordt voor het eerst genoemd in 1105 en komt voort uit 

de woorden papen (‘geestelijken’) en tricht of drecht (‘een doorwaadbare plek in een rivier’).9 Oosteind ligt ten oosten van de 

oude kern van Papendrecht en maakt deel uit van de Papendrechtse Polder.10 

In de 13e eeuw werd het moeras- en veengebied in het achterland van Papendrecht en Oosteind ontgonnen. In deze tijd werden 

de eerste dijken opgeworpen. De eerste bebouwing ontstond langs een dijklint waarvan het achterland werd ontgonnen. 

De bebouwing van Papendrecht en het oostelijk hiervan gelegen Oosteind ontwikkelde zich als een bewoningslint aan deze dijk, 

ter plaatse van de huidige straten Westeind – Oude Veer – Bosch en liep verder in oostelijke richting als de Kerkbuurt, 

Visschersbuurt en Oosteind. De concentratie van bewoning op de dijk was gerelateerd aan de vele overstromingen die ter plaatse 

van het achterland plaatsvonden. Haaks op deze bedijkte weg ontstonden later enkele wegen en kades. Deze liepen door de 

polder en kwam verder noordelijk uit bij de dorpen Oud-Alblas, Wijngaarden en Bleskensgraaf.  

In de bronnen is herhaaldelijk sprake van dijkdoorbraken bij Papendrecht en dus waarschijnlijk ook bij Oosteind. Deze vonden 

plaats in de jaren 1468-1469, 1530-1533 en 1570. Tijdens de watersnood in 1820 in de Alblasserwaard werden hulpgaten 

gemaakt in de dijken zodat het water weg kon stromen.11 

Vanaf de 19e eeuw vonden geleidelijk aan uitbreidingen plaats langs deze wegen en kades. Vanaf de tweede helft van de 20e 

eeuw vonden grootschalige uitbreidingen plaats en ontstond grootschalige bebouwing in de polder en kreeg Papendrecht en 

Oosteind een meer stedelijk karakter.12  

 
9 www.geschiedenisvanzuidholland.nl 
10 Van Berkel en Samplonius 2006, 358. 
11 Buisman 1998, deel 3, 108, 412, 427 en 650; Buisman 2000, deel 4, 558; Driessen 1994, 166. 
12 Ras 2012; www.geschiedenisvanzuidholland.nl. 
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Afgaande op de Indicatieve Kaart Militair Erfgoed13 ligt het plangebied ten noorden van de zone van operatieterrein Hollands 

Diep. Tijdens de Duitse inval in 1940 landden er aan beide zijden van het Hollands Diep Duitse parachutisten, welke de bruggen 

van de Nederlanders hebben overwonnen.  

 
 

3.4 Bewoningsgeschiedenis – archeologische waarden 
 
Op de leidende Archeologische Beleidskaart van de gemeente Papendrecht geldt voor het plangebied een middelhoge 

archeologische verwachting: middeleeuwse dijk en zone komgebied (Bijlage 4).14  

In de omgeving van het plangebied (binnen een straal van 1 kilometer) zijn volgens de gegevens uit Archis3 één archeologisch 

monument en meerdere archeologische waarnemingen en onderzoeksmeldingen bekend (Bijlage 3 en Tabel 1).  

Monumentnummer 16.206 

Op circa 930 meter ten zuidwesten van het plangebied ligt een terrein met resten van een (graan)schuur uit de late 

middeleeuwen. Het betreft waarschijnlijk een voorraad- of graanschuur, mogelijk behorende bij het Huis te Merwede. De 

waarneming is gedaan in 1964 bij lage waterstand en het gebouw zou ook op een kaart uit 1817 te zien zijn. In de jaren 1980 

zou de graanschuur nog eens waargenomen zijn. De schuur wordt gedateerd in het laatste kwart van de 13e eeuw, dus behorende 

bij het oudste huis. De schuur had een omvang van 22 x 8.5 meter. Mogelijk zijn de resten beschadigd als gevolg van 

baggerwerkzaamheden, het is echter niet bekend of er ooit is gebaggerd. De oever bij Huis te Merwede is eigenlijk niet sterk 

genoeg om te baggeren dicht bij de wal; de gemeentelijk archeoloog gaat ervan uit dat de resten nog steeds aanwezig zijn. 

Relevante onderzoeken en vondsten binnen een straal van 1 kilometer van het plangebied:  

Zaakidentificatie Afstand Soort onderzoek  Omschrijving 
2286211100 Circa 270 m ten NW 

van het plangebied 

IVO-p door SOB Research 

in 2010 

Tijdens dit onderzoek is keramiek (pijp, roodbakkend geglazuurd 

aardewerk), greppel/sloot, afwaterings-

/inundatiekanaal/greppel/sloot aangetroffen uit de late 

middeleeuwen B tot nieuwe tijd. Er zijn geen verder gegevens 

bekend in Archis en DansEasy. 

4547002100 Circa 260 m ten NW 

van het plangebied 

IVO-o door ADC 

ArcheoProjecten in 2017 

De bodemopbouw bestaat uit mineraalarm veen met daarop 

komafzettingen van de Merwede. Er is geen vervolgonderzoek 

geadviseerd. 

2104706100 Circa 50 m ten N van 

het plangebied 

BO door SOB Research in 

2005 

Het onderzoek betrof het opstellen van een beleidsplan voor de 

gemeente Papendrecht. 

2286228100 Circa 80 m ten N van 

het plangebied 

AB door SOB Research in 

2011 

Tijdens dit onderzoek is keramiek (roodbakkend geglazuurd), 

greppel/sloot en complexen aangetroffen uit de late 

middeleeuwen A tot B. Er is geen vervolgonderzoek geadviseerd. 

2252678100 Circa 280 m ten NO 

van het plangebied 

IVO-p door SOB Research 

in 2009 

Tijdens dit onderzoek is keramiek (baksteen, steengoed 

geglazuurd, roodbakkend, grijsbakkend en Andenne), glas (fles) en 

complexen aangetroffen uit de late middeleeuwen B tot nieuwe 

tijd. Deze vondsten zijn voornamelijk aangetroffen in de top van 

de Tiel-stroomrug. Er is geen vervolgonderzoek geadviseerd. 

 
13 www.ikme.nl 
14 SOB Research, 2012: Archeologische Verwachtings- en Beleidskaart gemeente Papendrecht. 
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Zaakidentificatie Afstand Soort onderzoek  Omschrijving 
2245355100 Circa 215 m ten NO 

van het plangebied 

IVO-o door SOB Research 

in 2009 

Ter hoogte van de Tiel-stroomrug is een vervolgonderzoek 

geadviseerd in de vorm van een proefsleuvenonderzoek. In het 

overige deel is er geen vervolgonderzoek geadviseerd. 

2036301100 Circa 580 m ten NO 

van het plangebied 

IVO-o door SOB Research 

in 2002 

Tijdens dit onderzoek is keramiek (baksteen) en afwaterings-

/inundatiekanaal/greppel/sloot aangetroffen uit de late 

middeleeuwen tot nieuwe tijd. Er zijn geen verdere gegevens 

bekend in Archis en DansEasy. 

3107268100 Circa 500 m ten Z 

van het plangebied 

 Registratie archeologische vondstmelding in 1960 van keramiek 

(amfoor, aardewerk, Pingsdorf), bons 

(werktuig/gereedschapsonderdeel) en complexen uit de bronstijd 

tot nieuwe tijd laat. Er zijn geen verdere gegevens bekend in 

Archis en DansEasy. 

4017879100 Circa 420 m ten W 

van het plangebied 

IVO-o door Antea Group 

Archeologie in 2016 

Het onderzoek bestaat uit verschillende deeltracés. Met 

uitzondering van deeltracé 9 is er geen nader onderzoek 

geadviseerd. Voor deeltracé 9 is een vervolgonderzoek 

geadviseerd in de vorm van een proefsleuvenonderzoek. 

4545586100 Circa 640 m ten N 

van het plangebied 

BO door Transect in 2017 Indien de bodem dieper dan 1 m -mv wordt ontgraven in zones 

met een (middel)hoge verwachting dan is er mogelijk een 

bedreiging voor eventueel aanwezige archeologische resten. Er is 

een verkennend booronderzoek geadviseerd. 

2035135100 Circa 640 m ten N 

van het plangebied 

IVO-o door RAAP 

Archeologisch 

Adviesbureau in 1992 

Het onderzoek betrof een veldverkenning en booronderzoek 

binnen het tracé van de Betuweroute. Er zijn 9 vindplaatsen ten 

westen van Geldermalsen gewaardeerd. Er zijn geen verder 

gegevens bekend in Archis en DansEasy. 

3251253100 Circa 840 m ten ZO 

van het plangebied 

 Registratie archeologische vondstmelding in 2008 van koper 

(duit), keramiek (aardewerk), metaal (vingerhoed) en huisterpen 

uit de nieuwe tijd vroeg tot nieuwe tijd laat. Er zijn geen verder 

gegevens bekend in Archis en DansEasy. 

4596292100 Circa 350 m ten O 

van het plangebied 

IVO-o door IDDS 

Archeologie B.V. in 2018 

De bodem is diepgaand verstoord en er worden geen 

archeologische resten meer verwacht. Op basis hiervan is er geen 

vervolgonderzoek geadviseerd. 

4956945100 Circa 350 m ten W 

van het plangebied 

BO door IDDS 

Archeologie B.V. in 2021 

Dit project omvat aanpassingen aan verschillende bushaltes in 

Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht, Nieuw-Lekkerland en 

Papendrecht. Afhankelijk van de archeologische verwachting is er 

wel of geen vervolgonderzoek geadviseerd. 

5025818100 Circa 920 m ten W 

van het plangebied 

IVO-o door IDDS 

Archeologie B.V. in 2021 

Het onderzoek bestaat uit 4 deellocaties. De bushalte aan de 

Kennedylaan bevat is een potentieel archeologisch niveau. Voor 

de overige deellocaties geldt een lage archeologische 

verwachting.  

Tabel 1. Overzicht van Archismeldingen binnen een straal van 1 kilometer rond het plangebied. 
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3.5 Bewoningsgeschiedenis – historisch kaartmateriaal 

In het kader van het bureauonderzoek is historisch kaartmateriaal bestudeerd. Op het minuutplan uit het begin van de 19e eeuw 

(Figuur 4) 15  is de situatie op kadastraal niveau te zien. Hierop is te zien dat de bedijkte weg Oosteind een nagenoeg 

aaneengesloten lintbebouwing aanwezig is. Ook in het zuidelijke deel van het plangebied, direct aan de weg Oosteind, staat 

een klein gebouw ingetekend. Volgens de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels (OAT)16 behorende bij het minuutplan, staat het 

gebouw omschreven als “huis en erf”. Het zuidelijke perceel is verder als tuin (en erf) in gebruik. Het grotere perceel in het 

centrale deel is als weiland in gebruik. Ook de Tiendweg Oost staat al ingetekend en loopt door het noordelijke deel en staat 

omschreven als “weg als weiland”. De wetering staat als zodanig aangegeven.  

 

De kaarten uit 1901 en 1930 laat zien dat het plangebied nu onbebouwd is. Wel grenst het aan enkele gebouwen (woonhuizen) 

met bijgebouwen aan de weg Oosteind. Het betreft de huidige woonhuizen Oosteind 70 (oostelijk grenzend) en 74 (westelijk 

grenzend) die volgens de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) respectievelijk in of kort na 1888 en 1920 zijn gebouwd.17 

Het plangebied zelf zal als tuin of erf of als weiland/bouwland in gebruik zijn. Ook in 1960 is het plangebied onbebouwd. Er lijkt 

nu een klein verbindingsweg door het plangebied te lopen, tussen de Oosteind en de Tiendweg Oost. Uit latere topografische 

kaarten blijkt dat tussen circa 1969 en 1988 een klein gebouw aanwezig is in het zuidelijke deel van het plangebied (Figuur 5).  

 
15 www.beeldbank.cultureelerfgoed.nl Gemeente Papendrecht, sectie C, blad 2. Minuutplans zijn de oorspronkelijke kadastrale kaarten die 
      zijn vervaardigd vanaf 1811 en 1812 in navolging van de Fransen o.l.v. Napoleon Bonaparte. Het zijn grondbeschrijvingen  
     (kadasters) van de gemeenten met hierop aangegeven de percelen, perceelnummers en gebouwen. 
16 OAT = Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel. Dit is een register uit 1832 waarin diverse gegevens in vermeld staan die betrekking 
     hebben op de betreffende percelen, zoals de eigenaar, beroep en woonplaats, alsmede het grondgebruik en de oppervlakte. 
17 www.bagviewer.kadaster.nl. 
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Figuur 4. Uitsnede van het kadastraal minuutplan uit 1811-1832 en historische kaarten uit de perioden 1901, 1930 en 1960. Het plangebied is 
aangegeven met het rode kader (Bron: www.beeldbank.cultureelerfgoed.nl en www.topotijdreis.nl).  
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4.  VERWACHTINGSMODEL 
Jager-verzamelaars uit het paleolithicum en mesolithicum hebben als woon- en verblijfplaats vaak voor de flanken van hoger 

liggende terreingedeelten in het landschap gekozen. Bij voorkeur in de buurt van (open) water. Nabijgelegen watervoorzieningen 

waren belangrijk voor drinkwater en de aanwezige biodiversiteit. Dit vergemakkelijkt de jacht en het verzamelen van plantaardig 

voedsel.  

Ten tijde van het laat-paleolithicum was de omgeving van het plangebied bewoonbaar. Van oudsher vestigde de mens zich op 

de overgang van nat naar droog (gradiëntzones). De top van de afzettingen uit het Weichselien bevindt zich op circa 12 – 15 

meter -NAP. Er is geen tot onvoldoende informatie voorhanden over de aan- of afwezigheid van een dergelijke gradiëntzone in 

of nabij het plangebied.  

Als gevolg van de zeespiegelstijging in het mesolithicum vond vernatting plaats en vond er op grote schaal veenvorming plaats 

in de omgeving van het plangebied. Hierdoor was de omgeving van het plangebied slecht geschikt voor bewoning. Alleen op 

zandige oeverwallen van getijdengeulen kan sprake zijn geweest van gunstige bewoningsomstandigheden. Echter wegens het 

ontbreken van informatie over de intactheid en bodemopbouw van dit landschap is kan hier ook geen nader gespecificeerde 

archeologische verwachting voor de periode gegeven worden. Eventueel aanwezige resten uit de periode laat-paleolithicum tot 

mesolithicum worden onder de verwacht onder veenlaag in de oorspronkelijke bodem verwacht en kunnen onder andere bestaan 

uit tijdelijke bewoningssporen, haardkuilen, vuursteenstrooiingen. 

Vanaf het (laat-)neolithicum ontstaan de eerste landbouwculturen die gekenmerkt worden door meer sedentaire nederzettingen. 

De nederzettingen worden gekenmerkt door permanente woningen die soms diep in de grond gefundeerd waren. Vanaf deze 

perioden heeft men nog steeds een voorkeur voor hoger en droger gelegen gebieden.  

De omgeving van het plangebied bestond tijdens het laat-neolithicum en de bronstijd uit een veenlandschap. Dit landschap 

bestaat uit een nat milieu en vormt geen gunstige plek voor bewoning. Op basis van de ligging en het tot op heden ontbreken 

van archeologische vondsten uit de periode neolithicum tot ijzertijd in de directe omgeving van het plangebied wordt er een 

lage verwachting voor de periode neolithicum tot en met bronstijd. Er zouden enkel sporen en vondsten aanwezig kunnen zijn 

die samenhangen met nabijgelegen tijdelijke nederzettingen, off-site verschijnselen, of rituele deposities, al wordt dit 

onwaarschijnlijk geacht.  

Ten noorden van het plangebied ligt de stroomgordel van Papendrecht, die actief was van de late ijzertijd tot in de Romeinse 

tijd. Deze stroomgordel is waarschijnlijk ontstaan als ontwateringsgeul van het noordelijk gelegen veengebied. De hoger 

gelegen oeverwallen en/of hoger gelegen crevasseafzettingen van de Papendrecht stroomgordel boden mogelijkheid om zich 

te vestigen. Op de Papendrecht stroomgordel zijn archeologische resten en nederzettingen aangetroffen uit de ijzertijd, 

Romeinse tijd en vroege middeleeuwen. Het plangebied ligt naar verwachting in het komgebied van de stroomgordel van 

Papendrecht. Het plangebied was door de natte omstandigheden minder geschikt voor bewoning. Op basis hiervan geldt er een 

lage verwachting voor de periode ijzertijd tot en met volle middeleeuwen. Resten worden verwacht in indien aanwezige top van 

de stroomgordel- en/of crevasseafzettingen verwacht en kunnen onder andere bestaan uit cultuurlagen, paalkuilen/-gaten, 

afvalkuilen, fragmenten aardewerk, natuursteen of gebruiksvoorwerpen. 

Het plangebied ligt aan de bedijkte weg Oosteind en maakt deel uit van het historische bebouwingslint van Papendrecht-

Oosteind. Toen vanaf de 13e eeuw het moeras- en veengebied in het achterland van Papendrecht en Oosteind werd ontgonnen 

werden deze dijken opgeworpen en ontstond de eerste bebouwing als een dijklint vanaf Papendrecht en liep verder in oostelijke 

richting als de Kerkbuurt, Visschersbuurt en Oosteind. Uit historisch kaartmateriaal blijkt dan ook dat een nagenoeg 

aaneengesloten bebouwingslint aanwezig is.  
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Ook in het zuidelijke deel van het plangebied is begin 19e eeuw een woonhuis aanwezig. Deze verdwijnt in de loop van de 19e 

eeuw waarna tussen 1969 en 1988 weer een gebouw aanwezig is. Gezien de ligging aan het historische bewoningslint is het 

goed mogelijk dat het woonhuis uit begin 19e eeuw verder in de tijd teruggaat of voorgangers heeft dat tot de (late) 

middeleeuwen teruggaat. Op basis van deze gegevens geldt voor het plangebied een hoge verwachting voor de periode late 

middeleeuwen tot en met de nieuwe tijd.  Archeologische resten worden vanaf het maaiveld tot in een mogelijk aanwezige 

antropogene ophogingslaag verwacht en kunnen bestaan uit onder andere cultuurlagen, paalkuilen/-gaten, afvalkuilen, 

gebruiksvoorwerpen van bijvoorbeeld natuursteen, fragmenten aardewerk en sporen van agrarische activiteiten. 

 

Wat betreft de conservering en gaafheid van eventuele archeologische resten kan het volgende gesteld worden: Het plangebied 

ligt in een dynamisch landschap. Uit archeologische onderzoeken in de nabije omgeving van het plangebied blijkt dat de top 

van de bodem is aangetast. Dit als gevolg van de bouwrijp maken van de grond en bebouwing. Er zijn geen aanwijzingen dat 

binnen het plangebied sprake is van ophogingen ten behoeve van de moderne bebouwing. 

Wat betreft de organische resten is het afhankelijk hoe diep het grondwater zit. Voor bodemkundige eenheden rondom het 

plangebied zijn de omstandigheden voor het aantreffen van organische resten goed: door de relatief hoge grondwaterstand 

(GWT II en III) kunnen organische resten zoals hout, leer en bot bewaard zijn gebleven. 

 

Periode Verwachting Verwachte kenmerken vindplaats Diepteligging sporen 
Laat-paleolithicum - 

mesolithicum 

Onbekend Resten van kampementen, fragmenten 

vuursteen, natuursteen, gebruiksvoorwerpen 

 

In de oorspronkelijke bodem, circa 12 – 15 

meter onder maaiveld 

(Laat)-neolithicum – 

volle middeleeuwen 

Laag Nederzettingsresten, fragmenten aardewerk, 

natuursteen, gebruiksvoorwerpen 

 

In de top van de indien aanwezige 

stroomgordel- en/of crevasseafzettingen van 

Papendrecht  

Late middeleeuwen 

– nieuwe tijd 

Hoog Cultuurlaag, funderingsresten, natuursteen, 

fragmenten aardewerk, 

gebruiksvoorwerpen, sporen van agrarische 

activiteiten, restanten wegen/paden 

 

Vanaf het maaiveld en in een eventueel 

aanwezige ophogingslaag 

Tabel 2. Archeologische verwachting per periode. 
 
Bodemverstoring 

Uit bestudering van laat 20e -eeuwse topografische kaarten blijkt dat tussen circa 1969 en 1988 een klein gebouw aanwezig 

was in het zuidelijke deel van het plangebied (Figuur 5). Deze zal de bodem tot zekere diepte hebben verstoord. Mogelijk is ook 

verstoring opgetreden als gevolg van het gebruik als (moes)tuin en/of als bouwland (diepploegen). 

Op basis van de KLIC-melding (uitgevoerd op 17 december 2021) zijn binnen het noordelijk deel van het plangebied een 

kabels/leidingen gegraven die voor een verstoring van de bodem kunnen hebben gezorgd.  
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Figuur 5. Uitsnede van de topografische kaart uit 1968. Het plangebied is aangegeven  
met het rode kader (Bron: www.topotijdreis.nl). 
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5.  VELDWERKZAAMHEDEN 
5.1  Algemeen 

Het doel van het verkennend veldonderzoek door middel van boringen is het toetsen van de opgestelde gespecificeerde 

archeologische verwachting voor het plangebied (Hoofdstuk 4). Hiertoe zijn op 24 januari 2022 in totaal 6 boringen gezet (zie 

Bijlage 2 en 8). De boringen zijn uitgevoerd met een Edelmanboor met een diameter van 7 centimeter en een gutsboor met 

diameter 3 centimeter. De boordiepte varieerde van 200 tot 300 centimeter onder maaiveld. De boorkernen zijn conform ASB 

(Archeologische Standaard Boorbeschrijving 5.2) beschreven, zie Bijlage 8. De hoogteligging van de boorpunten ten opzichte 

van NAP is afgeleid van het AHN3 (www.ahn.nl). De maaiveldhoogte in het plangebied varieert tussen circa -1,92 tot 3,8 meter 

+NAP.  

Er is geen oppervlakte kartering uitgevoerd in verband met de aanwezige begroeiing en verharding. 

Figuur 6.  Foto plangebied, kijkende in zuidelijke richting (Foto: 24 januari 2022). 
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Figuur 7. Foto van het plangebied, kijkende in zuidwestelijke richting (Foto: 24 januari 2022). 
 
5.2  Fysisch geografische beschrijving van de bodemopbouw 

De top van de bodem wordt gevormd door een matig humeus sterk zandig klei pakket. De kleur van dit pakket is donker 

zwartbruin en heeft een dikte van circa 10 tot 25 centimeter. Ter plaatse van boring 5 is dit dikker, circa 45 centimeter, en heeft 

het een zwak vlekkerig karakter. Ook wordt het pakket gekenmerkt door resten baksteen. In boring 3 is het humeuze pakket 

aangetroffen onder een circa 40 centimeter dik pakket donker roodbruin matig fijn zand. 

Hieronder is een pakket sterk zandig klei aangetroffen. Dit pakket is, met uitzondering van boring 4, kalkarm tot kalkhoudend. 

De kleur van dit pakket varieert van donkergrijs tot licht grijs. In boring 2 wordt de top van dit pakket gekenmerkt door resten 

puin en baksteen. De dikte van dit pakket varieert sterk, van circa 20 tot 120 centimeter. In boring 4 zijn er ook twee zandlagen 

aanwezig, gescheiden door sterk zandige kleilagen. Dit zand is kalkrijk en matig grof.  

Onder dit pakket varieert de aangetroffen bodemopbouw sterk.  

In boringen 1, 2 en 3 volgt onder dit grijze sterk zandige kleipakket een pakket zwak tot sterk kleiig veen. Dit veenpakket heeft 

een donkerbruine tot roodbruine kleur. Het pakket wordt gekenmerkt door hout resten. In boring 2 is in het veen een sterk 

zandige kleilaag aangetroffen op circa 110 centimeter onder maaiveld. De top van het veen is op een variërende diepte 

aangetroffen op circa 95 tot 180 centimeter onder maaiveld (circa 2,31 tot 2,98 meter -NAP).   
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In boring 4 volgt onder het sterk zandige klei pakket een licht grijze zwak siltige klei laag. Deze laag is kalkrijk tot kalkarm.  

In boring 5 is onder het sterk zandige klei pakket een circa 85 centimeter dikke laag kalkarm matig grof blauwgrijs zand 

aangetroffen. Hieronder een pakket licht bruingrijs zwak zandige klei.  

 

5.3  Interpretatie 

Het diepgelegen veenpakket hangt samen met de oudste afzettingen. Het onderste veenpakket en het daarop gelegen kleiige 

afzettingen worden geïnterpreteerd als komafzettingen. Het veen bestaat afwisselend uit mineraalarm bosveen en een kleiiger 

veen met houtresten. Het veen behoort tot het Hollandveen Laagpakket van de Formatie van Nieuwkoop. Dit duidt op fluviatiele 

invloeden van verschillende fasen van rivieractiviteit ten tijde van de veengroei. De klei is komklei en is een fluviatiele afzetting 

van de stroomgordel van Papendrecht. Deze afzettingen behoren tot de Formatie van Echteld. Er zijn geen aanwijzingen voor 

vegetatiehorizonten aangetroffen in deze afzettingen. 

In het zuidelijk deel wijkt de aangetroffen bodemopbouw sterk af. Het diepst gelegen matig grove zandpakket in boring 4 is 

waarschijnlijk afgezet tijdens een dijkdoorbraak. Het sterk zandige kleipakket daarboven bestaat uit een vermenging van 

komafzettingen en dijkdoorbraakafzettingen.  

Boring 5 is gezet ter hoogte van de dijk. Hier bestaat de bodemopbouw uit ook uit een vermenging van komafzettingen en 

dijkdoorbraakafzettingen.  

 

5.4 Archeologische indicatoren 

Alhoewel geen doel van een verkennend veldonderzoek met boringen, is gelet op de aanwezigheid van archeologische 

indicatoren die kunnen wijzen op archeologische waarden in de ondergrond. Tijdens het onderzoek zijn dergelijke indicatoren 

echter niet aangetroffen.  
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6. CONCLUSIE 
6.1 Algemeen 

Op basis van het uitgevoerd verkennend veldonderzoek middels boringen kan worden gesteld dat in het noordelijk deel van het 

plangebied de diepst aangetroffen sedimenten bestaan uit veen, venige klei met daarop klei afzettingen. Deze afzettingen zijn 

gevormd in het komgebied van de stroomgordel van Papendrecht. Dieper gelegen loopniveaus binnen het bereik van de boringen 

in zowel het kleipakket als in het pakket met vooral lagen veen zijn niet aangetroffen. Over dieper dan de boringen reiken 

gelegen archeologische niveaus kan hier niets worden gezegd, behalve dat die mogelijk aanwezig zijn en dat die dieper liggen 

dan de voorgenomen graafwerkzaamheden zullen reiken.  

In het zuidelijk deel van het plangebied is sprake van een circa 130 tot 200 centimeter dik pakket kom- vermengd met 

dijkdoorbraakafzettingen aanwezig. In de top van dergelijke gronden kunnen, afhankelijk van het afzettingsmoment sporen 

worden aangetroffen. Echter zullen er in de directe omgeving interessantere vestigingsplaatsen zijn geweest dan de natte en 

vaak slappe kom- en overslagafzettingen. 

 

6.2 Beantwoording onderzoeksvragen 

• Is er sprake van stratigrafische lagen die potentieel archeologische waarden kunnen bevatten?  

Nee, er zijn geen archeologische relevante niveaus aangetroffen. 

 

• In hoeverre zijn deze lagen intact en hoe reflecteert dit de kwaliteit van de mogelijk aanwezige archeologische 

resten? 

In het plangebied worden geen archeologische waarde verwacht. 

 

• Wat is de diepteligging van mogelijke archeologische resten en wat is de daadwerkelijke bedreiging van deze resten 

door de voorgenomen bodemingrepen? 

Binnen het bereik van het booronderzoek komen geen relevante archeologische niveaus voor. Deze worden derhalve niet 

bedreigd door de voorgenomen ontwikkeling. De dieper liggende niveaus buiten het bereik van het onderzoek kunnen echter 

wel relevante niveaus herbergen, echter reikt de voorgenomen ontwikkeling niet tot deze diepte. 
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7. AANBEVELINGEN 
Op basis van het uitgevoerd verkennend veldonderzoek middels boringen kan worden gesteld dat in het plangebied de 

natuurlijke afzettingen vooral zijn gevormd in een komgebied van de stroomgordel van Papendrecht. In het zuidelijk deel is de 

bodem tot op relatief grote diepte verstoord. Om deze redenen wordt de archeologische verwachting voor de periode late 

middeleeuwen – nieuwe tijd bijgesteld naar laag. Voor de periode neolithicum – vroege middeleeuwen was deze al laag. 

Voor het plangebied wordt om bovenstaande redenen geen archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk geacht. 

De resultaten van dit onderzoek dienen getoetst te worden door de bevoegde overheid (gemeente Papendrecht), dat op basis 

van het uitgebrachte advies een besluit zal nemen. Wij willen de opdrachtgever erop wijzen dat dit selectieadvies nog niet 

betekent dat al bodemverstorende activiteiten of daarop voorbereidende activiteiten kunnen worden ondernomen.  

Het uitgevoerde onderzoek is verricht conform de gestelde eisen en gebruikelijke methoden. Het onderzoek is gericht op het 

inzichtelijk maken van de toestand van het aanwezige bodemarchief. Hiermee kan de beschadiging dan wel vernietiging als 

gevolg van de voorgenomen verstoring van een mogelijk aanwezig bodemarchief tot een minimum worden beperkt. Echter kan 

door de aard van het onderzoek, steekproefsgewijs, niet volledig worden uitgesloten dat er archeologische resten aan- of afwezig 

zullen zijn. Als gevolg hiervan is bij het aantreffen van archeologische resten het, conform de Erfgoedwet van 2016, artikel 5.10 

(Archeologische toevalsvondst) en 5.11 (Waarneming), een meldingsplicht van toepassing. 
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Boorpuntenkaart 
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Archeologische gegevens conform Archis 3 
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Archeologische Beleidskaart gemeente Papendrecht 
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Overzicht geomorfologische kaart 
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Overzicht bodemkaart 
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Bijlage 8 
 
 
Boorkernbeschrijvingen 



getekend volgens NEN 5104

Projectcode: AM21291-2-ARCH

Projectnaam: Oosteind (ong) te Papendrecht

Boring: 01 meter +NAP-1,36

erf0

AA-HORIZONT
Klei, sterk zandig, matig humeus, zwak wortelhoudend,
zwartbruin, Edelmanboor, kalkarm

25

Klei, sterk zandig, neutraalgrijs, Edelmanboor, kalkarm

45

Klei, sterk zandig, lichtgrijs, Edelmanboor, Kalkhoudend

95

C-HORIZONT
Veen, sterk kleiïg, donkerbruin, Guts, kalkarm

140

C-HORIZONT
Veen, zwak kleiïg, donkerbruin, Guts, Compact veen, boom
resten, kalkarm155

C-HORIZONT
Veen, sterk kleiïg, resten hout, donker roodbruin, Guts,
Slap veen, kalkarm

250

C-HORIZONT
Veen, zwak zandig, uiterst houthoudend, bruinrood, Guts,
kalkarm265

C-HORIZONT
Veen, zwak kleiïg, roodbruin, Guts, kalkarm

280

C-HORIZONT
Veen, sterk kleiïg, donker roodbruin, Guts, kalkarm

300

Boring: 02 meter +NAP-1,3

erf0

AA-HORIZONT
Klei, sterk zandig, matig humeus, zwak wortelhoudend,
donker grijsbruin, Edelmanboor, kalkarm

10

Klei, sterk zandig, resten baksteen, donkergrijs,
Edelmanboor, Puin resten, Kalkhoudend, Aardewerk: spoor

70

Klei, sterk zandig, lichtgrijs, Edelmanboor, Kalkhoudend

105

C-HORIZONT
Veen, uiterst houthoudend, bruinrood, Guts, kalkarm

110

C-HORIZONT
Klei, sterk zandig, sterk humeus, donker roodbruin, Guts,
kalkarm

160

C-HORIZONT
Veen, sterk kleiïg, bruinrood, Guts, kalkarm

200



getekend volgens NEN 5104

Projectcode: AM21291-2-ARCH

Projectnaam: Oosteind (ong) te Papendrecht

Boring: 03 meter +NAP-1,18

erf0

Volledig menggranulaat, donker roodbruin,
Opgebracht, (sub-)recent

40

AA-HORIZONT
Klei, sterk zandig, matig humeus, donker zwartbruin,
Edelmanboor, kalkarm

60

Klei, sterk zandig, neutraalgrijs, Edelmanboor, kalkarm

90

C-HORIZONT
Klei, sterk zandig, donkergrijs, Edelmanboor, kalkarm

180

Veen, sterk kleiïg, sporen hout, donker roodbruin,
Edelmanboor, kalkarm

210

Boring: 04 meter +NAP-0,74

erf0

AA-HORIZONT
Klei, sterk zandig, matig humeus, zwak wortelhoudend,
donker zwartbruin, Edelmanboor, kalkarm

10

Klei, sterk zandig, donkergrijs, Edelmanboor, Kalkhoudend

30

Zand, matig grof, lichtgrijs, Edelmanboor, kalkrijk

50

Klei, sterk zandig, resten wortels, donkergrijs,
Edelmanboor, kalkarm, Aardewerk: spoor

130

C-HORIZONT
Zand, matig grof, lichtgrijs, Guts, kalkrijk

150

C-HORIZONT
Klei, sterk zandig, lichtgrijs, Guts, Schelp fragmenten,
kalkrijk

170

C-HORIZONT
Klei, zwak zandig, lichtgrijs, Guts, Stugge klei, kalkrijk

270

C-HORIZONT
Klei, zwak zandig, lichtgrijs, Guts, Zeer stugge klei, kalkarm

300



getekend volgens NEN 5104

Projectcode: AM21291-2-ARCH

Projectnaam: Oosteind (ong) te Papendrecht

Boring: 05 meter +NAP1,24

erf0

AA-HORIZONT
Klei, sterk zandig, zwak humeus, zwak wortelhoudend,
resten baksteen, licht grijsbruin, Edelmanboor, Weinig
gevlekt lichtgrijs, Kalkhoudend, omgewerkte grond

55

Klei, sterk zandig, donkergrijs, Edelmanboor, Kalkhoudend

80

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak grindhoudend, donker
blauwgrijs, Edelmanboor, kalkarm

165

C-HORIZONT
Klei, zwak zandig, licht bruingrijs, Edelmanboor, Stugge
klei, kalkarm

200



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie
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1 INLEIDING

In opdracht van BRO is door Kragten een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai en industrielawaai uitgevoerd
in verband met een nieuwbouwplan op de locatie Oosteind 72 te Papendrecht.

In verband met deze nieuwbouw wordt een ruimtelijke procedure doorlopen. In het kader van deze procedure is
conform het gestelde in de Wet geluidhinder een onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting ten gevolge van
de zoneringsplichtige geluidbronnen waarvan de zone het plangebied overlapt. De geluidbelasting is getoetst
aan het stelsel van voorkeurswaarde en maximale ontheffingswaarde uit de Wet geluidhinder.

In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn tevens de relevante 30 km/uur-wegen in de directe
nabijheid van het plan in het onderzoek betrokken.

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

2.1 Situering
De planlocatie is gelegen op kadastraal perceel PPD00 - C - 2738 aan de Oosteind te Papendrecht. In
navolgende afbeelding is de geografische ligging van het plangebied en de directe omgeving weergegeven.

Afbeelding 1 Globale ligging plangebied (rood omcirkeld) en omgeving

De planlocatie is gelegen in stedelijk gebied binnen de wettelijk vastgestelde geluidzone van de wegen Zuidkil
en Ketelweg en de industrieterreinen De Staart en Oosteind. In de nabijheid van het plangebied is tevens een
aantal 30 km/uur-wegen gelegen.

De locatie is niet gelegen binnen de zone van andere wegen, andere industrieterreinen of spoorwegen.

2.2 Omschrijving
Binnen het plangebied wordt één woning bestaande uit drie bouwlagen en een vrijstaande berging gerealiseerd.
In navolgende afbeelding is de beoogde situatie weergegeven.

Ketelweg

Zuidkil
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Afbeelding 2 Beoogde situatie (bron: tekening akkerman aangepast nav welstand 23 03 2021.pdf

2.3 Verkeersgegevens
De verkeersgegevens zijn aangeleverd door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) en betreffen
maatgevend peiljaar 2031. De verkeersgegevens zijn afkomstig uit de Regionale VerkeersMilieuKaart
Drechtsteden 2018 (RVMK DS 2018). In navolgende tabel zijn de gehanteerde verkeersgegevens samengevat.

Nieuwe woning

Nieuwe berging
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Tabel 1 Verkeersgegevens (2031)

Wegvak
Etmaal

[mvt/etm.]
Type wegdek

Rijsnelheid
[km/uur]

Zuidkil 2.537 - 3.218 DAB – SMA 0/6 50

Ketelweg 10.377– 10.457 SMA 0/6 50

Oosteind 139 - 176 DAB 30

Oostkil 1.759 DAB 30

Tiendweg Oost * n.v.t. 30

* niet opgenomen in de RVMK (enkel voor bestemmingsverkeer).

Voor een volledig overzicht van de gehanteerde verkeersgegevens wordt verwezen naar bijlage B1
(invoergegevens rekenmodel).

2.4 Rekenmethode
De te verwachten geluidbelastingen door het wegverkeer zijn bepaald conform Standaard Rekenmethode II zoals
beschreven in het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Hiertoe is gebruik gemaakt van het
computerprogramma Geomilieu, versie 2020.2, module wegverkeer. Voor de wegen waarop de maximum
toegestane snelheid 30 km/uur bedraagt, is de Standaard Rekenmethode niet toepasbaar en is de berekening
uitgevoerd volgens de CROW publicatie 965 “Handreiking berekenen verkeerslawaai bij 30 km/uur”.

De omgeving van het plan is gemodelleerd overeenkomstig de aangeleverde tekeningen en kadastrale
ondergronden. De omgevingsparameters, zoals bodemverharding en gebouwen, zijn bepaald aan de hand van
de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en het Actueel Hoogte Bestand Nederland (AHN3).

Groenstroken zijn ingevoerd als zacht (Bodemfactor = 1) en erven/tuinen (vanwege de combinatie van
aanwezige beplanting en bestrating) als half hard (Bodemfactor = 0,5). Buiten de opgegeven bodemgebieden
wordt gerekend met een bodemfactor van 0,0 (akoestisch volledig reflecterend).

De geluidbelastingen zijn bepaald ter plaatse van de gevels van de nieuwe woning uitgaande van een
rekenhoogte van 1,5 meter ten opzichte van de bovenkant van de (verdiepings)vloeren, zonder reflectie op de
achterliggende gevel (invallend bepaald). In navolgende afbeelding is de ligging van de rekenpunten
weergegeven.

Afbeelding 3 Ligging rekenpunten
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Voor de berekening van de geluidbelastingen vanwege gezoneerd industrieterrein De Staart en Oosteind is het
bouwplan digitaal aangeleverd aan de zonebeheerder (Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid). Door de
zonebeheerder zijn de geluidbelastingen berekend.

Voor een volledig overzicht van de invoergegevens van de rekenmodellen wordt verwezen naar bijlage B1
(invoergegevens rekenmodel).
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3 TOETSINGSKADER

3.1 Wet geluidhinder
Conform het gestelde in de Wet geluidhinder wordt de geluidbelasting van een weg in de Europese dosismaat
Lday-evening-night (Lden, in dB) bepaald. De Wet geluidhinder geeft grenswaarden ten aanzien van de
geluidbelasting op de gevels van geluidgevoelige bestemmingen gelegen binnen de geluidzone.

3.1.1 Wegverkeer
Geluidzones
Overeenkomstig artikel 74 van de Wet geluidhinder heeft een weg een zone die zich uitstrekt vanaf de as van
de weg. De breedte van de zone wordt, overeenkomstig artikel 75 van de Wet, aan weerszijden van de weg
gemeten vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook. De ruimte boven en onder de weg behoort ook
tot de zone van de weg.

Een weg is niet zoneplichtig indien deze is gelegen binnen een woonerf, of als voor de weg een maximum
snelheid van 30 km/uur geldt.

De breedte van de geluidzone van een weg is afhankelijk van het aantal rijstroken van de weg en de stedelijke
of buitenstedelijke ligging van de weg. In tabel 3.1 zijn de zonebreedtes samengevat.

Gebieden binnen de bebouwde kom, met uitzondering van de gebieden binnen de bebouwde kom gelegen
binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens, worden als stedelijk aangemerkt. Als buitenstedelijk gebied worden gebieden buiten de
bebouwde kom, evenals het bovengenoemde uitgezonderde gebied binnen de bebouwde kom aangemerkt.

Tabel 2 Breedte geluidzones aan weerszijden van de weg in meters
Gebied Aantal rijstroken Breedte geluidzones in

meter (art. 74)
Stedelijk 1 of 2 rijstroken

3 of meer rijstroken
200
350

Buitenstedelijk 1 of 2 rijstroken
3 of 4 rijstroken
5 of meer rijstroken

250
400
600

De Zuidkil en de Ketelweg zijn gelegen in stedelijk gebied en hebben 2 rijstroken, waardoor de zonebreedte
200 meter bedraagt. De overige wegen in de omgeving (de Oosteind en de Oostkil) zijn gelegen in een
30km/uur-zone en hebben daardoor geen wettelijke zone.

Voorkeurswaarde en ontheffingswaarde
In onderhavige situatie is sprake van nieuwe woningen en andere geluidgevoelige gebouwen in stedelijk gebied.
De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting op de gevel van woningen bedraagt 48 dB (art. 82 Wgh).
Onder bepaalde voorwaarden kunnen door het bevoegd gezag hogere waarden worden vastgesteld. De
maximale ontheffingswaarde bedraagt 63 dB in stedelijk gebied (art. 83, lid 2 Wgh).

Indien niet aan de maximale ontheffingswaarde kan worden voldaan en maatregelen gericht op het terugbrengen
van de geluidbelasting tot de maximale ontheffingswaarde onvoldoende doeltreffend zijn of stuiten op
overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard, is het
mogelijk om woningen te realiseren door het toepassen van dove gevels of gevels van geluidwerende schermen
te voorzien.
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Aftrek artikel 110g Wet geluidhinder
Op grond van verdere ontwikkelingen in de techniek en het treffen van geluidreducerende maatregelen aan de
motorvoertuigen is te verwachten dat het wegverkeer in de toekomst minder geluid zal produceren dan momenteel
het geval is. Binnen de Wet geluidhinder is in artikel 110g juncto artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift
geluid 2012 de mogelijkheid geschapen om deze vermindering van de geluidproductie in de geluidbelasting
door te voeren. Deze aftrek bedraagt:

- 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70
km/uur of meer bedraagt en de geluidsbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel
110g van de Wet geluidhinder 56 dB is;

- 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70
km/uur of meer bedraagt en de geluidsbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel
110g van de Wet geluidhinder 57 dB is;

- 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70
km/uur of meer bedraagt en de geluidsbelasting afwijkt van de onder a en b genoemde waarden;

- 5 dB voor de overige wegen;
- 0 dB bij de bepaling van de geluidwering van de gevel.

De wettelijke rijsnelheid op de onderzochte wegen is lager dan 70 km/uur, waardoor de aftrek 5 dB bedraagt.

3.1.2 Industrie
Bij het realiseren van een geluidgevoelige bestemming in de geluidzone is de Wet geluidhinder van toepassing.
De geluidbelasting wordt berekend in etmaalwaarde (Letmaal).

Geluidzones
Op grond van artikel 40 van de Wet geluidhinder moet tegelijk met het ontstaan van een industrieterrein een
zone rond het industrieterrein vastgelegd worden. Daarbij geldt op grond van hetzelfde artikel dat buiten de zone
de geluidbelasting vanwege het industrieterrein de waarde van 50 dB(A) niet te boven mag gaan. Buiten de
zone gelden er geen beperkingen voor geluidgevoelige bestemmingen, binnen de zone zijn er wel beperkingen.

Voorkeurswaarde en ontheffingswaarde
Voor woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen in de zone geldt een voorkeurswaarde van 50 dB(A).
Door een hogere waarde procedure kan een hogere geluidbelasting worden toegestaan. Het maximum voor
nieuw te projecteren woningen bedraagt 55 dB(A).

3.1.3 Cumulatie
Artikel 110f van de Wet geluidhinder schrijft voor dat bij het vaststellen van hogere grenswaarden rekening
gehouden dient te worden met cumulatie van meerdere geluidbronnen en/of lawaaisoorten. De wijze waarop de
cumulatieve geluidbelasting dient te worden bepaald, is opgenomen in artikel 1.4 van het Reken- en
meetvoorschrift geluid 2012. Volgens het gestelde in het genoemde voorschrift wordt deze rekenmethode
toegepast als er sprake is van blootstelling aan meer dan één geluidbron. Allereerst dient vastgesteld te worden of
van een relevante blootstelling door meerdere bronnen sprake is. Dit is alleen het geval indien de zogenaamde
voorkeurswaarde van die onderscheiden bronnen wordt overschreden. In dit geval berekent de methode de
gecumuleerde geluidbelasting rekening houdend met de verschillen in hinderbeleving van de verschillende
geluidsbronnen.

3.2 Gemeentelijk geluidbeleid
Het gemeentelijk geluidbeleid is vastgelegd in het ‘Geluidbeleid hogere waarden Wgh en 30 km/uur-wegen
gemeente Papendrecht’ (29 april 2009).

In het beleid is vastgesteld onder welke voorwaarden de gemeente Papendrecht hogere waarden vaststelt. Tevens
gebruikt de gemeente dit beleid bij de beoordeling van geluid afkomstig van 30 km/uur-wegen.
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Geluidluwe gevel
Hogere waarden kunnen worden verleend als een woning ook een geluidluwe gevel (gevel waarvoor geen
hogere waarde hoeft te worden vastgesteld) heeft, of indien dit niet mogelijk is een geluidluwe buitenruimte.

Totale geluidbelasting
Hogere waarden worden vastgesteld per geluidbron. Voor een woning kunnen dus meerdere hogere waarden
worden vastgesteld. De vaststelling van meerdere hogere waarden mag niet leiden tot een onaanvaardbare
cumulatieve geluidbelasting (alle bronnen opgeteld).

De gemeente beoordeelt verzoeken om hogere waarden op basis van de cumulatieve geluidbelasting LCUM*

(berekend op basis van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006, inclusief aftrek voor het stiller worden
van het verkeer). Opgemerkt wordt dat het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 inmiddels vigerend is. In
overleg met de OZHZ is dit afgestemd en is overeengekomen het vigerende Reken- en meetvoorschrift te
hanteren.

Kleinschalige ontwikkelingen
Voor kleinschalige ontwikkelingssituaties, met ten hoogste 25 woningen, kan een onderzoek naar bron- en
overdrachtsmaatregelen om de geluidbelasting te verminderen achterwege blijven.

30 km/uur-wegen
De gemeente Papendrecht beoordeelt 30 km/uur- wegen hetzelfde als gezoneerde wegen. Het beleid geeft aan
onder welke voorwaarden een hogere geluidbelasting dan 48 dB aanvaardbaar is. Door toepassing van dit
beleid wordt een goed woon- en leefklimaat gewaarborgd. De belangrijkste 30 km/uur- wegen zijn opgenomen
op de geluidkaart.

Bouwbesluit
Uitgangspunt voor de berekening van het binnenniveau is het cumulatieve geluidniveau exclusief de aftrek artikel
110g van de Wet geluidhinder.



12

4 REKENRESULTATEN

4.1 Wegverkeerslawaai

4.1.1 Wet geluidhinder
In navolgende tabel zijn de geluidbelastingen weergegeven. Voor een volledig overzicht van de rekenresultaten
wordt verwezen naar bijlage B2 (rekenresultaten wegverkeerslawaai).

Tabel 3 Geluidbelastingen wegverkeerslawaai (in Lden inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh)

Id. Omschrijving
Hoogte

[m]
Weg

Ketelweg Zuidkil
NW_ZG01 Zuidgevel 1,5 / 4,5 32 / 34 19 / 22
NW_WG01 Westgevel 4,5  / 7,5 26 / 29 21 / 24
NW_WG02 Westgevel 4,5  / 7,5 26 / 29 12 / 19
NW_WG03 Westgevel 1,5 / 4,5  / 7,5 21 / 25 / 29 9 / 12 / 19
NW_NG01 Noordgevel 1,5 / 4,5  / 7,5 21 / 21 / 21 27 / 25 / 23
NW_OG01 Oostgevel 1,5 / 4,5  / 7,5 26 / 26 / 28 -
NW_OG02 Oostgevel 4,5  / 7,5 30 / 31 11 / 15
NW_OG03 Oostgevel 4,5  / 7,5 28 / 29 22 / 22

De berekende geluidbelasting ten gevolge van het verkeer op zowel de Zuidkil als de Ketelweg bedraagt niet
meer dan de voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder.

4.1.2 30 km/uur-wegen
In het kader van een goede ruimtelijke ordening en op grond van het geluidbeleid van de gemeente Papendrecht
zijn tevens de geluidbelastingen vanwege de aanwezige 30 km/uur-wegen (Oosteind en Oostkil) inzichtelijk
gemaakt. In navolgende tabel zijn de maatgevende geluidbelastingen weergegeven. Voor een volledig overzicht
van de rekenresultaten wordt verwezen naar bijlage B2 (rekenresultaten wegverkeerslawaai).

Tabel 4 Geluidbelastingen wegverkeerslawaai 30 km/uur-wegen  (in Lden inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh)

Id. Omschrijving Hoogte [m] 30 km/uur-wegen

NW_ZG01 Zuidgevel 1,5 / 4,5 44 / 43
NW_WG01 Westgevel 4,5  / 7,5 37 / 37
NW_WG02 Westgevel 4,5  / 7,5 31 / 31
NW_WG03 Westgevel 1,5 / 4,5  / 7,5 22 / 28 / 29
NW_NG01 Noordgevel 1,5 / 4,5  / 7,5 26 / 30 / 31
NW_OG01 Oostgevel 1,5 / 4,5  / 7,5 30 / 33 / 34
NW_OG02 Oostgevel 4,5  / 7,5 35 / 36
NW_OG03 Oostgevel 4,5  / 7,5 39 / 39

De gecumuleerde geluidbelasting (inclusief aftrek 110g Wgh) van alle 30 km/uur bedraagt niet meer dan de
voorkeurswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder. Daarmee is een goed woon- en leefklimaat voldoende
gewaarborgd.
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4.2 Industrielawaai

4.2.1 Industrieterrein De Staart
Voor de berekening van de geluidbelastingen is door de zonebeheerder uitgegaan van het bestemmingsplan
model, ook wel Reserveringen Model genoemd. Voor de geluidbelastingen is op advies van de Omgevingsdienst
op de berekende waarde een marge (toeslag) van 1 dB aangehouden ten behoeve van het eventueel treffen van
gevelmaatregelen.

In navolgende tabel zijn de maatgevende geluidbelastingen per woning weergegeven. Voor een volledig
overzicht van de rekenresultaten wordt verwezen naar bijlage B3 (rekenresultaten IT De Staart).

Tabel 5 Geluidbelastingen industrieterrein De Staart inclusief toeslag van 1 dB (in Letmaal)
Id. Omschrijving Hoogte

[m]
Letmaal

[dB(A)]
NW_ZG01 Zuidgevel 1,5 / 4,5 51 / 52
NW_WG01 Westgevel 4,5  / 7,5 46 / 46
NW_WG02 Westgevel 4,5  / 7,5 43 / 44
NW_WG03 Westgevel 1,5 / 4,5  / 7,5 40 / 41 / 42
NW_NG01 Noordgevel 1,5 / 4,5  / 7,5 37 / 37 / 38
NW_OG01 Oostgevel 1,5 / 4,5  / 7,5 51 / 52 / 52
NW_OG02 Oostgevel 4,5  / 7,5 52 / 52
NW_OG03 Oostgevel 4,5  / 7,5 52 / 52

Uit de rekenresultaten in de voorgaande tabel en bijlage B3 blijkt dat de voorkeurswaarde van 50 dB(A) uit de
Wet geluidhinder voor industrieterrein De Staart wordt overschreden. De maximale ontheffingswaarde van 55
dB(A) wordt wel gerespecteerd.

4.2.2 Industrieterrein Oosteind
Voor de berekening van de geluidbelastingen is door de zonebeheerder uitgegaan van het bestemmingsplan
model, ook wel Reserveringen Model genoemd. Voor de geluidbelastingen is op advies van de Omgevingsdienst
op de berekende waarde een marge (toeslag) van 1 dB aangehouden ten behoeve van het eventueel treffen van
gevelmaatregelen.

In navolgende tabel zijn de maatgevende geluidbelastingen per woning weergegeven. Voor een volledig
overzicht van de rekenresultaten wordt verwezen naar bijlage B4 (rekenresultaten IT Oosteind).

Tabel 6 Geluidbelastingen industrieterrein Oosteind inclusief toeslag van 1 dB (in Letmaal)
Id. Omschrijving Hoogte

[m]
Letmaal

[dB(A)]
NW_ZG01 Zuidgevel 1,5 / 4,5 54 / 55
NW_WG01 Westgevel 4,5  / 7,5 53 / 53
NW_WG02 Westgevel 4,5  / 7,5 52 / 53
NW_WG03 Westgevel 1,5 / 4,5  / 7,5 50 / 52 / 52
NW_NG01 Noordgevel 1,5 / 4,5  / 7,5 41 / 42 / 43
NW_OG01 Oostgevel 1,5 / 4,5  / 7,5 44 / 50 / 52
NW_OG02 Oostgevel 4,5  / 7,5 51 / 52
NW_OG03 Oostgevel 4,5  / 7,5 52 / 53

Uit de rekenresultaten in de voorgaande tabel en bijlage B4 blijkt dat de voorkeurswaarde van 50 dB(A) uit de
Wet geluidhinder voor industrieterrein Oosteind wordt overschreden. De maximale ontheffingswaarde van 55
dB(A) wordt wel gerespecteerd.
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4.3 Cumulatie Wet geluidhinder
Op grond van artikel 110f van de Wet geluidhinder dient cumulatie inzichtelijk te worden gemaakt. Er is echter
geen sprake van een relevante blootstelling aan meerdere bronnen. Enkel vanwege industrielawaai is sprake van
geluidbelastingen van meer dan de voorkeurswaarde.

4.4 Gemeentelijk beleid
De gemeente Papendrecht beoordeelt verzoeken om hogere waarden op basis van de cumulatieve
geluidsbelasting. Op deze wijze wordt de beoordeling van de cumulatieve geluidbelasting geïntegreerd met de
beoordeling van het verzoek om vaststelling van hogere waarden.

In het beleid wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende situaties waarin een hogere waarde kan worden
vastgesteld. Voor elke situatie geldt een ander beoordelingskader. Allereerst wordt onderscheid gemaakt tussen
kleinschalige en grootschalige ontwikkelingen. De grens tussen kleinschalige en grootschalige ontwikkelingen ligt
bij 25 woningen.

De beoogde ontwikkeling van één woningen valt daardoor onder ‘kleinschalig’. Dit betekent dat in deze gevallen
onderzoek naar bron- en overdrachtsmaatregelen om de geluidsbelasting te reduceren niet doelmatig en daarom
niet noodzakelijk is.

Binnen deze twee typen ontwikkelingsprojecten, worden in het beleid van de gemeente Papendrecht drie situaties
onderscheiden, namelijk:
1. Een of meerdere geluidbronnen veroorzaken gezamenlijk een cumulatieve geluidsbelasting LCUM* van ten

hoogste 53 dB,
2. Een of meerdere geluidbronnen veroorzaken gezamenlijk een cumulatieve geluidsbelasting LCUM* hoger of gelijk

aan 54 dB maar niet hoger dan 64 dB.
3. Een of meerdere geluidbronnen veroorzaken gezamenlijk een cumulatieve geluidsbelasting LCUM* hoger of gelijk

aan 65 dB.

De cumulatieve geluidsbelasting LCUM* bedraagt maximaal 58 dB. Voor een volledig overzicht van deze
berekening wordt verwezen naar bijlage B6 (rekenresultaten cumulatie geluidbeleid).

De gemeente Papendrecht stelt bij kleinschalige ontwikkellocaties met een cumulatieve geluidbelasting hoger dan
of gelijk aan 54 dB en ten hoogste 64 dB, alleen hogere waarden vast indien een geluidluwe gevel aanwezig
is, of indien dat niet mogelijk is, er een geluidluwe buitenruimte is. Een geluidluwe gevel is gedefinieerd als een
gevel waarvoor geen hogere waarde hoeft te worden vastgesteld.

De woning beschikt over een geluidluwe gevel aan de noordzijde. Derhalve wordt voldaan aan de gestelde
voorwaarden uit het gemeentelijke beleid.

4.5 Bouwbesluit 2012
Ook bij de toetsing aan de grenswaarden binnen de geluidgevoelige bestemmingen op grond van het
Bouwbesluit 2012 is de cumulatieve geluidbelasting het uitgangspunt. Hiervoor wordt de cumulatieve
geluidbelasting (Lcum) berekend zoals voorgeschreven op basis van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012
(exclusief de aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder).

De cumulatieve geluidsbelasting LCUM bedraagt maximaal 58 dB. Voor een volledig overzicht van deze
berekening wordt verwezen naar bijlage B7 (Rekenresultaten cumulatie Bouwbesluit).
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De grenswaarde voor het geluidniveau binnen de woning bedraagt 33 dB. Uitgaande van de minimaal vereiste
geluidwering van de gevel van 20 dB dient voor de gevels van de woningen waarop de cumulatieve
geluidbelasting meer dan 53 dB bedraagt een aanvullend onderzoek naar de geluidwering van de gevel te
worden uitgevoerd om aan te tonen dat wordt voldaan aan het vereiste binnenniveau.
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5 CONCLUSIE

In opdracht van BRO is door Kragten een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai en industrielawaai uitgevoerd
in verband met een nieuwbouwplan op de locatie Oosteind 72 te Papendrecht.

In verband met deze nieuwbouw wordt een ruimtelijke procedure doorlopen. In het kader van deze procedure is
conform het gestelde in de Wet geluidhinder een onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting ten gevolge van
de zoneringsplichtige geluidbronnen waarvan de zone het plangebied overlapt. De geluidbelasting is getoetst
aan het stelsel van voorkeurswaarde en maximale ontheffingswaarde uit de Wet geluidhinder.

Wet geluidhinder
Uit de rekenresultaten volgt dat de voorkeurswaarde (48 dB) voor het wegverkeerslawaai uit de Wet geluidhinder
niet wordt overschreden.

Uit de rekenresultaten volgt dat de voorkeurswaarde (50 dB(A)) voor industrielawaai uit de Wet geluidhinder voor
de industrieterreinen De Staart en Oosteind wordt overschreden. De maximale ontheffingswaarde (55 dB(A))
wordt gerespecteerd.

Geluidbeleid gemeente Papendrecht
Nieuwbouw is alleen mogelijk indien door het bevoegd gezag, de gemeente Papendrecht, hogere
grenswaarden vastgesteld worden voor de gezoneerde industrieterreinen De Staart en Oosteind.

Op grond van het gemeentelijk geluidbeleid kan een onderzoek naar bron- en overdrachtsmaatregelen om de
geluidbelasting te verminderen voor kleinschalige ontwikkelingssituaties achterwege blijven. De beoogde
ontwikkeling van één woning valt daardoor onder ‘kleinschalig’.

Bij kleinschalige ontwikkellocaties met een cumulatieve geluidbelasting LCUM* hoger dan of gelijk aan 54 dB en
ten hoogste 64 dB, waarvan in deze situatie sprake is (LCUM* bedraagt maximaal 58 dB), stelt de gemeente
alleen hogere waarden vast indien een geluidluwe gevel aanwezig is. In onderhavige situatie beschikt de woning
over een geluidluwe gevel.

Ook bij de toetsing aan de grenswaarden binnen de geluidgevoelige bestemmingen op grond van het
Bouwbesluit is de cumulatieve geluidbelasting het uitgangspunt. De grenswaarde voor het geluidniveau binnen de
woning bedraagt 33 dB. Uitgaande van de minimaal vereiste geluidwering van de gevel van 20 dB dient voor
de geveldelen met een geluidbelasting van meer dan 53 dB een aanvullend onderzoek naar de geluidwering
van de gevel te worden uitgevoerd om aan te tonen dat wordt voldaan aan het vereiste binnenniveau.
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Bijlage B1Oostein 72 Papendrecht
RekenparametersInvoergegevens rekenmodel

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Basismodel VL

Model eigenschap

Omschrijving Basismodel VL
Verantwoordelijke jschu
Rekenmethode #2|Wegverkeerslawaai|RMW-2012|

Aangemaakt door jschu op 21-5-2021
Laatst ingezien door jschu op 7-6-2021
Model aangemaakt met Geomilieu V2020.2

Dagperiode 07:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 23:00
Nachtperiode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Lden
Waarde Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4
Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Zoekafstand [m] --
Max. reflectie afstand tot bron [m] --
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m] --
Standaard bodemfactor 0,00
Zichthoek [grd] 2
Maximale reflectiediepte 1
Reflectie in woonwijkschermen Ja
Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse
Luchtdemping Conform standaard
Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie Conform standaard
Waarde voor C0 3,50
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Bijlage B1Oostein 72 Papendrecht
Gebouwen [nieuw]Invoergegevens rekenmodel

Model: Basismodel VL
Groep: Nieuw

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Rel.H Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

NW_OE72_1 Nieuwe woning Oosteind 72    11,20      0,00 Eigen waarde     11,20 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
NW_OE72_2 Nieuwe woning Oosteind 72    10,50      0,00 Eigen waarde     10,50 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
NW_OE72_3 Nieuwe berging Oosteind 72     3,00     -0,50 Relatief      3,00 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage B1Oostein 72 Papendrecht
ToetspuntenInvoergegevens rekenmodel

Model: Basismodel VL
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

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

NW_ZG01 Nieuwe woning - zuidgevel     109231,01     427008,28      3,21      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
NW_WG01 Nieuwe woning - westgevel     109227,41     427010,83      0,00 --      4,50      7,50 -- -- -- Ja
NW_WG02 Nieuwe woning - westgevel     109228,08     427015,51      0,00 --      4,50      7,50 -- -- -- Ja
NW_WG03 Nieuwe woning - westgevel     109229,15     427019,91      0,00      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
NW_NG01 Nieuwe woning - noordgevel     109233,30     427021,88      0,00      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

NW_OG01 Nieuwe woning - oostgevel     109236,78     427018,93      0,00      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
NW_OG02 Nieuwe woning - oostgevel     109236,78     427014,77      0,00 --      4,50      7,50 -- -- -- Ja
NW_OG03 Nieuwe woning - oostgevel     109236,06     427009,71      0,00 --      4,50      7,50 -- -- -- Ja
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Bijlage B1Oostein 72 Papendrecht
WegenInvoergegevens rekenmodel

Model: Basismodel VL
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 X-n Y-n H-1 H-n M-1 M-n Helling Wegdek Wegdek V(LV(D)) V(LV(A))

Ketelweg Ketelweg     109912,57     426747,91     109940,08     426737,22     0,00     0,00      0,00      0,00   0 W4b SMA-NL8  50  50
Ketelweg Ketelweg     109696,61     426833,81     109504,05     426843,72     0,00     0,00      4,00      4,00   0 W4b SMA-NL8  50  50
Ketelweg Ketelweg     109696,38     426831,82     109503,97     426841,72     0,00     0,00      4,00      4,00   0 W4b SMA-NL8  50  50
Ketelweg Ketelweg     109148,26     426855,72     109177,13     426854,31     0,00     0,00      4,00      4,00   0 W4b SMA-NL8  50  50
Ketelweg Ketelweg     109148,35     426857,72     109177,23     426856,31     0,00     0,00      4,00      4,00   0 W4b SMA-NL8  50  50

Ketelweg Ketelweg     109911,34     426746,34     109939,92     426735,22     0,00     0,00      0,00      0,00   0 W4b SMA-NL8  50  50
Ketelweg Ketelweg     109177,22     426856,31     109224,57     426854,62     0,00     0,00      4,00      4,00   0 W4b SMA-NL8  50  50
Ketelweg Ketelweg     109504,05     426843,72     109224,57     426854,62     0,00     0,00      4,00      4,00   0 W4b SMA-NL8  50  50
Ketelweg Ketelweg     109503,97     426841,72     109224,50     426852,63     0,00     0,00      4,00      4,00   0 W4b SMA-NL8  50  50
Ketelweg Ketelweg     108879,15     426922,19     108840,63     426948,79     0,00     0,00      4,00      4,00   0 W4b SMA-NL8  50  50

Ketelweg Ketelweg     108877,55     426920,99     108839,90     426946,93     0,00     0,00      4,00      4,00   0 W4b SMA-NL8  50  50
Ketelweg Ketelweg     109177,14     426854,31     109224,50     426852,63     0,00     0,00      4,00      4,00   0 W4b SMA-NL8  50  50
Ketelweg Ketelweg     109696,65     426833,80     109807,99     426804,09     0,00     0,00      4,00      3,93   0 W4b SMA-NL8  50  50
Ketelweg Ketelweg     109866,38     426775,41     109911,39     426746,30     0,00     0,00      4,00      0,00   0 W4b SMA-NL8  50  50
Ketelweg Ketelweg     109867,36     426777,15     109912,52     426747,95     0,00     0,00      4,00      0,00   0 W4b SMA-NL8  50  50

Ketelweg Ketelweg     108877,54     426921,00     108943,72     426867,55     0,00     0,00      4,00      4,00   0 W4b SMA-NL8  50  50
Ketelweg Ketelweg     108879,16     426922,18     108944,36     426869,45     0,00     0,00      4,00      4,00   0 W4b SMA-NL8  50  50
Ketelweg Ketelweg     109696,33     426831,82     109807,25     426802,23     0,00     0,00      4,00      3,90   0 W4b SMA-NL8  50  50
Ketelweg Ketelweg     109866,38     426775,41     109850,04     426783,59     0,00     0,00      4,00      4,00   0 W4b SMA-NL8  50  50
Ketelweg Ketelweg     109148,35     426857,72     108944,35     426869,45     0,00     0,00      4,00      4,00   0 W4b SMA-NL8  50  50

Ketelweg Ketelweg     109148,26     426855,72     108943,73     426867,55     0,00     0,00      4,00      4,00   0 W4b SMA-NL8  50  50
Ketelweg Ketelweg     109807,24     426802,23     109850,03     426783,60     0,00     0,00      3,90      4,00   0 W4b SMA-NL8  50  50
Ketelweg Ketelweg     109807,99     426804,08     109850,89     426785,40     0,00     0,00      3,93      4,00   0 W4b SMA-NL8  50  50
Ketelweg Ketelweg     109867,36     426777,15     109850,88     426785,41     0,00     0,00      4,00      4,00   0 W4b SMA-NL8  50  50
Oosteind Oosteind     109089,44     426988,13     109182,72     427008,25     0,00     0,00      3,24      4,00   0 W0 Referentiewegdek  30  30

Oosteind Oosteind     109090,25     426986,31     109182,67     427006,25     0,00     0,00      3,40      4,00   0 W0 Referentiewegdek  30  30
Oosteind Oosteind     109089,42     426988,13     108938,81     426936,03     0,00     0,00      3,24      3,73   0 W0 Referentiewegdek  30  30
Oosteind Oosteind     109509,22     427020,45     109639,49     427019,71     0,00     0,00      3,48      3,31   0 W0 Referentiewegdek  30  30
Oosteind Oosteind     109509,24     427020,45     109448,56     427001,81     0,00     0,00      3,48      3,59   0 W0 Referentiewegdek  30  30
Oosteind Oosteind     109508,62     427022,36     109448,45     427003,81     0,00     0,00      3,31      3,44   0 W0 Referentiewegdek  30  30

Oosteind Oosteind     109508,64     427022,36     109640,16     427021,60     0,00     0,00      3,31      3,22   0 W0 Referentiewegdek  30  30
Oosteind Oosteind     109182,73     427008,25     109290,08     426999,59     0,00     0,00      4,00      3,53   0 W0 Referentiewegdek  30  30
Oosteind Oosteind     109448,51     427003,81     109290,04     426999,59     0,00     0,00      3,44      3,53   0 W0 Referentiewegdek  30  30
Oosteind Oosteind     109448,51     427001,81     109290,01     426997,59     0,00     0,00      3,59      3,74   0 W0 Referentiewegdek  30  30
Oosteind Oosteind     109182,66     427006,25     109289,96     426997,60     0,00     0,00      4,00      3,74   0 W0 Referentiewegdek  30  30

Oosteind Oosteind     109090,26     426986,31     108938,16     426934,14     0,00     0,00      3,39      3,87   0 W0 Referentiewegdek  30  30
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Bijlage B1Oostein 72 Papendrecht
WegenInvoergegevens rekenmodel

Model: Basismodel VL
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

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

Ketelweg  50   4377,08   6,58   3,51   0,87  91,58  95,42  92,31   6,54   3,85   6,15   1,88   0,74   1,54
Ketelweg  50   4434,65   6,61   3,42   0,87  86,86  93,13  87,78   9,94   5,58   9,60   3,20   1,29   2,63
Ketelweg  50   5923,28   6,61   3,42   0,87  86,86  93,13  87,78   9,94   5,58   9,60   3,20   1,29   2,63
Ketelweg  50   5881,17   6,61   3,41   0,87  86,28  92,85  87,22  10,36   5,79  10,02   3,36   1,36   2,76
Ketelweg  50   4504,11   6,61   3,41   0,87  86,28  92,85  87,22  10,36   5,79  10,02   3,36   1,36   2,76

Ketelweg  50   6080,14   6,58   3,51   0,87  91,58  95,42  92,31   6,54   3,85   6,15   1,88   0,74   1,54
Ketelweg  50   4454,67   6,61   3,42   0,87  86,60  93,00  87,52  10,13   5,67   9,79   3,27   1,32   2,69
Ketelweg  50   4454,67   6,61   3,42   0,87  86,60  93,00  87,52  10,13   5,67   9,79   3,27   1,32   2,69
Ketelweg  50   5922,00   6,61   3,42   0,87  86,60  93,00  87,52  10,13   5,67   9,79   3,27   1,32   2,69
Ketelweg  50   4504,11   6,61   3,41   0,87  86,28  92,85  87,22  10,36   5,79  10,02   3,36   1,36   2,76

Ketelweg  50   5881,17   6,61   3,41   0,87  86,28  92,85  87,22  10,36   5,79  10,02   3,36   1,36   2,76
Ketelweg  50   5922,00   6,61   3,42   0,87  86,60  93,00  87,52  10,13   5,67   9,79   3,27   1,32   2,69
Ketelweg  50   4451,61   6,61   3,43   0,87  87,45  93,43  88,34   9,52   5,35   9,17   3,04   1,22   2,49
Ketelweg  50   6080,14   6,58   3,51   0,87  91,58  95,42  92,31   6,54   3,85   6,15   1,88   0,74   1,54
Ketelweg  50   4377,08   6,58   3,51   0,87  91,58  95,42  92,31   6,54   3,85   6,15   1,88   0,74   1,54

Ketelweg  50   5881,17   6,61   3,41   0,87  86,28  92,85  87,22  10,36   5,79  10,02   3,36   1,36   2,76
Ketelweg  50   4504,11   6,61   3,41   0,87  86,28  92,85  87,22  10,36   5,79  10,02   3,36   1,36   2,76
Ketelweg  50   5985,85   6,61   3,43   0,87  87,45  93,43  88,34   9,52   5,35   9,17   3,04   1,22   2,49
Ketelweg  50   6080,14   6,58   3,51   0,87  91,58  95,42  92,31   6,54   3,85   6,15   1,88   0,74   1,54
Ketelweg  50   4504,11   6,61   3,41   0,87  86,28  92,85  87,22  10,36   5,79  10,02   3,36   1,36   2,76

Ketelweg  50   5881,17   6,61   3,41   0,87  86,28  92,85  87,22  10,36   5,79  10,02   3,36   1,36   2,76
Ketelweg  50   5985,85   6,61   3,43   0,87  87,45  93,43  88,34   9,52   5,35   9,17   3,04   1,22   2,49
Ketelweg  50   4451,61   6,61   3,43   0,87  87,45  93,43  88,34   9,52   5,35   9,17   3,04   1,22   2,49
Ketelweg  50   4377,08   6,58   3,51   0,87  91,58  95,42  92,31   6,54   3,85   6,15   1,88   0,74   1,54
Oosteind  30     81,16   6,52   3,90   0,76  97,98  98,93  98,45   1,46   0,77   1,44   0,56   0,29   0,11

Oosteind  30     94,57   6,52   3,90   0,76  97,98  98,93  98,45   1,46   0,77   1,44   0,56   0,29   0,11
Oosteind  30     81,16   6,52   3,90   0,76  97,98  98,93  98,45   1,46   0,77   1,44   0,56   0,29   0,11
Oosteind  30     86,24   6,52   3,92   0,77  99,47  99,72  99,59   0,38   0,20   0,38   0,15   0,08   0,03
Oosteind  30     86,24   6,52   3,92   0,77  99,47  99,72  99,59   0,38   0,20   0,38   0,15   0,08   0,03
Oosteind  30     53,20   6,52   3,92   0,77  99,47  99,72  99,59   0,38   0,20   0,38   0,15   0,08   0,03

Oosteind  30     53,20   6,52   3,92   0,77  99,47  99,72  99,59   0,38   0,20   0,38   0,15   0,08   0,03
Oosteind  30     80,57   6,52   3,90   0,76  97,96  98,92  98,43   1,48   0,79   1,46   0,57   0,30   0,11
Oosteind  30     57,60   6,52   3,92   0,77  99,49  99,73  99,61   0,37   0,20   0,37   0,14   0,07   0,03
Oosteind  30     90,23   6,52   3,92   0,77  99,49  99,73  99,61   0,37   0,20   0,37   0,14   0,07   0,03
Oosteind  30     94,04   6,52   3,90   0,76  97,96  98,92  98,43   1,48   0,79   1,46   0,57   0,30   0,11

Oosteind  30     94,57   6,52   3,90   0,76  97,98  98,93  98,45   1,46   0,77   1,44   0,56   0,29   0,11
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Bijlage B1Oostein 72 Papendrecht
WegenInvoergegevens rekenmodel

Model: Basismodel VL
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 X-n Y-n H-1 H-n M-1 M-n Helling Wegdek Wegdek V(LV(D)) V(LV(A))

Oosteind Oosteind     108938,88     426936,00     108839,82     426948,75     0,00     0,00      3,74      4,00   0 W0 Referentiewegdek  30  30
Oosteind Oosteind     108938,08     426934,17     108840,72     426946,96     0,00     0,00      3,87      4,00   0 W0 Referentiewegdek  30  30
Oostkil Oostkil     109427,50     427351,76     109402,32     427248,51     0,00     0,00     -1,31     -0,94   0 W0 Referentiewegdek  30  30
Oostkil Oostkil     109425,56     427352,24     109400,37     427248,99     0,00     0,00     -1,29     -0,93   0 W0 Referentiewegdek  30  30
Oostkil Oostkil     109229,45     427217,96     109400,37     427248,99     0,00     0,00     -0,50     -0,93   0 W0 Referentiewegdek  30  30

Oostkil Oostkil     109228,45     427216,23     109402,31     427248,51     0,00     0,00     -0,50     -0,94   0 W0 Referentiewegdek  30  30
Zuidkil Zuidkil     109028,68     427288,54     108902,47     427337,95     0,00     0,00     -0,50     -0,50   0 W4b SMA-NL8  50  50
Zuidkil Zuidkil     109029,40     427290,40     108903,22     427339,80     0,00     0,00     -0,50     -0,50   0 W4b SMA-NL8  50  50
Zuidkil Zuidkil     108792,20     427412,61     108903,26     427339,78     0,00     0,00     -0,50     -0,50   0 W4b SMA-NL8  50  50
Zuidkil Zuidkil     108790,99     427411,02     108902,43     427337,97     0,00     0,00     -0,50     -0,50   0 W4b SMA-NL8  50  50

Zuidkil Zuidkil     109029,43     427290,39     109138,49     427253,24     0,00     0,00     -0,50     -0,50   0 W0 Referentiewegdek  50  50
Zuidkil Zuidkil     109028,65     427288,55     109137,76     427251,38     0,00     0,00     -0,50     -0,50   0 W0 Referentiewegdek  50  50
Zuidkil Zuidkil     109228,59     427216,16     109137,76     427251,38     0,00     0,00     -0,50     -0,50   0 W0 Referentiewegdek  50  50
Zuidkil Zuidkil     109229,31     427218,03     109138,49     427253,24     0,00     0,00     -0,50     -0,50   0 W0 Referentiewegdek  50  50
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Bijlage B1Oostein 72 Papendrecht
WegenInvoergegevens rekenmodel

Model: Basismodel VL
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

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

Oosteind  30     81,16   6,52   3,90   0,76  97,98  98,93  98,45   1,46   0,77   1,44   0,56   0,29   0,11
Oosteind  30     94,57   6,52   3,90   0,76  97,98  98,93  98,45   1,46   0,77   1,44   0,56   0,29   0,11
Oostkil  30    763,56   6,56   3,59   0,87  94,86  96,17  95,74   4,61   3,63   3,82   0,54   0,20   0,44
Oostkil  30    995,18   6,56   3,59   0,87  94,86  96,17  95,74   4,61   3,63   3,82   0,54   0,20   0,44
Oostkil  30    995,18   6,56   3,59   0,87  94,86  96,17  95,74   4,61   3,63   3,82   0,54   0,20   0,44

Oostkil  30    763,56   6,56   3,59   0,87  94,86  96,17  95,74   4,61   3,63   3,82   0,54   0,20   0,44
Zuidkil  50   1126,58   6,56   3,60   0,87  95,99  97,16  96,63   3,51   2,65   2,96   0,49   0,19   0,41
Zuidkil  50   1410,30   6,56   3,60   0,87  95,99  97,16  96,63   3,51   2,65   2,96   0,49   0,19   0,41
Zuidkil  50   1770,59   6,56   3,60   0,87  96,49  97,61  97,01   3,03   2,20   2,59   0,49   0,19   0,40
Zuidkil  50   1447,26   6,56   3,60   0,87  96,49  97,61  97,01   3,03   2,20   2,59   0,49   0,19   0,40

Zuidkil  50   1410,30   6,56   3,60   0,87  95,99  97,16  96,63   3,51   2,65   2,96   0,49   0,19   0,41
Zuidkil  50   1126,58   6,56   3,60   0,87  95,99  97,16  96,63   3,51   2,65   2,96   0,49   0,19   0,41
Zuidkil  50   1126,58   6,56   3,60   0,87  95,99  97,16  96,63   3,51   2,65   2,96   0,49   0,19   0,41
Zuidkil  50   1410,30   6,56   3,60   0,87  95,99  97,16  96,63   3,51   2,65   2,96   0,49   0,19   0,41
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Bijlage B1Oostein 72 Papendrecht
GroepenInvoergegevens rekenmodel

Rapport: Groepenbeheer
Model: Basismodel VL

Definitief - Omgeving Oosteind Papendrecht
Lijst van: Alle items

Groep Itemtype Naam Omschrijving

Oosteind Weg Oosteind Oosteind
Oosteind Weg Oosteind Oosteind
Oosteind Weg Oosteind Oosteind
Oosteind Weg Oosteind Oosteind
Oosteind Weg Oosteind Oosteind

Oosteind Weg Oosteind Oosteind
Oosteind Weg Oosteind Oosteind
Oosteind Weg Oosteind Oosteind
Oosteind Weg Oosteind Oosteind
Oosteind Weg Oosteind Oosteind

Oosteind Weg Oosteind Oosteind
Oosteind Weg Oosteind Oosteind
Oosteind Weg Oosteind Oosteind
Oosteind Weg Oosteind Oosteind
Oostkil Weg Oostkil Oostkil

Oostkil Weg Oostkil Oostkil
Oostkil Weg Oostkil Oostkil
Oostkil Weg Oostkil Oostkil
Ketelweg Weg Ketelweg Ketelweg
Ketelweg Weg Ketelweg Ketelweg

Ketelweg Weg Ketelweg Ketelweg
Ketelweg Weg Ketelweg Ketelweg
Ketelweg Weg Ketelweg Ketelweg
Ketelweg Weg Ketelweg Ketelweg
Ketelweg Weg Ketelweg Ketelweg

Ketelweg Weg Ketelweg Ketelweg
Ketelweg Weg Ketelweg Ketelweg
Ketelweg Weg Ketelweg Ketelweg
Ketelweg Weg Ketelweg Ketelweg
Ketelweg Weg Ketelweg Ketelweg

Ketelweg Weg Ketelweg Ketelweg
Ketelweg Weg Ketelweg Ketelweg
Ketelweg Weg Ketelweg Ketelweg
Ketelweg Weg Ketelweg Ketelweg
Ketelweg Weg Ketelweg Ketelweg
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Bijlage B1Oostein 72 Papendrecht
GroepenInvoergegevens rekenmodel

Rapport: Groepenbeheer
Model: Basismodel VL

Definitief - Omgeving Oosteind Papendrecht
Lijst van: Alle items

Groep Itemtype Naam Omschrijving

Ketelweg Weg Ketelweg Ketelweg
Ketelweg Weg Ketelweg Ketelweg
Ketelweg Weg Ketelweg Ketelweg
Ketelweg Weg Ketelweg Ketelweg
Ketelweg Weg Ketelweg Ketelweg

Ketelweg Weg Ketelweg Ketelweg
Ketelweg Weg Ketelweg Ketelweg
Zuidkil Weg Zuidkil Zuidkil
Zuidkil Weg Zuidkil Zuidkil
Zuidkil Weg Zuidkil Zuidkil

Zuidkil Weg Zuidkil Zuidkil
Zuidkil Weg Zuidkil Zuidkil
Zuidkil Weg Zuidkil Zuidkil
Zuidkil Weg Zuidkil Zuidkil
Zuidkil Weg Zuidkil Zuidkil
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Bijlage B1Oostein 72 Papendrecht
GroepsreductiesInvoergegevens rekenmodel

Rapport: Groepsreducties
Model: Basismodel VL

Groep Reductie Sommatie
Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

Bodem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gebouwen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Bestaand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Nieuw 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hoogte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wegen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Snelheid < 70 km/uur 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
    Snelheid 30 km/uur 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00
      Oosteind 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00
      Oostkil 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00

    Snelheid 50 km/uur 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00
      Ketelweg 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00
      Zuidkil 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00
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B2 REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI



Bijlage B2Oostein 72 Papendrecht
KetelwegRekenresultaten wegverkeerslawaai (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel VL

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ketelweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

NW_NG01_A Nieuwe woning - noordgevel 109233,30 427021,88 1,50 20,14 16,28 11,17 20,71
NW_NG01_B Nieuwe woning - noordgevel 109233,30 427021,88 4,50 20,49 16,78 11,54 21,09
NW_NG01_C Nieuwe woning - noordgevel 109233,30 427021,88 7,50 20,88 17,15 11,92 21,47
NW_OG01_A Nieuwe woning - oostgevel 109236,78 427018,93 1,50 25,38 21,64 16,42 25,97
NW_OG01_B Nieuwe woning - oostgevel 109236,78 427018,93 4,50 25,79 21,82 16,81 26,33

NW_OG01_C Nieuwe woning - oostgevel 109236,78 427018,93 7,50 27,76 23,74 18,77 28,29
NW_OG02_B Nieuwe woning - oostgevel 109236,78 427014,77 4,50 29,63 25,89 20,68 30,23
NW_OG02_C Nieuwe woning - oostgevel 109236,78 427014,77 7,50 30,71 26,91 21,74 31,29
NW_OG03_B Nieuwe woning - oostgevel 109236,06 427009,71 4,50 27,46 23,51 18,47 28,00
NW_OG03_C Nieuwe woning - oostgevel 109236,06 427009,71 7,50 28,80 24,83 19,81 29,34

NW_WG01_B Nieuwe woning - westgevel 109227,41 427010,83 4,50 25,85 21,88 16,87 26,39
NW_WG01_C Nieuwe woning - westgevel 109227,41 427010,83 7,50 28,76 24,76 19,77 29,29
NW_WG02_B Nieuwe woning - westgevel 109228,08 427015,51 4,50 25,03 21,09 16,05 25,58
NW_WG02_C Nieuwe woning - westgevel 109228,08 427015,51 7,50 28,54 24,54 19,55 29,07
NW_WG03_A Nieuwe woning - westgevel 109229,15 427019,91 1,50 20,64 16,79 11,67 21,21

NW_WG03_B Nieuwe woning - westgevel 109229,15 427019,91 4,50 24,86 20,89 15,88 25,40
NW_WG03_C Nieuwe woning - westgevel 109229,15 427019,91 7,50 28,86 24,85 19,87 29,39
NW_ZG01_A Nieuwe woning - zuidgevel 109231,01 427008,28 1,50 31,73 27,78 22,74 32,27
NW_ZG01_B Nieuwe woning - zuidgevel 109231,01 427008,28 4,50 33,47 29,54 24,49 34,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage B2Oostein 72 Papendrecht
ZuidkilRekenresultaten wegverkeerslawaai (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel VL

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zuidkil
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

NW_NG01_A Nieuwe woning - noordgevel 109233,30 427021,88 1,50 25,67 22,92 16,83 26,52
NW_NG01_B Nieuwe woning - noordgevel 109233,30 427021,88 4,50 24,65 21,89 15,80 25,49
NW_NG01_C Nieuwe woning - noordgevel 109233,30 427021,88 7,50 22,34 19,57 13,49 23,18
NW_OG01_A Nieuwe woning - oostgevel 109236,78 427018,93 1,50 -0,89 -3,71 -9,77 -0,07
NW_OG01_B Nieuwe woning - oostgevel 109236,78 427018,93 4,50 -2,67 -5,52 -11,56 -1,86

NW_OG01_C Nieuwe woning - oostgevel 109236,78 427018,93 7,50 -1,97 -4,84 -10,87 -1,17
NW_OG02_B Nieuwe woning - oostgevel 109236,78 427014,77 4,50 10,44 7,57 1,54 11,24
NW_OG02_C Nieuwe woning - oostgevel 109236,78 427014,77 7,50 14,62 11,79 5,75 15,44
NW_OG03_B Nieuwe woning - oostgevel 109236,06 427009,71 4,50 20,87 18,12 12,03 21,72
NW_OG03_C Nieuwe woning - oostgevel 109236,06 427009,71 7,50 21,49 18,74 12,65 22,34

NW_WG01_B Nieuwe woning - westgevel 109227,41 427010,83 4,50 19,77 17,00 10,92 20,61
NW_WG01_C Nieuwe woning - westgevel 109227,41 427010,83 7,50 23,06 20,29 14,21 23,90
NW_WG02_B Nieuwe woning - westgevel 109228,08 427015,51 4,50 11,04 8,19 2,15 11,85
NW_WG02_C Nieuwe woning - westgevel 109228,08 427015,51 7,50 18,42 15,57 9,53 19,23
NW_WG03_A Nieuwe woning - westgevel 109229,15 427019,91 1,50 8,14 5,32 -0,74 8,96

NW_WG03_B Nieuwe woning - westgevel 109229,15 427019,91 4,50 11,09 8,24 2,20 11,90
NW_WG03_C Nieuwe woning - westgevel 109229,15 427019,91 7,50 18,50 15,66 9,62 19,31
NW_ZG01_A Nieuwe woning - zuidgevel 109231,01 427008,28 1,50 18,61 15,83 9,76 19,45
NW_ZG01_B Nieuwe woning - zuidgevel 109231,01 427008,28 4,50 20,79 18,00 11,93 21,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage B2Oostein 72 Papendrecht
OosteindRekenresultaten wegverkeerslawaai (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel VL

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oosteind
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

NW_NG01_A Nieuwe woning - noordgevel 109233,30 427021,88 1,50 14,23 11,75 4,71 14,91
NW_NG01_B Nieuwe woning - noordgevel 109233,30 427021,88 4,50 8,23 5,80 -1,23 8,94
NW_NG01_C Nieuwe woning - noordgevel 109233,30 427021,88 7,50 9,27 6,82 -0,19 9,98
NW_OG01_A Nieuwe woning - oostgevel 109236,78 427018,93 1,50 28,36 25,84 18,81 29,02
NW_OG01_B Nieuwe woning - oostgevel 109236,78 427018,93 4,50 30,95 28,43 21,40 31,61

NW_OG01_C Nieuwe woning - oostgevel 109236,78 427018,93 7,50 30,83 28,31 21,28 31,49
NW_OG02_B Nieuwe woning - oostgevel 109236,78 427014,77 4,50 34,31 31,79 24,76 34,97
NW_OG02_C Nieuwe woning - oostgevel 109236,78 427014,77 7,50 34,10 31,58 24,55 34,76
NW_OG03_B Nieuwe woning - oostgevel 109236,06 427009,71 4,50 38,42 35,91 28,88 39,09
NW_OG03_C Nieuwe woning - oostgevel 109236,06 427009,71 7,50 37,72 35,20 28,17 38,38

NW_WG01_B Nieuwe woning - westgevel 109227,41 427010,83 4,50 36,76 34,24 27,21 37,42
NW_WG01_C Nieuwe woning - westgevel 109227,41 427010,83 7,50 35,93 33,41 26,38 36,59
NW_WG02_B Nieuwe woning - westgevel 109228,08 427015,51 4,50 29,98 27,46 20,42 30,64
NW_WG02_C Nieuwe woning - westgevel 109228,08 427015,51 7,50 29,84 27,31 20,28 30,50
NW_WG03_A Nieuwe woning - westgevel 109229,15 427019,91 1,50 19,71 17,17 10,15 20,36

NW_WG03_B Nieuwe woning - westgevel 109229,15 427019,91 4,50 24,45 21,93 14,90 25,11
NW_WG03_C Nieuwe woning - westgevel 109229,15 427019,91 7,50 24,67 22,13 15,11 25,32
NW_ZG01_A Nieuwe woning - zuidgevel 109231,01 427008,28 1,50 43,19 40,68 33,65 43,86
NW_ZG01_B Nieuwe woning - zuidgevel 109231,01 427008,28 4,50 41,97 39,45 32,42 42,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage B2Oostein 72 Papendrecht
OostkilRekenresultaten wegverkeerslawaai (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel VL

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oostkil
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

NW_NG01_A Nieuwe woning - noordgevel 109233,30 427021,88 1,50 24,66 21,73 15,70 25,42
NW_NG01_B Nieuwe woning - noordgevel 109233,30 427021,88 4,50 28,98 26,07 20,04 29,75
NW_NG01_C Nieuwe woning - noordgevel 109233,30 427021,88 7,50 30,12 27,20 21,17 30,89
NW_OG01_A Nieuwe woning - oostgevel 109236,78 427018,93 1,50 24,14 21,22 15,19 24,91
NW_OG01_B Nieuwe woning - oostgevel 109236,78 427018,93 4,50 27,26 24,34 18,31 28,03

NW_OG01_C Nieuwe woning - oostgevel 109236,78 427018,93 7,50 28,90 25,98 19,94 29,66
NW_OG02_B Nieuwe woning - oostgevel 109236,78 427014,77 4,50 25,22 22,31 16,28 25,99
NW_OG02_C Nieuwe woning - oostgevel 109236,78 427014,77 7,50 27,42 24,50 18,47 28,19
NW_OG03_B Nieuwe woning - oostgevel 109236,06 427009,71 4,50 21,91 18,99 12,96 22,68
NW_OG03_C Nieuwe woning - oostgevel 109236,06 427009,71 7,50 25,01 22,07 16,05 25,77

NW_WG01_B Nieuwe woning - westgevel 109227,41 427010,83 4,50 18,53 15,61 9,57 19,29
NW_WG01_C Nieuwe woning - westgevel 109227,41 427010,83 7,50 19,69 16,75 10,73 20,45
NW_WG02_B Nieuwe woning - westgevel 109228,08 427015,51 4,50 22,31 19,40 13,36 23,08
NW_WG02_C Nieuwe woning - westgevel 109228,08 427015,51 7,50 23,45 20,53 14,50 24,22
NW_WG03_A Nieuwe woning - westgevel 109229,15 427019,91 1,50 17,14 14,23 8,19 17,91

NW_WG03_B Nieuwe woning - westgevel 109229,15 427019,91 4,50 24,99 22,08 16,04 25,76
NW_WG03_C Nieuwe woning - westgevel 109229,15 427019,91 7,50 26,29 23,38 17,34 27,06
NW_ZG01_A Nieuwe woning - zuidgevel 109231,01 427008,28 1,50 13,40 10,46 4,43 14,16
NW_ZG01_B Nieuwe woning - zuidgevel 109231,01 427008,28 4,50 21,01 18,06 12,04 21,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage B2Oostein 72 Papendrecht
Alle wegen [cumulatief]Rekenresultaten wegverkeerslawaai (excl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel VL

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Snelheid < 70 km/uur
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

NW_NG01_A Nieuwe woning - noordgevel 109233,30 427021,88 1,50 33,98 31,04 25,06 34,75
NW_NG01_B Nieuwe woning - noordgevel 109233,30 427021,88 4,50 35,80 32,86 26,87 36,57
NW_NG01_C Nieuwe woning - noordgevel 109233,30 427021,88 7,50 36,24 33,28 27,30 37,00
NW_OG01_A Nieuwe woning - oostgevel 109236,78 427018,93 1,50 36,11 33,21 26,85 36,78
NW_OG01_B Nieuwe woning - oostgevel 109236,78 427018,93 4,50 38,34 35,50 29,04 39,01

NW_OG01_C Nieuwe woning - oostgevel 109236,78 427018,93 7,50 39,12 36,18 29,89 39,79
NW_OG02_B Nieuwe woning - oostgevel 109236,78 427014,77 4,50 40,98 38,17 31,63 41,64
NW_OG02_C Nieuwe woning - oostgevel 109236,78 427014,77 7,50 41,36 38,47 32,06 42,01
NW_OG03_B Nieuwe woning - oostgevel 109236,06 427009,71 4,50 43,92 41,30 34,43 44,58
NW_OG03_C Nieuwe woning - oostgevel 109236,06 427009,71 7,50 43,53 40,86 34,09 44,19

NW_WG01_B Nieuwe woning - westgevel 109227,41 427010,83 4,50 42,24 39,62 32,75 42,90
NW_WG01_C Nieuwe woning - westgevel 109227,41 427010,83 7,50 41,96 39,23 32,54 42,61
NW_WG02_B Nieuwe woning - westgevel 109228,08 427015,51 4,50 36,75 33,91 27,40 37,40
NW_WG02_C Nieuwe woning - westgevel 109228,08 427015,51 7,50 37,94 34,88 28,69 38,57
NW_WG03_A Nieuwe woning - westgevel 109229,15 427019,91 1,50 29,28 26,13 20,12 29,92

NW_WG03_B Nieuwe woning - westgevel 109229,15 427019,91 4,50 34,61 31,50 25,47 35,27
NW_WG03_C Nieuwe woning - westgevel 109229,15 427019,91 7,50 36,93 33,59 27,85 37,56
NW_ZG01_A Nieuwe woning - zuidgevel 109231,01 427008,28 1,50 48,51 45,91 39,01 49,17
NW_ZG01_B Nieuwe woning - zuidgevel 109231,01 427008,28 4,50 47,60 44,93 38,13 48,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7-6-2021 16:36:38Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Kragten BV
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B3 REKENRESULTATEN IT DE STAART



Bouwplan Oosteind 72 Papendrecht
Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Letm [dB(A)]

Incl 1 dB
NW_NG01_A Nieuwe woning - noordgevel 1,5 29,2 27,4 25,8 35,8 36,8
NW_NG01_B Nieuwe woning - noordgevel 4,5 29,5 27,7 26,2 36,2 37,2
NW_NG01_C Nieuwe woning - noordgevel 7,5 30,3 28,6 27 37 38
NW_OG01_A Nieuwe woning - oostgevel 1,5 41,2 40,8 39,7 49,7 50,7
NW_OG01_B Nieuwe woning - oostgevel 4,5 42,2 41,9 40,8 50,8 51,8
NW_OG01_C Nieuwe woning - oostgevel 7,5 42,3 41,9 40,9 50,9 51,9
NW_OG02_B Nieuwe woning - oostgevel 4,5 42,8 42 40,9 50,9 51,9
NW_OG02_C Nieuwe woning - oostgevel 7,5 42,9 42,1 41 51 52
NW_OG03_B Nieuwe woning - oostgevel 4,5 43 42,1 41 51 52
NW_OG03_C Nieuwe woning - oostgevel 7,5 43,1 42,1 41 51 52
NW_WG01_B Nieuwe woning - westgevel 4,5 40,7 36,3 34,5 44,5 45,5
NW_WG01_C Nieuwe woning - westgevel 7,5 40,8 36,5 34,6 44,6 45,6
NW_WG02_B Nieuwe woning - westgevel 4,5 39,9 34,7 32,2 42,2 43,2
NW_WG02_C Nieuwe woning - westgevel 7,5 40 35 32,5 42,5 43,5
NW_WG03_A Nieuwe woning - westgevel 1,5 37,5 32,1 29,4 39,4 40,4
NW_WG03_B Nieuwe woning - westgevel 4,5 38,6 33 30 40 41
NW_WG03_C Nieuwe woning - westgevel 7,5 38,8 33,4 30,5 40,5 41,5
NW_ZG01_A Nieuwe woning - zuidgevel 1,5 43,3 41,6 40,3 50,3 51,3
NW_ZG01_B Nieuwe woning - zuidgevel 4,5 44,1 42,4 41,1 51,1 52,1

overschrijding voorkeurswaarde
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B4 REKENRESULTATEN IT OOSTEIND



Bouwplan Oosteind 72 Papendrecht
Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Letm [dB(A)]

Incl 1 dB
NW_NG01_A Nieuwe woning - noordgevel 1,5 39,9 33,4 29 39,9 40,9
NW_NG01_B Nieuwe woning - noordgevel 4,5 40,7 34,6 30,1 40,7 41,7
NW_NG01_C Nieuwe woning - noordgevel 7,5 41,9 35,5 31 41,9 42,9
NW_OG01_A Nieuwe woning - oostgevel 1,5 43,9 35,6 32,3 43,9 44,9
NW_OG01_B Nieuwe woning - oostgevel 4,5 49,3 38,9 37 49,3 50,3
NW_OG01_C Nieuwe woning - oostgevel 7,5 50,7 40,1 38,1 50,7 51,7
NW_OG02_B Nieuwe woning - oostgevel 4,5 50,1 40,1 38,1 50,1 51,1
NW_OG02_C Nieuwe woning - oostgevel 7,5 51,2 41 38,8 51,2 52,2
NW_OG03_B Nieuwe woning - oostgevel 4,5 50,8 40,8 39,1 50,8 51,8
NW_OG03_C Nieuwe woning - oostgevel 7,5 51,8 41,6 39,7 51,8 52,8
NW_WG01_B Nieuwe woning - westgevel 4,5 52 47 42 52 53
NW_WG01_C Nieuwe woning - westgevel 7,5 52,3 47,2 42,3 52,3 53,3
NW_WG02_B Nieuwe woning - westgevel 4,5 51,3 46,4 41,4 51,4 52,4
NW_WG02_C Nieuwe woning - westgevel 7,5 51,7 46,6 41,7 51,7 52,7
NW_WG03_A Nieuwe woning - westgevel 1,5 48,4 43,2 38,5 48,5 49,5
NW_WG03_B Nieuwe woning - westgevel 4,5 50,4 45,5 40,6 50,6 51,6
NW_WG03_C Nieuwe woning - westgevel 7,5 50,9 45,8 40,9 50,9 51,9
NW_ZG01_A Nieuwe woning - zuidgevel 1,5 52,6 46,5 42,6 52,6 53,6
NW_ZG01_B Nieuwe woning - zuidgevel 4,5 53,9 47,3 43,3 53,9 54,9

overschrijding voorkeurswaarde
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B5 OVERZICHT HOGERE GRENSWAARDEN



Bouwplan Oosteind 72 Papendrecht

Naam Omschrijving Hoogte Etmaal HW Etmaal HW
NW_NG01_A Nieuwe woning - noordgevel 1,5 36,8 40,9
NW_NG01_B Nieuwe woning - noordgevel 4,5 37,2 41,7
NW_NG01_C Nieuwe woning - noordgevel 7,5 38,0 42,9
NW_OG01_A Nieuwe woning - oostgevel 1,5 50,7 51 44,9
NW_OG01_B Nieuwe woning - oostgevel 4,5 51,8 52 50,3
NW_OG01_C Nieuwe woning - oostgevel 7,5 51,9 52 51,7 52
NW_OG02_B Nieuwe woning - oostgevel 4,5 51,9 52 51,1 51
NW_OG02_C Nieuwe woning - oostgevel 7,5 52,0 52 52,2 52
NW_OG03_B Nieuwe woning - oostgevel 4,5 52,0 52 51,8 52
NW_OG03_C Nieuwe woning - oostgevel 7,5 52,0 52 52,8 53
NW_WG01_B Nieuwe woning - westgevel 4,5 45,5 53 53
NW_WG01_C Nieuwe woning - westgevel 7,5 45,6 53,3 53
NW_WG02_B Nieuwe woning - westgevel 4,5 43,2 52,4 52
NW_WG02_C Nieuwe woning - westgevel 7,5 43,5 52,7 53
NW_WG03_A Nieuwe woning - westgevel 1,5 40,4 49,5
NW_WG03_B Nieuwe woning - westgevel 4,5 41,0 51,6 52
NW_WG03_C Nieuwe woning - westgevel 7,5 41,5 51,9 52
NW_ZG01_A Nieuwe woning - zuidgevel 1,5 51,3 51 53,6 54
NW_ZG01_B Nieuwe woning - zuidgevel 4,5 52,1 52 54,9 55

IT De Staart IT Oosteind
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B6 REKENRESULTATEN CUMULATIE GELUIDBELEID



VL IL L*VL L*IL Lcum LIL,CUM

Ketelweg Zuidkil Oosteind Oostkil Alle wegen De Staart Oosteind Lden Letm Lden Lden
X Y Hoogte Lden Lden Lden Lden Lden [dB] Letm [dB(A)] Letm [dB(A)] dB dB(A) dB dB

Ex aftrek Incl 1 dB Incl 1 dB Incl aftrek DS+OE
109233,3 427021,88 1,5 20,71 26,52 14,91 25,42 34,75 36,8 40,9 29,75 42,3 29,8 43,3 43,5 42,5
109233,3 427021,88 4,5 21,09 25,49 8,94 29,75 36,57 37,2 41,7 31,57 43,0 31,6 44,0 44,3 43,3
109233,3 427021,88 7,5 21,47 23,18 9,98 30,89 37 38,0 42,9 32 44,1 32,0 45,1 45,3 44,3
109236,8 427018,93 1,5 25,97 -0,07 29,02 24,91 36,78 50,7 44,9 31,78 51,7 31,8 52,7 52,7 51,7
109236,8 427018,93 4,5 26,33 -1,86 31,61 28,03 39,01 51,8 50,3 34,01 54,1 34,0 55,1 55,2 54,2
109236,8 427018,93 7,5 28,29 -1,17 31,49 29,66 39,79 51,9 51,7 34,79 54,8 34,8 55,8 55,8 54,8
109236,8 427014,77 4,5 30,23 11,24 34,97 25,99 41,64 51,9 51,1 36,64 54,5 36,6 55,5 55,6 54,6
109236,8 427014,77 7,5 31,29 15,44 34,76 28,19 42,01 40,4 52,2 37,01 52,5 37,0 53,5 53,6 52,6
109236,1 427009,71 4,5 28 21,72 39,09 22,68 44,58 41,0 51,8 39,58 52,1 39,6 53,1 53,3 52,3
109236,1 427009,71 7,5 29,34 22,34 38,38 25,77 44,19 41,5 52,8 39,19 53,1 39,2 54,1 54,2 53,2
109227,4 427010,83 4,5 26,39 20,61 37,42 19,29 42,9 51,3 53,0 37,9 55,2 37,9 56,2 56,3 55,3
109227,4 427010,83 7,5 29,29 23,9 36,59 20,45 42,61 52,1 53,3 37,61 55,8 37,6 56,8 56,8 55,8
109228,1 427015,51 4,5 25,58 11,85 30,64 23,08 37,4 43,2 52,4 32,4 52,9 32,4 53,9 53,9 52,9
109228,1 427015,51 7,5 29,07 19,23 30,5 24,22 38,57 43,5 52,7 33,57 53,2 33,6 54,2 54,2 53,2
109229,2 427019,91 1,5 21,21 8,96 20,36 17,91 29,92 40,4 49,5 24,92 50,0 24,9 51,0 51,0 50,0
109229,2 427019,91 4,5 25,4 11,9 25,11 25,76 35,27 41,0 51,6 30,27 52,0 30,3 53,0 53,0 52,0
109229,2 427019,91 7,5 29,39 19,31 25,32 27,06 37,56 41,5 51,9 32,56 52,3 32,6 53,3 53,3 52,3

109231 427008,28 1,5 32,27 19,45 43,86 14,16 49,17 51,3 53,6 44,17 55,6 44,2 56,6 56,9 55,9
109231 427008,28 4,5 34,02 21,62 42,63 21,76 48,25 52,1 54,9 43,25 56,7 43,3 57,7 57,9 56,9

Industrieterreinen

Inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

Wegen
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B7 REKENRESULTATEN CUMULATIE BOUWBESLUIT



VL IL L*VL L*IL Lcum
Ketelweg Zuidkil Oosteind Oostkil Alle wegen De Staart Oosteind Lden Letm Lden

Naam Omschrijving X Y Hoogte Lden Lden Lden Lden Lden [dB] Letm [dB(A)] Letm [dB(A)] dB dB(A) dB
Ex aftrek Incl 1 dB Incl 1 dB Ex aftrek DS+OE Ex aftrek

NW_NG01_A Nieuwe woning - noordgevel109233,3 427021,88 1,5 20,71 26,52 14,91 25,42 34,75 36,8 40,9 34,75 42,3 34,8 43,3 43,9
NW_NG01_B Nieuwe woning - noordgevel109233,3 427021,88 4,5 21,09 25,49 8,94 29,75 36,57 37,2 41,7 36,57 43,0 36,6 44,0 44,7
NW_NG01_C Nieuwe woning - noordgevel109233,3 427021,88 7,5 21,47 23,18 9,98 30,89 37 38 42,9 37 44,1 37,0 45,1 45,7
NW_OG01_A Nieuwe woning - oostgevel109236,8 427018,93 1,5 25,97 -0,07 29,02 24,91 36,78 50,7 44,9 36,78 51,7 36,8 52,7 52,8
NW_OG01_B Nieuwe woning - oostgevel109236,8 427018,93 4,5 26,33 -1,86 31,61 28,03 39,01 51,8 50,3 39,01 54,1 39,0 55,1 55,2
NW_OG01_C Nieuwe woning - oostgevel109236,8 427018,93 7,5 28,29 -1,17 31,49 29,66 39,79 51,9 51,7 39,79 54,8 39,8 55,8 55,9
NW_OG02_B Nieuwe woning - oostgevel109236,8 427014,77 4,5 30,23 11,24 34,97 25,99 41,64 51,9 51,1 41,64 54,5 41,6 55,5 55,7
NW_OG02_C Nieuwe woning - oostgevel109236,8 427014,77 7,5 31,29 15,44 34,76 28,19 42,01 52 52,2 42,01 55,1 42,0 56,1 56,3
NW_OG03_B Nieuwe woning - oostgevel109236,1 427009,71 4,5 28 21,72 39,09 22,68 44,58 52 51,8 44,58 54,9 44,6 55,9 56,2
NW_OG03_C Nieuwe woning - oostgevel109236,1 427009,71 7,5 29,34 22,34 38,38 25,77 44,19 52 52,8 44,19 55,4 44,2 56,4 56,7
NW_WG01_B Nieuwe woning - westgevel109227,4 427010,83 4,5 26,39 20,61 37,42 19,29 42,9 45,5 53 42,9 53,7 42,9 54,7 55,0
NW_WG01_C Nieuwe woning - westgevel109227,4 427010,83 7,5 29,29 23,9 36,59 20,45 42,61 45,6 53,3 42,61 54,0 42,6 55,0 55,2
NW_WG02_B Nieuwe woning - westgevel109228,1 427015,51 4,5 25,58 11,85 30,64 23,08 37,4 43,2 52,4 37,4 52,9 37,4 53,9 54,0
NW_WG02_C Nieuwe woning - westgevel109228,1 427015,51 7,5 29,07 19,23 30,5 24,22 38,57 43,5 52,7 38,57 53,2 38,6 54,2 54,3
NW_WG03_A Nieuwe woning - westgevel109229,2 427019,91 1,5 21,21 8,96 20,36 17,91 29,92 40,4 49,5 29,92 50,0 29,9 51,0 51,0
NW_WG03_B Nieuwe woning - westgevel109229,2 427019,91 4,5 25,4 11,9 25,11 25,76 35,27 41 51,6 35,27 52,0 35,3 53,0 53,0
NW_WG03_C Nieuwe woning - westgevel109229,2 427019,91 7,5 29,39 19,31 25,32 27,06 37,56 41,5 51,9 37,56 52,3 37,6 53,3 53,4
NW_ZG01_A Nieuwe woning - zuidgevel109231 427008,28 1,5 32,27 19,45 43,86 14,16 49,17 51,3 53,6 49,17 55,6 49,2 56,6 57,3
NW_ZG01_B Nieuwe woning - zuidgevel109231 427008,28 4,5 34,02 21,62 42,63 21,76 48,25 52,1 54,9 48,25 56,7 48,3 57,7 58,2

Industrieterreinen

Inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

Wegen
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Memo 

Datum : 21 juli 2015 

Bestemd voor : E. Mulders 

Van : M.H. van der Wielen Paraaf : MW 

Projectnummer : 20130566-068 

Betreft : Verantwoording groepsrisico Tiendzone te Papendrecht 

 

 
1.1 Beleidskader 

 

Rijksbeleid 
Externe veiligheid beschrijft de risico's die ontstaan als gevolg van opslag of handelingen met 

gevaarlijke stoffen. Dit kan betrekking hebben op bedrijven, buisleidingen of transportroutes. Op deze 
categorieën is verschillende wet- en regelgeving van toepassing. Het huidige beleid voor inrichtingen 

(bedrijven) is afkomstig uit het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), welke op 27 oktober 

2004 van kracht is geworden. Voor buisleidingen geldt het Besluit buisleidingen externe veiligheid 
(Bevb) van 1 januari 2011. Het externe veiligheidsbeleid voor transport van gevaarlijke stoffen staat in 

het Besluit externe veiligheid transportroutes.  
 

In het kader van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gelezen in samenhang met de regels omtrent 

externe veiligheid moet worden onderzocht of er sprake is van aanwezigheid van risicobronnen in de 
nabijheid van de locatie waarop het Wro besluit betrekking heeft en dienen plaatsgebonden risico 

(PR) en het groepsrisico (GR), en de eventuele toename hiervan, bepaald te worden. Binnen het 
beleidskader voor externe veiligheid staan deze twee kernbegrippen centraal. Hoewel beide begrippen 

onderlinge samenhang vertonen zijn er belangrijke verschillen. Het plaatsgebonden risico vormt een 
wettelijke norm voor bestaande en nieuwe situaties. Dit is met een risicocontour ruimtelijk weer te 

geven. Het groepsrisico is niet in ruimtelijke contouren te vertalen, maar wordt weergegeven in een 

grafiek.  
 

Het plaatsgebonden risico (PR) is de kans per jaar op overlijden van een onbeschermd individu op een 
bepaalde locatie naar aanleiding van een incident met gevaarlijke stoffen. Voor het PR zijn 
getalsnormen vastgesteld. Voor nieuwe situaties is de maximale toelaatbare overlijdenskans van een 
persoon 10-6 /jaar (1 op een miljoen). Dit betekent dat bij nieuwe situaties de grenswaarde wordt 
overschreden als woningen of andere kwetsbare objecten zich tussen de 10-6 risicocontour en de 
inrichting of transportroute bevinden. 
 
Het groepsrisico (GR) is de cumulatieve kans per jaar dat tenminste een aantal mensen het slachtoffer 
wordt van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het GR is niet ruimtelijk weer te geven met contouren 
maar wordt uitgedrukt in een grafiek waarin het aantal slachtoffers wordt uitgezet tegen de 
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cumulatieve kans dat een dergelijke groep slachtoffer wordt van een ongeval met gevaarlijke stoffen: 
de fN- curve. Het GR wordt bepaald binnen het invloedsgebied van een risicovolle activiteit. Dit 
invloedsgebied wordt doorgaans begrensd door de 1% letaliteitsgrens (tenzij anders bepaald), ofwel 
door de afstand waarop nog 1% van de blootgestelde mensen in de omgeving komt te overlijden als 
gevolg van een calamiteit met gevaarlijke stoffen. 
 

Verantwoordingsplicht 
Het groepsrisico kent geen vaste norm, maar een oriëntatiewaarde. In de eerdergenoemde wetgeving 

is de verantwoordingsplicht opgenomen. Daarbij geldt volgens deze circulaire dat bij elke 

overschrijding van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico of toename van het groepsrisico ten 
gevolge van de ontwikkeling van het plangebied onder de oriëntatiewaarde verantwoording moet 

worden afgelegd door het bevoegd gezag. 
 

De verantwoording van het groepsrisico houdt in dat, naast de rekenkundige hoogte van het GR, 

tevens rekening dient te worden gehouden met een aantal kwalitatieve aspecten. Hiertoe behoren 
met name de aspecten 'zelfredzaamheid' en 'bestrijdbaarheid'. Indien van toepassing kan hiermee ook 

rekening worden gehouden met de kans op gewonden en andere effecten van een eventuele ramp. 
Bij de verantwoording dient de regionale brandweer om advies gevraagd te worden. 

 
1.2 Onderzoek 

 

In dit bestemmingsplan worden woningen mogelijk gemaakt. Woningen zijn kwetsbare objecten als 
bedoeld in het Bevi.  

 
In de directe omgeving van het plangebied komen meerdere risicobronnen voor. Het gaat om: 

 Het transport van gevaarlijke stoffen over de Rijksweg  A15; 

 Het transport van gevaarlijke stoffen over de Beneden Merwede; 
 De inrichting Du Pont de Nemours; 

 
Binnen het plangebied worden geen nieuwe risicobronnen mogelijk gemaakt.  

 
Transport van gevaarlijke stoffen over de A15 

Het plangebied is gelegen op een afstand van ruim 500 meter van de A15. Over de A15 vindt vervoer 

van gevaarlijke stoffen plaats. Het gaat concreet om de volgende jaarintensiteiten aan gevaarlijke 
stoffen. 

 

Stofgroep Omschrijving Jaarintensiteit  Invloedsgebied 

LF1 Brandbare vloeistoffen 12.225 45 

LF2 Zeer brandbare vloeistoffen 22.018 45 

LT1 Toxische vloeistoffen 853 730 

LT2 Zeer toxische vloeistoffen 821 880 

GF1 Brandbare gassen 66 40 

GF2 Zeer brandbare gassen 66 280 

GF3 Zeer brandbare gassen 13.059 355 

GT3 Zeer toxische gassen 114 560 

 
De A15 heeft ter hoogte van het plangebied een veiligheidszone van 46 meter, gemeten vanaf het 

midden van de weg en een plasbrandaandachtsgebied van 30 meter, gemeten vanaf de buitenste 
rijstrook. Deze contouren reiken niet tot het plangebied.  

 
Omdat het plangebied gelegen is op een afstand van meer dan 200 meter, behoeft het groepsrisico 

op basis van het Besluit externe veiligheid transportroutes niet berekend te worden.  
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Het invloedsgebied is afhankelijk van de vervoerde stoffen over de A15. Per stofcategorie is in de 

tabel het invloedsgebied weergegeven. Het plangebied is gelegen binnen het invloedsgebied van 
toxische vloeistoffen en toxische gassen. In de verantwoording van het groepsrisico wordt een 

beschrijving gegeven van de aspecten bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid in relatie tot het toxisch 

scenario.  
 

Transport van gevaarlijke stoffen over de Beneden Merwede 
 

Over de Beneden Merwede, gelegen op ten minste 300 meter van het plangebied, worden gevaarlijke 

stoffen vervoerd. Op grond van het Basisnet Water is de Beneden Merwede een zwarte vaarroute 
(belangrijke binnenvaartweg). Voor deze classificatie geldt dat de PR 10-6 contour niet verder reikt dan 

de oever en dat een groepsrisicoberekening alleen benodigd is indien sprake is van hoge 
personendichtheden (meer dan 1.500 personen per hectare). Omdat in de omgeving van het 

plangebied geen sprake is van dergelijke dichtheden, is een berekening niet benodigd. Het 

plasbrandaandachtsgebied bedraagt 25 meter vanuit de kade en reikt niet tot het plangebied. Een 
verantwoording, waarbij wordt ingegaan op de aspecten bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid, is op 

grond van het Bevt wel benodigd, omdat het invloedsgebied van gevaarlijke stoffen reikt tot het 
plangebied.  

 
Op basis van artikel 2.1.2 van het BARRO liggen langs rijksvaarwegen vrijwaringszones. De breedte 

van deze zones bedraagt maximaal 50 meter afhankelijk van de CEMT-klasse van de vaarweg en de 

aan-/afwezigheid van kruisingen en havenuitgangen. In het BARRO is o.a. bepaald dat een 
bestemmingsplan geen objecten in vrijwaringszones mogelijk mag maken die de doorvaart van de 

scheepvaart, de zichtlijnen en de bereikbaarheid voor hulpdiensten belemmeren. Omdat het 
plangebied is gelegen op 300 meter, gelden er vanuit het BARRO geen belemmeringen voor de 

planvorming.  

 
Over de Beneden Merwede worden de volgende jaarintensiteiten aan gevaarlijke stoffen vervoerd. 

 

Stofgroep Omschrijving Jaarintensiteit Invloedsgebied 

(m) 

LF1 Brandbare vloeistoffen 9.882 35  

LF2 Zeer brandbare vloeistoffen 13.958 35 

LT1 Toxische vloeistoffen 146 600 

LT2 Zeer toxische vloeistoffen 0 880 

GF3 Zeer brandbare gassen 2.135 90 

GT3 Zeer toxische gassen 196  1.070 

 

Het invloedsgebied van een vaarweg is afhankelijk van de stofgroepen. Voor (zeer) brandbare 
vloeistoffen en gassen wordt een invloedsgebied van respectievelijk 35 en 90 meter aangehouden bij 

scheepvaart. Dit invloedsgebied overlapt het plangebied niet en een ongeval met deze stofgroep is 
derhalve geen scenario wat van invloed is op de ontwikkeling.  

Alleen een incident met toxische stoffen kan derhalve van invloed zijn op de ontwikkeling. Voor de 

verantwoording behoeft dus enkel rekening te worden gehouden met een toxisch scenario.  
 

Du Pont de Nemours 
Aan de Baanhoek 22 te Dordrecht is de inrichting Du Pont de Nemours gevestigd. Deze inrichting, 

waarvan de opslag van gevaarlijke stoffen op circa 1,5 kilometer van het plangebied is gelegen, 

vervaardigt onder andere kunstharsen, koel- en koudemiddelen en fluorproducten en slaat derhalve 
gevaarlijke stoffen op. Het bedrijf heeft een PR 10-6 contour, welke niet tot het plangebied reikt. Het 

invloedsgebied van deze inrichting bedraagt circa 5.350 meter.  
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Afbeelding 1: PR contouren Du Pont de Nemours 
 

Het plangebied is gelegen buiten de PR 10-8 contour van Du Pont de Nemours, zoals blijkt uit 
afbeelding 1. Derhalve kan gesteld worden dat het plan niet significant zal bijdragen aan het 

groepsrisico. Het feit dat het gaat om het toevoegen van 7 woningen en dus gemiddeld 8,4 personen 
in de dagperiode en 16,8 personen in de nachtperiode versterkt deze gedachtegang. Het uitvoeren 

van een QRA wordt daarom niet zinvol geacht. Volledigheidshalve wordt in de verantwoording 

groepsrisico wel rekening gehouden met het toxisch scenario van een incident bij Du Pont de 
Nemours.  

 
1.3 Verantwoording groepsrisico 

 
In de verantwoording groepsrisico wordt rekening gehouden met de volgende scenario’s.  

 Een ongeval met toxisch scenario op de A15; 

 Een ongeval met toxisch scenario op de Beneden Merwede; 
 Een brand met toxisch scenario bij Du Pont de Nemours. 

 
Scenario 

Door een incident op de A15 met een tankwagen met toxische vloeistof scheurt de tankwand. Een 

groot deel van de toxische vloeistof stroomt in korte tijd uit. De toxische vloeistof vormt een plas. De 
toxische damp wordt meegevoerd door de wind.  

 
Door een incident op het water met een binnenvaarttanker met een toxische vloeistof (bijvoorbeeld 

acrylnitril) scheurt de tankwand boven de waterlijn. Een deel van de toxische vloeistof stroomt 

gedurende een half uur uit. De toxische damp wordt meegevoerd door de wind. De vloeistof vormt 
een toxische plas die langzaam oplost in het water. Bij een toxisch gas (bijvoorbeeld ammoniak) 
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ontstaat een toxische damp die met de wind meevoert.   

 
Een toxisch incident met giftige gassen bij Du Pont de Nemours treedt op wanneer als gevolg van een 

brand toxische dampen vrijkomen. De toxische stoffen worden meegevoerd door de wind.  

 
Bestrijdbaarheid 

Voor toxische stoffen kan alleen aan bronbestrijding worden gedaan indien het om een lekkage gaat. 
De brandweer kan dan proberen om het gat te dichten. Effectbestrijding is tevens mogelijk door de 

concentratie te verdunnen, bijvoorbeeld met behulp van een waterscherm. Dit is alleen mogelijk als 

de brandweer tijdig aanwezig is. Bij een toxisch incident is het belangrijk dat de bestrijding plaatsvindt 
vanaf bovenwinds gebied. Het is daarom belangrijk dat de bron tweezijdig bereikbaar is. 

 
Bronbestrijding is op het water niet mogelijk, aangezien de brandweer na afloop van de uitstroom ter 

plaatse komt (op het water). De brandweer zal zich daarom richten op het verdunnen van toxische 

dampen.   
 

Bij het ineens vrijkomen van de gehele inhoud van de tank, zal deze effectbestrijding lastig te 
realiseren zijn. De mogelijkheden voor slachtofferreductie worden bepaald op basis van de 

mogelijkheden om de vergiftiging te behandelen. Slachtofferreductie is ook mogelijk door snelle 
ontruiming/evacuatie. Het niet of korter blootstellen aan een toxische stof zal het aantal slachtoffers 

verminderen.  

 
De veiligheidsregio wordt om advies gevraagd.  

 
Zelfredzaamheid  

Bij een toxische wolk kunnen mensen komen te overlijden als gevolg van blootstelling aan de toxische 

stof. Of mensen daadwerkelijk komen te overlijden is afhankelijk van de weersomstandigheden en de 
dosis, die bestaat uit de blootstellingsduur en de concentratie waaraan de persoon is blootgesteld.  

 
Het beste advies bij het vrijkomen van een toxische wolk als gevolg van een toxisch incident is te 

schuilen, mits ramen, deuren en ventilatie gesloten kunnen worden (safe-haven-principe). Indien 
geen safe-haven realiseerbaar is, dient bij een toxische wolk gevlucht te worden haaks op de wolk.  

 

Een maatregel die de zelfredzaamheid verder vergroot, betreft risicocommunicatie om het 
risicobewustzijn te vergroten. De veiligheidsregio wordt om advies gevraagd.  

 
1.4 Conclusie 

 

In de omgeving komen meerdere risicobronnen voor. Het plangebied is gelegen binnen de 
invloedsgebieden van de A15, de Beneden Merwede en Du Pont de Nemours. Geen van de PR 10-6 

contouren reikt tot het plangebied, waardoor er geen wettelijke belemmeringen gelden voor het plan. 
Voor de genoemde risicobronnen is een verantwoording van het groepsrisico opgesteld. De 

veiligheidsregio wordt om advies gevraagd.  
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 1 Inleiding 
 

Voor alle ruimtelijke ontwikkelingen geldt dat deze in over-

eenstemming met de nationale natuurwetgeving en het pro-

vinciale natuurbeleid moeten worden uitgevoerd. In het kader 

van een bestemmingsplanwijziging ten behoeve van de reali-

satie van een woning, is door middel van een verkennend 

flora- en faunaonderzoek (quickscan) een beoordeling ge-

maakt van de mogelijke effecten die het plan kan hebben op 

beschermde natuurwaarden. Hierdoor wordt duidelijk of het 

plan in overeenstemming is met de natuurwetgeving. 

 
De bescherming van de natuur is per 1 januari 2017 in Ne-

derland vastgelegd in de Wet natuurbescherming (Wnb). 

Deze wet vormt voor wat betreft soortenbescherming en ge-

biedsbescherming een uitwerking van de Europese Vogel-

richtlijn en Habitatrichtlijn. Omtrent houtopstanden is de voor-

malige nationale Boswet eveneens in de Wet natuurbescher-

ming opgenomen. Daarnaast vindt beleidsmatige gebiedsbe-

scherming plaats door middel van het Natuurnetwerk Neder-

land (NNN), de voormalige Ecologische Hoofdstructuur 

(EHS).  

  
1 BRO is lid van het Netwerk Groene Bureaus (NGB). Het NGB is de brancheorganisatie voor groene adviesbureaus en heeft als doel kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging. Onze werkzaamheden voeren wij dan ook uit volgens de door 

het NGB vastgestelde gedragscode (versie juni 2008, aangevuld in februari 2010). De medewerkers binnen de discipline ecologie voldoen aan de door het Ministerie van EZ genoemde voorwaarden voor ter zake deskundigen op het gebied 

van ecologisch onderzoek. 

Werkwijze quickscan flora en fauna 
In de quickscan zijn de gevolgen van de ruimtelijke ingreep 

afgezet tegen potentieel aanwezige natuurwaarden die van-

uit de Wet natuurbescherming en provinciaal beleid zijn be-

schermd. Deze werkwijze vloeit voort uit de brochure ‘Soor-

tenbescherming bij ruimtelijke ingrepen’ van het Ministerie 

van Economische Zaken van december 2016.  

 

Om een beeld te krijgen van de natuurwaarden is op 2 juni 

2021 tussen 11.30 – 12.30 uur door een ecoloog van BRO1 

een verkennend veldbezoek gebracht aan het plangebied en 

de directe omgeving hiervan. Het was circa 25°C, onbewolkt, 

met een oostenwind van 2 Bft. Tijdens het veldbezoek is ge-

let op de potentiële aanwezigheid van beschermde soorten 

op basis van het aanwezige habitat en nest-/verblijfsmogelijk-

heden. Daarnaast is aan de hand van verspreidingsatlassen, 

soortgerichte literatuur, NDFF-gegevens en op basis van ‘ex-

pert judgement’ nagegaan welke beschermde planten- en 

diersoorten er voor kunnen komen binnen en nabij het plan-

gebied en zijn omtrent gebiedsbescherming gegevens van 

de provincie Zuid-Holland geraadpleegd. Aan de hand van 

het verkennende onderzoek is vervolgens beoordeeld welke 

beschermde soorten daadwerkelijk voor (kunnen) komen bin-

nen het plangebied en is er vervolgens een inschatting ge-

maakt van de effecten van de ruimtelijke ontwikkeling op be-

schermde natuurwaarden. 
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 2 Planbeschrijving 
 

Het plangebied is gelegen in het oosten van Papendrecht. 

wordt aan de noordzijde begrensd door een watergang aan 

de noordkant van de Tiendweg-Oost, aan de zuidzijde door 

het dijklint Oosteind en aan de oost- en westzijde door perce-

len met woon- en tuinbestemmingen. Aan de zuidzijde van 

de het dijklint ligt het bedrijventerrein Oosteind. In figuur 1 is 

de topografische ligging van het plangebied weergegeven. 

 
Huidige situatie 

Het plangebied bestaat momenteel uit een braakliggend ter-

rein met gras en een leegstaande schuur op de achterkant 

van het perceel. In figuur 2 is een luchtfoto van het plange-

bied en de directe omgeving weergegeven. De figuren 4 t/m 

9 geven een impressie van het plangebied, middels foto’s die 

zijn genomen tijdens het verkennende veldbezoek. 

 

Toekomstige situatie 

De initiatiefnemer is voornemens één woning te realiseren. 

De woning komt benedendijks te liggenen is opgebouwd uit 

meerdere bouwlagen met kap. Het hoofdvolume is gelegen 

ter hoogte van het dijklint. Figuur 3 geeft een beeld van de 

toekomstige situatie. 

  

 

Figuur 1: Topografische kaart ligging plangebied (1:25.000) 

 
 

Figuur 2: Luchtfoto plangebied en directe omgeving 

 
 

Figuur 3: Toekomstige situatie plangebied 
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Figuur 4: Perceel gezien vanaf Oosteind 

 
 

Figuur 5:  Perceel gezien vanaf Oosteind 

 
 

Figuur 6: Schuur op achterkant perceel 

 
 

Figuur 7: Perceel gezien vanaf de achterkant 

 
 

Figuur 8: Achterkant van het perceel 

 
 
 Figuur 9: Binnenkant schuur 
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 3 Toetsing 
gebiedsbescherming 

 

Wettelijke gebiedsbescherming 

De Wet natuurbescherming, heeft voor wat betreft gebieds-

bescherming, betrekking op de Europees beschermde Na-

tura 2000-gebieden. De Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijnge-

bieden worden in Nederland gecombineerd als Natura 2000-

gebieden aangewezen. Als er naar aanleiding van projecten, 

plannen en activiteiten mogelijkerwijs significante effecten 

optreden, dienen deze vooraf in kaart gebracht en beoor-

deeld te worden. Projecten, plannen en activiteiten die moge-

lijk een negatief effect hebben op de beschermde natuur in 

een Natura 2000-gebied zijn vergunningsplichtig.  

 

Het plangebied is niet gelegen binnen de grenzen van een 

gebied dat aangewezen is als Natura 2000-gebied. Het 

meest nabijgelegen Natura 2000-gebied, “Biesbosch”, be-

vindt zich op circa 2,3 kilometer afstand ten zuidoosten van 

het projectgebied. Indien er sprake zou zijn van een effect, 

betreft dit een extern effect als gevolg van storingsfactoren 

als toename van geluid, licht of depositie van stikstof. Mede 

gezien de afstand tot het plangebied zijn externe effecten als 

gevolg van aspecten als licht, geluid en trillingen uitgesloten.  

 

Gezien de beperkte ontwikkeling en de afstand tot het Natura 

2000-gebied is een toename aan stikstofdepositie op een 

Natura 2000-gebied redelijkerwijs niet aan de orde, waardoor 

een negatief effect op de instandhoudingsdoelstellingen van 

een Natura 2000-gebied is uitgesloten. Volledige zekerheid 

omtrent het aspect stikstof is echter alleen verkrijgbaar mid-

dels een berekening in AERIUS Calculator. 

 

Gebiedsbescherming vanuit provinciaal beleid 

Conform artikel 1.12 van de Wet natuurbescherming dragen 

Gedeputeerde Staten in hun provincie zorg voor de totstand-

koming en instandhouding van een samenhangend landelijk 

ecologisch netwerk, genaamd ‘Natuurnetwerk Nederland’. Zij 

wijzen daartoe in hun provincie gebieden aan die tot dit net-

werk behoren. Het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voor-

heen Ecologische Hoofdstructuur (EHS)) is een samenhan-

gend netwerk van bestaande en te ontwikkelen natuurgebie-

den. De planologische begrenzing en beschermingsregimes 

van het Natuurnetwerk loopt via het traject van de provinciale 

ruimtelijke structuurvisies en verordeningen. Het netwerk 

wordt gevormd door kerngebieden, natuurontwikkelingsge-

bieden en ecologische verbindingszones met als doel natuur-

gebieden beter met elkaar en met het omringende agrarisch 

gebied te verbinden. Activiteiten in deze gebieden zijn alleen 

toegestaan als ze geen negatieve effecten hebben op de we-

zenlijke kenmerken of waarden of als deze kunnen worden 

tegengegaan met mitigerende maatregelen. 

 

Het plangebied is niet gelegen binnen het NNN (zie figuur 

10). Het dichtstbijzijnde onderdeel van het NNN ligt ongeveer 

645 meter ten zuiden van het plangebied. Gezien de aard 

van de voorgenomen plannen zullen de omgevingscondities 

redelijkerwijs gelijk blijven, waardoor de wezenlijke kenmer-

ken en waarden van het NNN niet worden aangetast. Ver-

volgonderzoek in het kader van het NNN wordt dan ook niet 

noodzakelijk geacht.  

  

 

Figuur 10: Ligging NNN (groen) en grote wateren (blauw) ten opzichte 
van perceel plangebied (rood omlijnd)  
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 Toetsing beschermde houtopstanden 
De bescherming van houtopstanden, conform de Wet natuur-

bescherming, heeft betrekking op alle zelfstandige eenheden 

van bomen, boomvormers of struiken van een oppervlakte 

van minimaal tien are of een rijbeplanting die meer dan twin-

tig bomen omvat, gelegen buiten de bebouwde kom. Wan-

neer houtopstanden worden geveld, niet vallende onder arti-

kel 4.1 van de Wet natuurbescherming, geldt een meldings-

plicht bij Gedeputeerde Staten van desbetreffende provincie 

(artikel 4.2 Wnb). Indien er geen bezwaar is om de houtop-

standen te kappen, verplicht artikel 4.2 van de Wet natuurbe-

scherming om binnen 3 jaar na het vellen of tenietgaan van 

de houtopstand op dezelfde grond houtopstanden opnieuw 

aan te planten. Er geldt een algehele vrijstelling van de her-

plantplicht voor houtopstanden die gekapt worden in het ka-

der van natuurbeheer en natuurbehoud. 

 

Aangezien het plangebied zich binnen de bebouwde kom be-

vindt en er geen (onderdelen van) houtopstanden aanwezig 

zijn is toetsing aan het onderdeel houtopstanden conform de 

Wet natuurbescherming bij dit plan niet aan de orde. 
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 4 Toetsing 
soortenbescherming 

 

De Wet natuurbescherming heeft, voor wat betreft soortenbe-

scherming, betrekking op alle in Nederland in het wild voor-

komende zoogdieren, (trek)vogels, reptielen en amfibieën, 

een aantal vissen, libellen en vlinders, enkele bijzondere en 

min of meer zeldzame ongewervelde dierensoorten en een 

aantal vaatplanten. De beschermde soorten zijn ingedeeld in 

drie categorieën: 
 

 Vogels (artikel 3.1 Wet natuurbescherming) 

 Europees beschermde soorten (artikel 3.5 Wnb)  

 Nationaal beschermde soorten (artikel 3.10 Wnb) 

 

Beschermde soorten vanuit nationaal oogpunt betreffen soor-

ten uit ‘bijlage A en B’ van de Wet natuurbescherming. Be-

schermde soorten vanuit Europees oogpunt betreffen soor-

ten uit Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, de soorten uit Bijlage 

1 en 2 Verdrag van Bern, en Bijlage 1 Verdrag van Bonn, en 

alle in Europa inheemse vogels (Vogelrichtlijn). De drie be-

schermingsregimes kennen elk hun eigen verbodsbepa-

lingen. De verbodsbepalingen voor vogels en overige Euro-

pese soorten (categorie 1 en 2) zijn letterlijk overgenomen uit 

respectievelijk de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Voor de 

andere, ‘nationaal’ beschermde soorten (categorie 3) gelden 

verbodsbepalingen die geïnspireerd zijn op de Habitatricht-

lijn, maar in sommige opzichten minder streng zijn. In tabel 1 

zijn de verbodsbepalingen per regime weergegeven. 

De Wet natuurbescherming regelt dat de provincie bevoegd 

gezag is en de lijst met te beschermen soorten kan afstem-

men op de situatie in de provincie. De soortbescherming kan 

hierdoor per provincie verschillen. In het algemeen gelden 

voor alle drie de categorieën de zogenoemde verbodsregels. 

Een ontheffing hierop wordt voor de Nationaal beschermde 

soorten (art. 3.10 Wnb) met een lichte toets verleend. Voor 

de vogels en Europees beschermde soorten geldt een zware 

toetsing. Het verschil binnen provincies zit vooral in het aan-

tal nationaal beschermde soorten met een vrijstelling bij on-

der meer ruimtelijke ontwikkelingen. 

Voor alle soorten, dus ook voor de soorten die niet onder de 

aangewezen bescherming vallen, of die zijn vrijgesteld van 

de ontheffingsplicht, geldt de zogenaamde ‘algemene zorg-

plicht’ (art. 1.11 Wnb). Deze zorgplicht houdt in dat de initia-

tiefnemer passende maatregelen neemt om schade aan aan-

wezige soorten te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. 

Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het niet verontrusten of ver-

storen in de kwetsbare perioden zoals de winterslaap, de 

voortplantingstijd en de periode van afhankelijkheid van de 

Tabel 1 Verbodsbepalingen per categorie beschermde soorten 

Vogels (artikel 3.1 Wnb)  Europees beschermde soorten  
(artikel 3.5 Wnb)  

Nationaal beschermde soorten  
(artikel 3.10 Wnb)  

Art 3.1 lid 1 
Het is verboden in het wild levende vo-
gels opzettelijk te doden of te vangen 

Art 3.5 lid 1 
Het is verboden soorten in hun natuur-
lijke verspreidingsgebied opzettelijk te 
doden of te vangen 

Art 3.10 lid 1a 
Het is verboden soorten opzettelijk te 
doden of te vangen 

Art 3.1 lid 2 
Het is verboden opzettelijk nesten, 
rustplaatsen en eieren van vogels te 
vernielen of te beschadigen, of nesten 
van vogels weg te nemen 

Art 3.5 lid 4 
Het is verboden de voortplantingsplaat-
sen of rustplaatsen van dieren te be-
schadigen of te vernielen 

Art 3.10 lid 1b 
Het is verboden de vaste voortplan-
tingsplaatsen of rustplaatsen van die-
ren opzettelijk te beschadigen of te 
vernielen 

Art 3.1 lid 3 
Het is verboden eieren te rapen en 
deze onder zich te hebben 

Art. 3.5 lid 3 
Het is verboden eieren van dieren in 
de natuur opzettelijk te vernielen of te 
rapen 

- 

Art 3.1 lid 4 en lid 5 
Het is verboden vogels opzettelijk te 
storen, tenzij de storing niet van we-
zenlijke invloed is op de staat van in-
standhouding van de desbetreffende 
vogelsoort 

Art 3.5 lid 2 
Het is verboden dieren opzettelijk te 
verstoren 

- 

- Art 3.5 lid 5 
Het is verboden plantensoorten in hun 
natuurlijke verspreidingsgebied opzet-
telijk te plukken en te verzamelen, af te 
snijden, te ontwortelen of te vernielen 

Art 3.10 lid 1c 
Het is verboden plantensoorten in hun 
natuurlijke verspreidingsgebied opzet-
telijk te plukken en te verzamelen, af te 
snijden, te ontwortelen of te vernielen 
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jongen. De zorgplicht geldt altijd en voor alle planten en die-

ren, of ze beschermd zijn of niet, en in het geval dat ze be-

schermd zijn ook als er een ontheffing of vrijstelling is ver-

leend. 

 

Komen soorten van de hierboven genoemde beschermings-

regimes voor, dan is de eerste vraag of de voorgenomen ac-

tiviteit effecten heeft op de beschermde soorten. Treden er 

effecten op, dan dient er gekeken te worden of er (provinci-

ale) vrijstelling verleend kan worden (al dan niet door te wer-

ken volgens een goedgekeurde gedragscode), of dat er een 

alternatieve oplossing mogelijk is waardoor er geen negatief 

effect kan plaatsvinden. Indien dit niet mogelijk is, zal onthef-

fing aangevraagd moeten worden op basis van een geldig 

wettelijk belang, waarbij de gunstige staat van instandhou-

ding van beschermde soorten niet in het geding komt. De 

ontheffing kan dan onder voorwaarden worden verleend. 

 

Vogels 

Op de ‘Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten’ 

van het Ministerie van LNV (augustus 2009) wordt onder-

scheid gemaakt in verschillende categorieën vogelnesten. 

Van de meeste vogelsoorten zijn de nesten uitsluitend be-

schermd wanneer deze tijdens de broed- en nestperiode in 

gebruik zijn. Het gaat om soorten die jaarlijks nieuwe nesten 

maken. Van een aantal soorten roofvogels en uilen, kolonie-

broeders en gebouw bewonende vogelsoorten (‘categorie 1-

4 soorten’) zijn de nesten en de functionele leefomgeving 

jaarrond beschermend. Ten slotte is er een categorie nesten 

van vogelsoorten die weliswaar vaak terugkeren naar de 

plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed, maar die 

over voldoende flexibiliteit beschikken om, als die broed-

plaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen (‘categorie 

5-soorten’). 

 

Op het terrein is geen geschikte bebouwing aanwezig. De 

schuur bevat geen geschikte broedlocatie en er zijn tijdens 

het veldbezoek geen nesten in de schuur aangetroffen. 

Broedlocaties van soorten als kerkuil, huismus en gierzwaluw 

kunnen worden uitgesloten. In de opgaande beplanting bin-

nen en rond het plangebied bevinden zich tevens geen jaar-

rond beschermde nesten van vogels als buizerd, sperwer en 

ransuil. Wel kunnen hier mogelijk “algemene” soorten als me-

rel, roodborst, heggenmus, zwartkop, winterkoning en hout-

duif tot broeden komen.  

 

Toetsing 

Bij uitvoering van de plannen gaan geen nestlocaties van 

soorten met een jaarrond beschermde status verloren. Bij de 

werkzaamheden kunnen wel nesten verloren gaan die niet 

jaarrond zijn beschermd. Voor de betreffende vogelsoorten 

geldt dat, indien het verwijderen van het opgaand groen bui-

ten het broedseizoen wordt uitgevoerd, er redelijkerwijs geen 

overtredingen plaats zullen vinden met betrekking tot broed-

vogels. In de Wet natuurbescherming wordt geen vaste peri-

ode gehanteerd voor het broedseizoen. Globaal kan voor het 

broedseizoen de periode maart tot half augustus worden 

aangehouden. Geldend is echter de aanwezigheid van een 

broedgeval op het moment van ingrijpen. Bij twijfel over de 

aan/afwezigheid van een vervroegd of verlaat broedgeval 

(bijvoorbeeld van een houtduif) dient een controle hierom-

trent zekerheid te bieden. De voorgenomen plannen zullen 

geen afname van essentieel broedhabitat veroorzaken van 

een vogelsoort, inbreuk op de gunstige staat van instandhou-

ding van lokale populaties is dan ook uitgesloten. 

 

Vleermuizen 

Volgens verspreidingsgegevens van de Zoogdiervereniging 

is het plangebied gelegen in een deel van Nederland waar de 

volgende vleermuissoorten kunnen voorkomen: gewone 

dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis, laat-

vlieger, gewone grootoorvleermuis, meervleermuis en water-

vleermuis. 

 

Het plangebied bevat geen geschikte gebouwen of bomen 

met holtes of loshangend schors. Hierdoor kunnen geschikte 

rust- en verblijfplaatsen voor een vleermuizensoort binnen 

het plangebied worden uitgesloten. Er is geen sprake van po-

tentieel (essentieel) foerageergebied en/of vliegroutes, ge-

zien het ontbreken van aspecten als grote hoeveelheden op-

gaand groen, oppervlaktewater en lijnvormige landschaps-

elementen. 

 

Toetsing 

Bij uitvoering van de voorgenomen ontwikkeling zal er geen 

sprake zijn van (potentiële) overtreding met betrekking tot 

vaste rust- of verblijfplaatsen, vliegroutes of foerageergebied 

voor vleermuizen. 

 

Grondgebonden zoogdieren 

Het plangebied vormt matig geschikt habitat voor grondge-

bonden zoogdieren. Soorten als egel en huisspitsmuis kun-

nen in het plangebied worden waargenomen. Door de aan-

wezigheid van voldoende alternatief foerageergebied betreft 

de ontwikkeling geen afname van essentieel foerageergebied 

voor deze soorten. Daarbij geldt voor al deze soorten een 

provinciale vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling. In het kader 

van de zorgplicht is het echter wel noodzakelijk om tijdens de 

werkzaamheden voldoende zorg te dragen voor (incidenteel) 

aanwezige individuen, met name een relatief trage soort als 

de egel die onder dichte beplanting verscholen kan zitten. Dit 

houdt in dat al het redelijkerwijs mogelijke gedaan dient te 

worden om het doden van individuen te voorkomen. Dieren 

moeten de gelegenheid krijgen om het werkgebied zelfstan-

dig en veilig te kunnen verlaten. Indien noodzakelijk dienen 
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soorten zorgvuldig te worden verplaatst naar buiten het werk-

gebied. 

 

Volgens de verspreidingsgegevens komen in de omgeving 

van het plangebied ook de niet vrijgestelde soorten boom-

marter, steenmarter en bever voor. Er zijn geen holen of nes-

ten in de grond of in de bomen aangetroffen die zouden kun-

nen dienen als schuil- of nestplaats voor een boommarter en 

steenmarter. De aanwezigheid van bever en andere strenger 

beschermde grondgebonden zoogdiersoorten zijn op basis 

van de verspreidingsgegevens en/of het ontbreken van ge-

schikt habitat eveneens redelijkerwijs uitgesloten. 

 

Toetsing 

Met de ontwikkeling binnen het plangebied gaan geen ver-

blijfplaatsen van niet-vrijgestelde soorten verloren. Ook gaat 

er geen (essentieel) leefgebied van een grondgebonden 

zoogdiersoort verloren. Inbreuk op de gunstige staat van in-

standhouding van lokale populaties van soorten en overtre-

ding van de Wnb is niet aan de orde. In het kader van de 

zorgplicht is het echter wel noodzakelijk om voldoende zorg 

te dragen voor (incidenteel) aanwezige individuen. 

 

Reptielen 

Volgens verspreidingsgegevens van RAVON zijn in de om-

geving van het plangebied geen waarnemingen bekend van 

reptielen soorten. Het plangebied zelf en de directe omge-

ving biedt geen geschikt habitat voor deze soorten. Het voor-

komen ervan binnen het plangebied is daarmee dan ook uit-

gesloten.  

 

Toetsing 

Negatieve effecten en overtredingen ten aanzien van reptie-

len zijn op voorhand uitgesloten. 

 

Amfibieën 

In de omgeving van het plangebied zijn algemene soorten 

bekend als bruine kikker, gewone pad, bastaardkikker en 

kleine watersalamander. Volgens de verspreidingsgegevens 

zijn in de omgeving van het plangebied ook waarnemingen 

van de niet vrijgestelde rugstreeppad en heikikker bekend. 

Het plangebied bevat echter geen oppervlaktewater of schuil-

gelegenheid, waardoor de aanwezigheid van de meeste van 

deze soorten binnen het plangebied redelijkerwijs is uitgeslo-

ten. Met betrekking tot een incidenteel passerend individu 

van een algemene (vrijgestelde) soort is enkel de zorgplicht 

van toepassing. 

 

Toetsing 

De voorgenomen plannen zullen geen afname van geschikt 

essentieel habitat van een amfibieënsoort veroorzaken, in-

breuk op de gunstige staat van instandhouding van popula-

ties en overtreding van de Wnb is dan ook uitgesloten. In het 

kader van de algemene zorgplicht is het wel noodzakelijk om 

voldoende zorg te dragen voor eventueel passerende indivi-

duen. 

 

Vissen 

Vanwege het ontbreken van oppervlaktewater binnen het 

plangebied kan deze soortgroep buiten beschouwing worden 

gelaten. 

 

Toetsing 

Negatieve effecten en overtredingen ten aanzien van be-

schermde vissen zijn op voorhand uitgesloten. 

 

Ongewervelde diersoorten 

In de ruime omgeving van het plangebied zijn waarnemingen 

bekend van grote vos en rivierrombout. Al deze soorten stel-

len echter zeer specifieke eisen aan hun habitat, die in het 

plangebied niet aanwezig zijn. Aanwezigheid van de overige 

beschermde libellen en vlinders is vanwege de verspreiding 

en/of aanwezig habitat uitgesloten. Aantasting van (deel)po-

pulaties van een beschermde libellen- of vlindersoort is met 

zekerheid niet aan de orde. De aanwezigheid van de overige 

beschermde ongewervelde soorten, zoals vliegend hert, Eu-

ropese rivierkreeft en platte schijfhoren, is eveneens uitgeslo-

ten. Binnen het plangebied en in de omgeving is hiervoor 

geen geschikt habitat aanwezig. 

 

Toetsing 

Negatieve effecten en overtredingen ten aanzien van be-

schermde ongewervelde soorten zijn op voorhand uitgeslo-

ten. 

 

Vaatplanten  

In de directe omgeving van het plangebied zijn geen be-

schermde soorten bekend. Gezien het aanwezige biotoop en 

binnenstedelijke ligging van het plangebied is de aanwezig-

heid van dergelijk beschermde vaatplanten redelijkerwijs uit-

gesloten. 

 

Toetsing 

Negatieve effecten en overtredingen ten aanzien van be-

schermde vaatplanten zijn op voorhand uitgesloten. 
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 5 Conclusie 
 

Gelet op de potentiële ecologische waarden kan het voorge-

nomen plan alleen in overeenstemming met de nationale na-

tuurwetgeving en het provinciale natuurbeleid worden uitge-

voerd, mits voorafgaand en tijdens het uitvoeren van de 

werkzaamheden het bepaalde in de Wet natuurbescherming 

in acht wordt genomen: 

 

 Ten aanzien van broedvogels dient, om overtreding op 

voorhand redelijkerwijs te voorkomen, het verwijderen 

van nestgelegenheid buiten het broedseizoen te worden 

uitgevoerd, of een controle moet de aanwezigheid van 

een broedgeval kunnen uitsluiten; 

 In het kader van de algemene zorgplicht is het noodza-

kelijk om voldoende zorg te dragen voor aanwezige indi-

viduen. Dit houdt in dat al het redelijkerwijs mogelijke ge-

daan dient te worden om het doden van individuen te 

voorkomen. 

Aanbevelingen 
Het plangebied biedt in de huidige situatie geen vaste nest- 

en verblijfsmogelijkheden voor huismus, gierzwaluw en vleer-

muizen, terwijl de ligging en omgeving van het plangebied 

zich hier wel voor lenen. Met een geringe inspanning, bijvoor-

beeld door het inbouwen van neststenen of vleermuiskasten 

en/of de dakranden/spouwmuren toegankelijk te maken, kan 

de nieuwbouw wel gaan fungeren als vaste rust- en verblijf-

plaats voor huismussen, gierzwaluwen en/of vleermuizen. 

Gelet op het steeds verder verdwijnen van broed- en ver-

blijfsgelegenheid kunnen relatief eenvoudige maatregelen 

een positief effect hebben op de lokale populatie van een 

soort. 

 

Vogelbescherming Nederland heeft samen met BAM Utili-

teitsbouw een checklist ontwikkeld, waarmee een bouwon-

derneming zijn projecten en de directe omgeving natuurvrien-

delijker kan maken. Door middel van het beantwoorden van 

enkele ja/nee vragen, kunnen eenvoudige maatregelen wor-

den toegepast die goed zijn voor de stadsnatuur en speciaal 

voor vogels. Deze checklist is voor iedereen gratis te down-

loaden van de website van Vogelbescherming (www.vogel-

bescherming.nl/checklist/). Daarnaast is er tevens een bro-

chure beschikbaar omtrent het vleermuisvriendelijk bouwen. 

Deze brochure is onder andere te vinden op de website van 

de Zoogdiervereniging (www.zoogdiervereniging.nl/brochure-

verschenen-over-vleermuisvriendelijk-bouwen/). 

  



6 Samenvatting 
Quickscan flora en fauna Oosteind 72 te Papendrecht  

 vrijdag 4 juni 2021 12 

 

 6 Samenvatting 
 

In onderstaande tabel is samengevat of de voorgenomen 

ontwikkeling negatieve effecten kan hebben op beschermde 

soorten en/of gebieden, en wat de eventuele vervolgstappen 

zijn, zoals soortgericht nader onderzoek of vergunningstra-

jecten. In de tabel is tevens weergegeven of maatregelen 

noodzakelijk zijn om overtreding van de Wet natuurbescher-

ming voor bepaalde soortgroepen te voorkomen.  

 

   

Tabel 2  Overzicht effecten met betrekking tot gebiedsbescherming en te nemen vervolgstappen 

Gebiedsbescherming Afstand tot gebied Sprake van aantasting Vervolgtraject  Bijzonderheden / op-
merkingen  

Natura 2000  Ca. 2,3 km  Nee - Geen externe versto-
rende factoren  

Natuurnetwerk Neder-
land  

Ca. 645 m  Nee - Ecologische waarde 
en kenmerken blijven 
gelijk  

Houtopstanden  - Nee - Niet van toepassing 

Tabel 3 Overzicht (potentiële) aanwezigheid beschermde soorten en te nemen vervolgstappen 

Soortgroep Potentieel aanwezig Sprake van overtreding Vervolgtraject / maatregelen Bijzonderheden / opmerkingen  

 
Broedvo-
gels 

Algemeen Ja Te voorkomen Plangebied buiten broedseizoen bouwrijp maken 
of controle vooraf  

Globale broedseizoen loopt van maart tot half au-
gustus  

Jaarrond be-
schermd  

Nee Nee - - 

 
Vleermui-
zen  

Verblijfplaatsen  Nee Nee - - 

Foerageerhabitat Nee Nee   - - 

Vliegroutes Nee Nee - - 

Grondgebonden zoogdieren Ja Te voorkomen Zorgplicht afdoende  Heeft betrekking op een soort als de egel  

Reptielen  Nee Nee - - 

Amfibieën  Ja Te voorkomen Zorgplicht afdoende Heeft betrekking op een soort als de gewone pad  

Vissen  Nee Nee   - - 

Ongewervelden  Nee Nee - - 

Vaatplanten Nee Nee - - 
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Samenvatting 

Algemeen 
In opdracht van de heer W. Provily, namens 2Hoek, is door Bodex Milieu B.V. in juni en juli 2021 een 
verkennend bodem- en asbestonderzoek uitgevoerd ter plaatse van een perceel gelegen aan het 
Oosteind 72 te Papendrecht. Deze locatie staat kadastraal bekend als Gemeente Papendrecht, sectie 
C, nummer 2738 en heeft een oppervlakte van 760 m². De daadwerkelijke onderzoekslocatie beslaat 
een oppervlakte van circa 700 m². Het meest noordelijke gedeelte van het perceel wordt niet 
onderzocht. Dit gedeelte betreft een dijkweggetje en zal niet bij de herontwikkeling worden betrokken.  
 
Aanleiding voor de uitvoering van het onderzoek vormt de voorgenomen herontwikkeling van de 
locatie, waarbij op het perceel een woning zal worden gebouwd. Op basis van de verkregen resultaten 
is direct aansluitend op het verkennend onderzoek een nader bodemonderzoek uitgevoerd. 
 
Het doel van het onderzoek in deze situatie is aan te tonen, door middel van een steekproef, dat op de 
locatie redelijkerwijs gesproken geen verontreinigde stoffen aanwezig zijn in de grond of het freatisch 
grondwater in gehaltes boven respectievelijk de achtergrondwaarde of streefwaarde. Daarnaast wordt 
getracht om met een relatief geringe onderzoeksinspanning na te gaan of de verdenking van 
verontreiniging van de bodem met asbest terecht is. Het doel van het nader onderzoek betreft het 
vaststellen van de omvang van de aangetoonde verontreiniging. 
 
Conclusies en aanbevelingen 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie is in de bovengrond een sterke verontreiniging met zink 
aangetoond. Op basis van de onderzoeksresultaten is de omvang van de verontreiniging vastgesteld 
op circa 25 m³ grond met een gehalte boven de interventiewaarde. 
 
Opgemerkt wordt dat de verontreiniging niet binnen de geplande bouwcontouren is gesitueerd en dat 
er derhalve vooralsnog geen graafwerkzaamheden in de verontreinigde grond worden uitgevoerd. Er 
is ons inziens derhalve geen directe aanleiding om nu een bodemsanering uit te voeren. Hierbij wordt 
wel uitdrukkelijk vermeld dat het niet is toegestaan om enige grond- of graafwerkzaamheden (of 
anderszins grondroerende werkzaamheden) uit te voeren binnen de verontreinigingscontour, zonder 
hiervan melding te verrichten bij het bevoegde gezag. 
 
Geconcludeerd kan worden dat in de bovengrond van de locatie sprake is van een verhoogd gehalte 
PFOS en PFOA. Op basis van het gehalte PFOA wordt de bodem in het generieke kader als (elders) 
niet toepasbaar beoordeeld. Binnen het gebiedsspecifieke kader van de Omgevingsdienst Zuid 
Holland Zuid is het wellicht wel mogelijk de gronden te herbruiken. 
 
In het aanvullend onderzochte asbestmonster (ca 70 mg asbest/kg.ds) is 0,22 mg/kg.ds aan losse 
(respirabele) vezels aangetoond. Er zijn ten aanzien van de parameter asbest derhalve geen directe 
risico’s aangezien het maximaal gehalte aan losse vezels van 10 mg/kg.ds ruimschoots wordt 
onderschreden. 
 
De overige in de grond en of het grondwater aangetoonde lichte tot matig verhoogde gehalten of 
concentraties zijn ons inziens geen belemmering voor de voorgenomen herbestemming of 
herontwikkeling van het perceel.  
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1 Inleiding 

1.1 Algemeen  

In opdracht van de heer W. Provily, namens 2Hoek, is door Bodex Milieu B.V. in juni en juli 2021 een 
verkennend bodem- en asbestonderzoek uitgevoerd ter plaatse van een perceel gelegen aan het 
Oosteind 72 te Papendrecht. Deze locatie staat kadastraal bekend als Gemeente Papendrecht, sectie 
C, nummer 2738 en heeft een oppervlakte van 760 m². De daadwerkelijke onderzoekslocatie beslaat 
een oppervlakte van circa 700 m². Het meest noordelijke gedeelte van het perceel wordt niet 
onderzocht. Dit gedeelte betreft een dijkweggetje en zal niet bij de herontwikkeling worden betrokken.  
 
Aanleiding voor de uitvoering van het onderzoek vormt de voorgenomen herontwikkeling van de 
locatie, waarbij op het perceel een woning zal worden gebouwd. Op basis van de verkregen resultaten 
is direct aansluitend op het verkennend onderzoek een nader bodemonderzoek uitgevoerd. 
 
Het doel van het onderzoek in deze situatie is aan te tonen, door middel van een steekproef, dat op de 
locatie redelijkerwijs gesproken geen verontreinigde stoffen aanwezig zijn in de grond of het freatisch 
grondwater in gehaltes boven respectievelijk de achtergrondwaarde of streefwaarde. Daarnaast wordt 
getracht om met een relatief geringe onderzoeksinspanning na te gaan of de verdenking van 
verontreiniging van de bodem met asbest terecht is. 
 
Het doel van het nader onderzoek betreft het vaststellen van de omvang van de aangetoonde 
verontreiniging. 

1.2 Opzet van het bodemonderzoek 

De onderzoeksopzet is gebaseerd op de NEN 5725 (vooronderzoek), de NEN 5740 (verkennend 
bodemonderzoek) en de NEN 5707 (asbestonderzoek), zoals deze zijn uitgegeven door het 
Nederlands Normalisatie Instituut. 
 
Bodex Milieu B.V. is een onafhankelijk bureau dat naast NEN-EN-ISO 9001, NEN-EN-ISO 14001, 
VCA**, CO2-prestatieladder (trede 3), is gecertificeerd conform BRL SIKB 1000 (protocol 1001, 1002 
en 1003), BRL SIKB 2000 (protocol 2001, 2002, 2003 en 2018) en BRL SIKB 6000 (protocol 6001 en 
6003). De in de onderhavige rapportage beschreven werkzaamheden zijn onder certificaat uitgevoerd 
(certificaatnummer: EC-SIK-02238). In dit bodemonderzoek zijn protocol 20011, 20022 en 20183 van 
de beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 20004 van toepassing. 
 
Daarnaast werkt Bodex Milieu B.V. volgens de NEN-ISO 26000:2010, hetgeen de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid van onze organisatie borgt. We letten daarbij op de zeven kernthema’s te weten: 
milieu, arbeidsomstandigheden, mensenrechten, eerlijk zaken doen, maatschappelijke betrokkenheid 
& ontwikkeling, consumentenaangelegenheden en behoorlijk bestuur van de organisatie. 
 
Fase 1: vooronderzoek en terreininspectie 
De juiste keuze van de hypothese is bepalend voor het veldwerk en dient te leiden tot een zo optimaal 
mogelijk uitgevoerd onderzoek. De hypothese is aan de hand van de verkregen historische gegevens 
en een terreininspectie bepaald. 
 
Fase 2: veldwerkzaamheden 

 het verrichten van boringen en graven van inspectiegaten; 

 het plaatsen van een peilbuis; 

 het classificeren en zintuiglijk beoordelen van de grond; 

 de monstername van grond en grondwater. 
  

                                                      
1  Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen 

(versie 6, d.d. 1 februari 2018). 
2  Het nemen van grondwatermonsters (versie 6, d.d. 1 februari 2018). 
3 Locatie-inspectie en monstername van asbest in bodem (versie 6, 1 februari 2018). 
4  Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek (versie 6, d.d. 1 februari 2018). 
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Fase 3: chemische analyses 
De chemische analyses worden, binnen de daarvoor gestelde conserveringstermijn, conform de 
vigerende NEN-normen, uitgevoerd door SGS Environmental Analytics B.V. een door het ministerie 
aangewezen laboratorium voor analyses conform AS3000 (accreditatie L028). 
 
Fase 4: interpretatie 
De resultaten van de analyses van de monsters zijn enerzijds getoetst aan de ‘Circulaire 
bodemsanering per 1 juli 2013’ van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, zoals gepubliceerd in 
de Staatscourant 2013, nr. 16675, d.d. 27 juni 2013 en anderzijds aan de ‘Regeling bodemkwaliteit’ 
(behorende tot het Besluit bodemkwaliteit), zoals gepubliceerd in de Staatscourant 2007, nr. 247, d.d. 
13 december 2007. 

1.3 Betrouwbaarheid 

Zoals in de betreffende protocollen wordt vereist, is tussen Bodex Milieu B.V. en haar opdrachtgever 
geen sprake van een relatie die de onafhankelijkheid en integriteit van Bodex Milieu B.V. zou kunnen 
beïnvloeden en/of haar werkzaamheden zou kunnen belemmeren. Bodex Milieu B.V. verklaart hierbij 
dan ook dat zij in geval van de geoffreerde werkzaamheden op geen enkele juridische, financiële, 
personele of andere wijze gelieerd is aan de opdrachtgever. 
 
Ondanks het zorgvuldig, conform de normen, uitgevoerde onderzoek kan de representativiteit niet 
worden gegarandeerd: er blijft altijd een kans aanwezig dat een op locatie aanwezige verontreiniging 
niet wordt gedetecteerd als gevolg van de aanwezige trefkans en de uitmiddeling bij het samenstellen 
van (meng)monsters. Lokale afwijkingen ten opzichte van de volgens de norm voorgeschreven 
steekmonsters kunnen nimmer worden uitgesloten. 
 
Het uitgevoerde onderzoek betreft een momentopname. Na uitvoering van het onderzoek kunnen 
grond- en grondwaterkwaliteit door externe factoren worden beïnvloed. Naarmate de periode tussen 
de uitvoering van het onderzoek en het gebruik van de resultaten langer wordt, zal meer 
voorzichtigheid betracht moeten worden bij het gebruik van dit rapport. 
 
Dit rapport is tot stand gekomen op basis van een overeenkomst van opdracht tussen Bodex Milieu 
B.V. in kwaliteit van adviseur en haar opdrachtgever, op welke rechtsverhouding exclusief de DNR 
2011 voorwaarden toepasselijk zijn. Bodex Milieu B.V. is slechts in verhouding tot haar opdrachtgever 
verantwoording schuldig over de inhoud en wijze van totstandkoming van het rapport. Derden kunnen 
dan ook geen rechten ontlenen aan de inhoud van het rapport. 

1.4 Opbouw van het rapport 

De keuze van de opzet van het onderzoek is onder meer afhankelijk van het huidige en het 
voormalige gebruik van het perceel. De locatiegegevens en het vooronderzoek staan beschreven in 
hoofdstuk 2. 
 
Hoofdstuk 3 bevat de beschrijving van het veldonderzoek en de resultaten van het analytisch 
onderzoek. De verzamelde gegevens zijn aan de hand van het toetsingskader van de Wet 
bodembescherming en Besluit Bodemkwaliteit getoetst in hoofdstuk 4. 
 
Op basis van de verzamelde onderzoeksresultaten is de chemische bodemkwaliteit van de 
onderzoekslocatie beoordeeld. Deze beoordeling is ondergebracht in hoofdstuk 5 (conclusies). 
Daarnaast worden op basis van de onderzoeksresultaten aanbevelingen gedaan met betrekking tot 
eventueel te nemen vervolgstappen. 
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2 Vooronderzoek 

2.1 Inleiding en opzet vooronderzoek 

Het milieuhygiënisch vooronderzoek conform NEN 5725 is uitgevoerd voorafgaand aan het feitelijke 
onderzoek van de bodem (veld- en laboratoriumonderzoek). Het doel van het vooronderzoek is inzicht 
te krijgen in de mogelijke aanwezigheid van verontreinigingen op de onderzoekslocatie. Hierbij wordt 
een inschatting gemaakt van de aard, mate, oorzaak en ligging van mogelijke verontreinigingen.  
 
Om dit doel te bereiken wordt relevante informatie over de onderzoekslocatie en eventueel de 
beïnvloeding vanuit de directe omgeving verzameld, geanalyseerd en geïnterpreteerd. De te 
verzamelen informatie is afhankelijk van de aanleiding en het doel van het vooronderzoek en heeft 
betrekking op locatiegegevens, bodemopbouw, geohydrologie, te verwachten bodemkwaliteit en 
potentieel bodembedreigende activiteiten op de onderzoekslocatie. De aanleiding voor het opstellen 
van onderhavig vooronderzoek sluit aan bij A ‘opstellen hypothese over de milieuhygiënische 
bodemkwaliteit ten behoeve van uit te voeren bodemonderzoek’, 
 
De resultaten van het vooronderzoek worden gebruikt bij het vaststellen van de onderzoekshypothese 
en -strategie en kunnen worden gebruikt bij de interpretatie van de resultaten van het 
bodemonderzoek. Door Bodex Milieu B.V. zijn in het kader van het vooronderzoek de volgende 
openbare bronnen geraadpleegd: 
 
Tabel 1: Vooronderzoek, openbare bronnen 

Bron  Website   Geraadpleegd  Opmerking  

Kadaster  www.kadaster.nl 18 mei 2021 Eigendomssituatie en topografie 

Topografie  www.topotijdreis.nl 18 mei 2021 Topografische gegevens uit verleden en 
heden 

Bodemloket  www.bodemloket.nl 
www.ozhz.nl (omgevingsdienst) 

18 mei 2021 
19 mei 2021 

Bekende bodeminformatie 

Waterschap  www.wsrivierenland.nl 18 mei 2021 Leggergegevens  

Overige  Ikme.nl  18 mei 2021 NGE-gegevens 

 www.risicokaart.nl 18 mei 2021 Gevaarlijke buisleidingen 

 Google-earth.com 18 mei 2021 Topografie uit heden en verleden 

 www.planviewer.nl 18 mei 2021 Geo- en vastgoedinformatie 

 www.ruimtelijkeplannen.nl 18 mei 2021 Bestemmingsplannen  

Dino-loket www.dinoloket.nl/ondergrondmodellen 18 mei 2021 Geohydro-opbouw 

 
Daarnaast zijn door Bodex Milieu B.V. in het kader van dit vooronderzoek de volgende specifieke 
bronnen geraadpleegd: 
 
Tabel 2: Vooronderzoek, specifieke bronnen 

Bron  Contactpersoon  Geraadpleegd  Opmerking  

Eigenaar Via dhr. W. Provily 18 mei 2021 Locatiegegevens  

Gemeente  Via omgevingsdienst - Bodemonderzoeken  

Provincie  Via omgevingsdienst - Bodemonderzoeken 

 
In navolgende paragrafen is de verkregen informatie uit het vooronderzoek nader toegelicht. 
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2.2 Algemene gegevens en afbakening onderzoekslocatie 

Eigenaar : Dhr. H. Akkerman 
Bebouwing : Geen 
Maaiveldtype : Braak, gras 
Ligging : Binnendijks Oosteind te Papendrecht 
Omgeving : Ten oosten en ten westen zijn woonpercelen gelegen. Ten zuiden 

de dijk(weg) Oosteind, ten noorden een dijkweggetje Tiendweg-
oost 

Kadastrale aanduiding : Gemeente Papendrecht, sectie C, nummer 2738 (gedeeltelijk) 
Oppervlakte perceel : 760 m² 
Oppervlakte onderzoekslocatie : Circa 700 m² 
Topografische veldcoördinaten : X 109.236 

Y 427.036 
 
De ligging van de onderzoekslocatie is weergegeven op de regionale overzichtskaart en de 
situatietekening, welke zijn opgenomen als respectievelijk bijlage 1 en bijlage 2. 

2.3 Voormalige, huidige en toekomstige (bedrijfs)activiteiten 

In onderstaande figuren is de onderzoekslocatie op topografische kaarten uit meerdere tijdsperioden 
weergegeven. 

Figuur 1: situatie omstreeks 1950 Figuur 2: situatie omstreeks 1975 

  

Figuur 3: situatie omstreeks 1990 Figuur 4:  situatie omstreeks 2020 

  
 
De locatie is binnendijks gelegen op het Oosteind in Papendrecht. In de jaren zestig van de vorige 
eeuw heeft ter plaatse van het (kadastrale) perceel een pad van bovenaf de dijk naar beneden 
gelopen. In de jaren zeventig is een opstal (gebouw) zichtbaar op het perceel. Het betreft hier een 
pand dat vast aan het pand van Oosteind 74 stond (mogelijk een stalgedeelte van een boerderij). Na 
eind jaren tachtig is het opstal van het perceel verdwenen. Sindsdien is het perceel niet bebouwd en 
ligt het braak, danwel dat het perceel in gebruik is als grasland. 
 
Door de opdrachtgever van het onderzoek is aangegeven dat de onderzoekslocatie op korte termijn 
een (her)bestemming krijgt, waarbij op de locatie een dijkwoning zal worden gebouwd. 
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2.4 Boven- en ondergrondse tanks 

Ter plaatse van de onderzoekslocatie en in de directe omgeving hiervan zijn voor zover bekend geen 
(ondergrondse) tanks aanwezig (geweest). 

2.5 Overzicht milieukundige bodemonderzoeken en bodemkwaliteitskaart 

Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn geen bodemonderzoeken bekend. Ter plaatse van de 
belendende percelen Oosteind 70 (westzijde) en Oosteind 74 (oostzijde) zijn wel diverse 
bodemonderzoeken bekend. De belangrijkste gegevens hiervan zijn in onderstaande tabel 
opgenomen. 
 
Tabel 3: Uitgevoerde bodemonderzoeken 

Locatie Soort onderzoek (kenmerk, 
datum, auteur) 

Analyseresultaten/conclusies 

   

Oosteind 70 Verkennend onderzoek, Inpijn-
Blokpoel, kenmerk MA-2879, d.d. 29 
april 2005 

Het geheel aan onderzoeksresultaten (o.a. 
veldwaarnemingen, aanvullende historische informatie en 
analyseresultaten getoetst aan het desbetreffende kader) 
bevestigen de gestelde hypothese, in de boven- en 
ondergrond zijn licht tot sterk verhoogde gehalten 
gemeten, met name aan lood en zink. In het grondwater 
zijn lichte verhogingen aan chroom en minerale olie 
gemeten. 

 Nader onderzoek, Inpijn-Blokpoel, 
kenmerk MA-2879-A, d.d. 1 juli 
2005 

In boring B-02 (0,05 - 0,60) is sprake van sterk verhoogde 
gehalten aan lood en zink. In het dieper gelegen 
onverdachte monster is geen sprake van verhoogde 
gehalten. Als er vanuit gegaan wordt dat het gehele traject 
waarin sporen puin en houtskool voorkomen boven de 
interventiewaarde verontreinigd is voor wat betreft lood en 
zink dan bedraagt de verontreinigingsdiepte ca. 1 meter. 
 
Met uitzondering van B-11 is in alle omringende boringen 
sprake van sterk verhoogde gehalten, ook in boring B-09 
op de perceelsgrens. De oppervlakte van de 
verontreiniging bedraagt minimaal 100 m² zodat sprake is 
van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 
Vermoedelijk betreft het hier een perceelsoverschrijdend 
geval. De verontreiniging is in horizontaal opzicht nog niet 
ingekaderd. 
 
In deelmonster B-04 zijn sterk verhoogde gehalten 
gemeten aan lood en zink. De grond uit boring B-05 (II) is 
niet verontreinigd. In de boringen rondom B-04 worden in 
dezelfde bodemlaag (ondergrond) niet meer dan lichte 
verhogingen geconstateerd aan lood en zink.  
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Locatie Soort onderzoek (kenmerk, 
datum, auteur) 

Analyseresultaten/conclusies 

   

 Aanvullend onderzoek, Dordrecht 
Research, kenmerk R/050997/hh 
d.d. december 2005 

Het bodemonderzoek is uitgevoerd in verband met de in 
eerdere bodemonderzoeken aangetroffen verontreiniging 
met lood en zink in grond, en het voornemen de bodem te 
saneren. 
 
Doel van het aanvullend nader bodemonderzoek is het 
verkrijgen van een gedetailleerd beeld van de 
verontreinigingssituatie, op basis waarvan vervolgens een 
saneringsonderzoek, en een saneringsplan, kan worden 
opgesteld. 
 
Op grond van de beschikbare gegevens (historische 
gegevens, zintuiglijke waarnemingen gedaan tijdens het 
veldwerk en de analyseresultaten) kan het volgende 
worden geconcludeerd. Op basis van berekening is 
vastgesteld dat circa 255 m³ grond sterk verontreinigd is 
met lood en/of zink (gehalten > interventiewaarde). De 
bovengrond van het resterende deel van de 
onderzoekslocatie, circa 270 m³, is licht tot matig 
verontreinigd. 
 
Op basis van de aangetoonde gemiddeld sterk 
verontreinigde volumina wordt geconstateerd dat op de 
onderhavige locatie sprake is van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging en daarmee de noodzaak tot 
saneren. 

 Deelsaneringsplan, Dordrecht 
Research, kenmerk 050998, d.d. 
november 2005 

In verband met een voorgenomen grondtransactie is de 
gemeente Papendrecht voornemens de bodemsanering, 
na goedkeuring van het onderliggend deelsaneringsplan, 
in 2006 uit te voeren. 
 
Besloten is tot uitvoering van een multifunctionele 
bodemsanering door middel van het verwijderen van de 
met lood en zink verontreinigde grond. Indien tijdens de 
uitvoering van de saneringswerkzaamheden blijkt dat de 
bodemverontreiniging zich eveneens onder het woonhuis 
bevindt zal deze grond achterblijven.  
 
Na uitvoering van de bodemsanering zoals omschreven in 
het onderliggend deelsaneringsplan zal de locatie geschikt 
zijn voor de functie "wonen met tuin". 
 
Op 27 maart 2006 heeft de provincie Zuid-Holland 
ingestemd met het saneringsplan (DGWM/2006/1509) 
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Locatie Soort onderzoek (kenmerk, 
datum, auteur) 

Analyseresultaten/conclusies 

   

 Evaluatie deelsanering, Dordrecht 
Research, kenmerk PA 05.5504, 
d.d. april 2007 

De totale hoeveelheid verontreinigde grond die van de 
locatie is afgevoerd, bedraagt conform de weegbonnen 
520,88 ton. Deze grond is onder afvalstroomnummer 
110366584390 afgevoerd naar AVG Recycling Heijen 
B.V., Hoogveld 20 te Heijen. 
 
Het bodemprofiel bestond plaatselijk overwegend uit puin. 
Met name tussen de twee woningen (Oosteind 68 en 70) 
bestond de bodem tot de maximale ontgravingsdiepte uit 
puin. Het puin is separaat ontgraven en onder 
afvalstroomnummer 080330600209 afgevoerd naar HVC 
afvalcentrale aan de Baanhoekweg 40 te Dordrecht. 
 
Tijdens de uitvoering van de saneringswerkzaamheden is 
aan het te ontgraven bodemmateriaal op twee plaatsen 
nabij de fundering van de woning een oliegeur 
waargenomen. Het zich niet onder de vloer van de woning 
bevindende verontreinigd bodemmateriaal is verwijderd. 
Het zich onder vloer van de woning bevindende 
bodemmateriaal is om civieltechnische redenen niet 
ontgraven. Alvorens de ontstane sparing is aangevuld is 
tegen de restverontreiniging een HDPE-foliescherm 
geplaatst om contaminatie van het aanvulmateriaal te 
voorkomen. Om civieltechnische redenen (zettingrisico’s 
van de woningen Oosteind 68 en 70) bleek het eveneens 
niet mogelijk het, zich ter plaatse van het toegangspad 
tussen de twee woningen bevindende, verontreinigde 
bodemmateriaal geheel te ontgraven. Tegen de wanden 
van de ontgraving is ter visuele afscheiding HDPE-folie 
aangebracht. 
Het aanbrengen van de folie tussen de woningen zoals 
hierboven omschreven is uitgevoerd met instemming van 
provincie Zuid-Holland. De ontstane sparing is, na het 
behalen van de saneringsdoelstellingen, aangevuld met 
gecertificeerd schoon zand die voldoet aan de criteria, 
genoemd in de Wbb en grond waarvan uit bemonstering is 
gebleken dat deze als ‘niet verontreinigd’ kan worden 
beschouwd 
 
Geconcludeerd wordt dat de bodemsanering, behoudens 
de achtergebleven restverontreiniging, heeft voldaan aan 
de doelstelling zoals omschreven in het, aan de 
bodemsanering ten grondslag liggende, saneringsplan. De 
locatie is geschikt voor de ongewijzigde functie “wonen 
met tuin”. 
 
Op 21 augustus 2007 heeft de provincie Zuid-Holland 
ingestemd met de verrichte sanering en het opgestelde 
evaluatierapport (PZH-2007-348575) 

Oosteind 74 Verkennend en nader onderzoek, 
Tritium, kenmerk 1503/132/RK-01, 
d.d.. juni 2015 

Uit de resultaten van het verkennend bodemonderzoek 
blijkt dat de bovengrond matig tot sterk verontreinigd is 
met zware metalen (koper, lood en zink). Het grondwater 
blijkt maximaal licht verontreinigd te zijn met barium. 
Aangezien zowel zintuiglijk als analytisch geen asbest is 
aangetoond, kan worden geconcludeerd dat de bodem ter 
plaatse van de uiterst baksteenhoudende laag niet 
asbesthoudend is. 
 
De omvang van de verontreiniging met zware metalen 
(koper, lood, zink) in de grond is tijdens het nader 
onderzoek niet volledig ingekaderd. Er kan niet worden 
uitgesloten dat buiten de onderzoekslocatie en onder de 
huidige bebouwing eveneens een sterke verontreiniging 
met zware metalen aanwezig is. Gezien het (historisch) 
gebruik van de locatie en de omliggende percelen wordt 
aanvullend onderzoek naar de kwaliteit van de bodem 
buiten de huidige onderzoekslocatie ter plaatse van de 
lintbebouwing in dit kader niet zinvol geacht. 
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Locatie Soort onderzoek (kenmerk, 
datum, auteur) 

Analyseresultaten/conclusies 

   

 Deelsaneringsplan. Tritium, 
kenmerk 1602/136/RU-01, d.d. juni 
2016 

De aangetoonde verontreinigingen in de grond zijn te 
relateren aan de bijmengingen met puin in de bodem. De 
sterke verontreiniging wordt over een oppervlakte van 
circa 155 m², in de bodemlaag van 0,0 tot maximaal 1,1 
meter beneden het maaiveld aangetroffen. De gemiddelde 
laagdikte bedraagt circa 0,7 meter. De omvang wordt 
ingeschat op circa 109 m³. De sterke verontreiniging 
beperkt zich vooralsnog tot de tuin van het perceel. Onder 
de bebouwing is geen sterke verontreiniging aangetroffen. 
Echter, onder het noordelijke gedeelte van de bebouwing 
heeft geen onderzoek plaatsgevonden. 
 
De huidige en de toekomstige gebruiksfunctie van de 
onderhavige saneringslocatie is tuin bij woning. Over een 
oppervlakte van circa 155 m² wordt de verontreinigde 
grond tot een diepte van maximaal 1,1 meter minus 
maaiveld (m-mv) ontgraven. De omvang van de 
verontreinigde grond, welke van de locatie wordt 
afgevoerd, wordt geschat op 110 m³. De sanering vindt 
alleen plaats op het perceel Oosteind 74 te Papendrecht. 
De verontreinigde grond wordt verzameld in containers en 
wordt afgevoerd naar een erkende verwerker. 
 
De ontgravingscontour wordt in het veld bepaald aan de 
hand van het zintuiglijk aantreffen van puin in de bodem 
en controlemetingen met behulp van een HXRF-meter. De 
verontreiniging ten oosten van de bebouwing wordt om 
civieltechnische redenen (fundatie op staal) strooksgewijs 
ontgraven en direct aangevuld met grond met 
kwaliteitsklasse wonen. 
 
Aan de hand van controlemonsters van de bodem en 
wanden van de ontgraving wordt bepaald of de beoogde 
terugsaneerwaarden (wonen) zijn behaald.  
 
Op 15 september 2016 heeft de provincie Zuid-Holland 
ingestemd met het saneringsplan (zaakno. Z- 16-307180) 

 Evaluatieverslag, Tritium kenmerk 
1602/136/RU-02, d.d. augustus 
2017. 

Ter plaatse van de locatie is overeenkomstig het 
(deel)saneringsplan 280 ton verontreinigde grond 
afgevoerd en is er 150 m³ schone teelaarde aangevoerd. 
 
De verontreinigingen binnen de saneringscontour zijn 
verwijderd. Aan de perceelsgrenzen zijn nog sterk 
verhoogde gehalten aangetoond. 
 
Op 23 oktober 2017 heeft de provincie Zuid-Holland 
ingestemd met de verrichte sanering en het opgestelde 
evaluatierapport (zaakno. Z-17-324718) 

 
Uit de resultaten van de eerder uitgevoerde bodemonderzoeken, ter plaatse van de beide 
buurpercelen, kan worden opgemaakt dat op die percelen sprake is (geweest) van een verontreiniging 
in de toplaag. In verband met geplande ontwikkelingen zijn de percelen op het Oosteind 70 en 74 ook 
gesaneerd. In de onderzoeken van beide belendende percelen wordt aangegeven dat de 
verontreinigingen mogelijk grensoverschrijdend zijn. Hiermee wordt de verwachting uitgesproken dat 
ook het perceel aan het Oosteind 72 in de toplaag verontreinigd kan zijn met zware metalen. 
 
Door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid is een bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassekaart 
vastgesteld. De onderzoekslocatie is op het Oosteind in Papendrecht welke is ingedeeld in de 
bodemfunctieklasse wonen. Op basis van de bodemkwaliteitskaart kan de kwaliteit van de boven- en 
ondergrond worden vastgesteld op klasse Industrie.  
 
De stof PFOA is in het verleden jarenlang uitgestoten door DuPont/Chemours. Via de wind en de 
regen is de stof PFOA neergekomen in een breed gebied rond de fabriek en in de bodem gezakt. De 
onderzoekslocatie ligt volgens de verwachtingskaart PFOA van de Omgevingsdienst Zuid-Holland 
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Zuid in de kernzone (zone 3) rond de Chemoursfabriek (exclusief het Chemoursterrein zelf). Hieruit 
valt te concluderen dat er eventueel een verhoogde concentratie PFOA in de bodem aanwezig is (0-
120 μg/kg).  

2.6 Bodemopbouw en geohydrologie 

De bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie bestaat naar verwachting in de bovengrond uit een 
kleilaag. Het perceel is deels gelegen op de dijk. Op basis van de literatuur kan de bodem ter plaatse 
worden geschematiseerd zoals weergeven tabel 4.  
 
Tabel 4: Globale geohydrologische opbouw 

Meter minus maaiveld Laag Lithologie 

0 - 10 Deklaag  Klei- en veenlagen 

10 - 39 Watervoerend pakket Fijne en grove zandgronden 

 
Op een afstand van circa 500 meter ten zuiden van de onderzoekslocatie is de Ketelhaven gelegen. 
De Ketelhaven staat in verbinding met de rivier Beneden Merwede. De onderzoekslocatie is niet 
gelegen in of nabij een grondwaterbeschermingsgebied. Op de onderzoekslocatie vindt geen 
grondwateronttrekking plaats. Over grondwateronttrekking in de omgeving van de locatie zijn geen 
gegevens bekend. 

2.7 Terreinverkenning en asbest 

De terreinverkenning is bij aanvang van de eerste veldwerkzaamheden uitgevoerd door de 
betreffende veldwerker. Tijdens deze verkenning is de locatie in ogenschouw genomen. Opgemerkt is 
dat aan de oostzijde van het perceel over vrijwel de gehele lengte een puinbaan is aangebracht. De 
puinbaan is circa 4 tot 5 meter breed. Omdat er sprake is van visueel schoon puin en recent 
aangebracht, wordt er vanuit gegaan dat het puin ook recent en onder certificaat is geproduceerd. Het 
puin wordt derhalve niet als asbestverdacht beschouwd.  
 
Achter op het perceel is een klein schuurtje aanwezig. Op het schuurtje liggen vermoedelijk 
asbesthoudende platen.  
 
Aan de noordzijde van het perceel ligt de openbare weg Tiendweg-oost. Deze weg ligt formeel op het 
kadastrale perceel C2738. De onderzoekslocatie zal worden afgebakend tot aan de weg.  
 
Tijdens de terreinverkenning heeft tevens een maaiveld-inspectie ten behoeve van het 
asbestonderzoek plaatsgevonden. Voor de gegevens van deze maaiveldinspectie wordt verwezen 
naar hoofdstuk 4. 

2.8 Overig 

Voor zover bekend hebben ter plaatse van de onderzoekslocatie in het verleden geen 
milieubedreigende activiteiten c.q. calamiteiten plaatsgevonden. Voor zover bekend is de locatie niet 
gelegen op of nabij een (voormalige) stortplaats. Op het perceel zijn geen legger- of 
waterschapssloten gelegen. De dijk waarvan het perceel deel uitmaakt is geen primaire waterkering. 
 
De onderzoekslocatie is niet gelegen in een Natura-2000 gebied. Er zijn geen gegevens bekend over 
archeologische waarden of OCE/NGE verdachte objecten op de onderzoekslocatie. De Indicatieve 
Kaart Militair Erfgoed (IKME) geeft voor Nederland een landelijk overzicht op een kleine schaal van de 
(verwachte) ligging van resten van ondergronds en bovengronds militair erfgoed. De 
onderzoekslocatie is gesitueerd in de zone ‘Overige gebieden’. Binnen deze zone kunnen resten 
worden verwacht van kleinere objecten en structuren zoals crashlocaties, veldgraven en 
onderduikholen. 
 
Op de locatie zijn (mogelijk) ondergrondse kabels en of leidingen (in eigen beheer of NUTS) 
aanwezig. De ligging van de objecten is bekend. 
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2.9 Resultaten vooronderzoek 

Uit het vooronderzoek blijkt dat er ter plaatse van de onderzoekslocatie mogelijk sprake is van 
bodembelasting anders dan een regionale of landelijke diffuse achtergrondbelasting (door 
bijvoorbeeld depositie of vermesting). Uit het vooronderzoek is gebleken dat de bovengrond van de 
belendende percelen sterk verontreinigd zijn geweest (beide percelen zijn gesaneerd) met zware 
metalen. Mogelijk dat ook onderhavig onderzoeksperceel in de toplaag verontreinigd is met zware 
metalen.  
 
Op het achterterrein is een klein schuurtje aanwezig met daarop mogelijk asbesthoudende golfplaten. 
De inspoelzone van dit schuurtje is verdacht verontreinigd te zijn met asbest en/of PCB.  
 
Op basis van het uitgevoerde vooronderzoek wordt voor de onderzoekslocatie de hypothese 
‘verdacht’ opgesteld. De locatie zal overeenkomstig de onderzoeksstrategie ‘verdacht’ worden 
onderzocht. 
 
Het verrichte vooronderzoek bevat voor zover kan worden overzien geen hiaten in de beantwoording 
van de in de NEN 5725 vastgestelde onderzoeksvragen. Er zijn tijdens het uitvoeren van het 
vooronderzoek geen tegenstrijdigheden van informatie aangetroffen en er bestaan geen twijfels over 
de betrouwbaarheid van de bronnen en de verkregen informatie. 
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3 Uitvoering van het bodemonderzoek 

3.1 Onderzoeksstrategie 

Uit het vooronderzoek is voor de onderzoekslocatie de hypothese ‘verdacht’ opgesteld. Deze 
hypothese is de basis voor te hanteren onderzoeksstrategie ‘verdacht (VED-HE)’. In onderstaande 
tabel 5 is deze gehanteerde onderzoeksstrategie concreet in het aantal boringen, peilbuizen en 
analyses uitgewerkt. 
 
Tabel 5: Onderzoeksstrategie 

Oppervlakte 
locatie [m²] 

Aantal boringen Aantal te analyseren (meng)monsters 

boring tot 0,50 
m-mv 

èn boring tot 
grondwater 

èn boring met 
peilbuis 

bovengrond ondergrond grondwater 

700 8 1 1 3x NENG 1x NENG 1x NENW 

Analysepakket: 
NENG standaardpakket voor landbodem en grond, bestaande uit: samplemate malen, droge stof- organische stof- en lutumgehalte, negen 

zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), minerale olie G.C., polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen en polychloorbifenylen; 

NENW standaardpakket voor grondwater, bestaande uit: negen zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel 
en zink), minerale olie G.C., vluchtige aromatische koolwaterstoffen (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, som-xylenen, styreen en 
naftaleen), vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (vinylchloride, 1,1-dichlooretheen, dichloormethaan, trans-1,2-dichlooretheen, cis-
1,2-dichlooretheen, som 1,2-dichlooretheen, 1,1-dichloorethaan, chloroform, trichloormethaan, 1,1,1-trichloorethaan, tetrachloormethaan, 
1,2-dichloorethaan, trichlooretheen, 1,1-dichloorpropaan, 1,2-dichloorpropaan, 1,3-dichloorpropaan, som dichloorpropanen, 1,1,2-
trichloorethaan, tetrachlooretheen en bromoform). 

3.2 Veldwerkzaamheden 

Het plaatsen van de boringen en de peilbuis is door de erkende veldwerker5, de heer J. Schoonhoven 
hierbij geassisteerd door de heer N. Valks (stagiair), uitgevoerd op 17 juni 2021. De peilbuis is, na 
inachtneming van de geldende rustperiode van minimaal een week door de erkende veldwerker, de 
heer L.H.W. Dijks, bemonsterd op 24 juni 2021. De posities van de boringen en de peilbuis zijn 
weergegeven op de situatietekening, welke is opgenomen als bijlage 2 

3.3 Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen 

Een schematische weergave van het in het veld geclassificeerde bodemmateriaal is weergegeven in 
de boorprofielen, welke zijn opgenomen als bijlage 4. Aan het opgeboorde bodemmateriaal zijn 
plaatselijk in meer of mindere mate bodemvreemde bijmengingen waargenomen. Deze staan in tabel 
6 weergegeven. 
 
Tabel 6: Zintuiglijk afwijkend bodemmateriaal 

Boring Diepte boring 
[m-mv] 

Traject [m-mv] Grondsoort Waargenomen bijzonderheden 

PB01 4,30 0,50 - 1,00 Klei Zwak baksteenhoudend 

B02 1,21 0,00 - 0,50 Klei Sporen baksteen 

  0,70 - 1,20 Zand Zwak puinhoudend, zwak 
baksteenhoudend 

B06 0,50 0,00 - 0,50 Zand Sporen baksteen 

B09 0,50 0,00 - 0,20 Zand Zwak puinhoudend 

B10 0,50 0,00 - 0,20 Zand Zwak puinhoudend 

  0,20 - 0,50 Zand Sporen puin 

Gradatie: 
zwak (bij puin <5%) 
matig (bij puin 5-15%) 

  

                                                      
5  De veldwerker verklaart hierbij de werkzaamheden onafhankelijk van de opdrachtgever te hebben uitgevoerd, conform 

de eisen van de BRL-SIKB 2000 en de daarbij horende protocollen. 
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Asbest 
Het veldonderzoek is uitgevoerd door veldwerkers welke zijn opgeleid voor het herkennen van 
asbestverdachte materialen. Tijdens de uitvoering van het bodemonderzoek is het maaiveld, evenals 
het opgeboorde bodemmateriaal visueel beoordeeld op de aanwezigheid van asbestverdachte 
materialen. Op het maaiveld en in het opgeboorde bodemmateriaal zijn zintuiglijk geen 
asbestverdachte materialen waargenomen. Het betreft hier een beoordeling van het maaiveld en het 
opgeboorde bodemmateriaal overeenkomstig het protocol 2001.  
 
Voor het asbestonderzoek onder de inspoelzones wordt verwezen naar hoofdstuk 4. 

3.4 Bemonstering grond 

De uitkomende grond is per grondlaag van maximaal 50 cm bemonsterd. Eventuele afwijkende 
grondlagen zijn separaat bemonsterd. De grondmonsters zijn direct luchtdicht verpakt (volledig 
afgevuld) in glazen potten met polypropyleen deksel. 

3.5 Bemonstering grondwater 

Na de grondwaterstand gemeten te hebben is de voorgeschreven hoeveelheid water uit de peilbuis 
afgepompt, hierna heeft de monstername van het grondwater plaatsgevonden. Tijdens de 
bemonstering van het grondwater is het elektrisch geleidend vermogen (EC), de zuurgraad (pH) en de 
troebelheid van het grondwater bepaald. De gemeten zuurgraad en het elektrisch geleidend vermogen 
zijn niet afwijkend ten opzichte van een natuurlijke situatie. De troebelheid kan hoog worden 
genoemd. De gemeten waarden zijn weergegeven in tabel 7. 
 
Tabel 7: Metingen grondwater 

Peilbuis Filterdiepte 
[m-mv] 

Grondwaterstand 
[m-mv] 

pH 
[-] 

EC 
[µS/cm] 

Troebelheid 
[NTU#] 

PB01 3,30 - 4,30 0,40 6,9 3435 166 

# Tijdens de monstername van het grondwater wordt de troebelheid van het grondwater in NTU (Nephelometric Turbidity Unit) gemeten, 
verondersteld wordt dat het grondwater in de bodem van nature een troebelheid van 0 tot 10 NTU heeft. Het meten van een troebelheid 
hoger dan 10 NTU is niet bezwaarlijk maar kan bij de interpretatie van de analyseresultaten worden gebruikt. 

3.6 Samenstelling grond- en grondwatermonsters 

Ten behoeve van het chemisch grond- en grondwateronderzoek zijn, conform de vastgestelde 
onderzoeksstrategie, vier grond(meng)monsters en één grondwatermonster geanalyseerd. In verband 
met diverse bodemvreemde bijmengingen is aansluitend nog één extra grondmonsters geanalyseerd. 
De grondmengmonsters zijn in het laboratorium samengesteld uit de aangeleverde deelmonsters. 
 

De grond- en grondwatermonsters zijn door SGS Environmental Analytics B.V. te Rotterdam 

chemisch onderzocht op de in tabel 8 en tabel 9 genoemde analysepakketten. Tevens zijn in deze 
tabellen de monstergegevens weergegeven. 
 
De grond- en grondwatermonsters zijn zodanig geselecteerd dat na uitvoering van de analyses een 
representatief beeld wordt verkregen van een eventuele verontreinigingssituatie van de grond en het 
freatische grondwater ter plaatse van de onderzoekslocatie. 
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Tabel 8: Samenstelling grond(meng)monsters  

Analysemonster Traject [m-mv] Deelmonsters Zintuiglijke 
waarnemingen 

Analysepakket 

B06-1 0,00 - 0,50 B06 (0,00 - 0,50) Sporen baksteen NENG 

MM01 0,00 - 0,50 B03 (0,00 - 0,40) 
B05 (0,00 - 0,50) 

- NENG 

MM02 0,00 - 0,50 B04 (0,00 - 0,20) 
B07 (0,00 - 0,50) 
B08 (0,00 - 0,50) 
PB01 (0,00 - 0,50) 

- NENG 

MM03 0,00 - 0,20 B09 (0,00 - 0,20) 
B10 (0,00 - 0,20) 

Zwak puinhoudend NENG 

MM04 1,00 - 2,00 PB01 (1,00 - 1,50) 
PB01 (1,50 - 2,00) 

- NENG 

Gradatie: 
zwak (bij puin <5%) 
- geen zintuiglijke waarnemingen 
 
Analysepakket: 
NENG standaardpakket voor landbodem en grond, bestaande uit: samplemate malen, droge stof- organische stof- en lutumgehalte, negen 

zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), minerale olie G.C., polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen en polychloorbifenylen 

Tabel 9: Samenstelling grondwatermonsters 

Analysemonster Filterdiepte [m-mv] Zintuiglijke waarnemingen Analysepakket 

PB01-1-1 3,30 - 4,30 - NENW 

- geen zintuiglijke waarnemingen 
 
Analysepakket: 
NENW standaardpakket voor grondwater, bestaande uit: negen zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel 

en zink), minerale olie G.C., vluchtige aromatische koolwaterstoffen (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, som-xylenen, styreen en 
naftaleen), vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (vinylchloride, 1,1-dichlooretheen, dichloormethaan, trans-1,2-dichlooretheen, 
cis-1,2-dichlooretheen, som 1,2-dichlooretheen, 1,1-dichloorethaan, chloroform, trichloormethaan, 1,1,1-trichloorethaan, 
tetrachloormethaan, 1,2-dichloorethaan, trichlooretheen, 1,1-dichloorpropaan, 1,2-dichloorpropaan, 1,3-dichloorpropaan, som 
dichloorpropanen, 1,1,2-trichloorethaan, tetrachlooretheen en bromoform) 

3.7 Afwijkingen BRL-SIKB 2000  

Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn geen kritieke afwijkingen opgetreden in het 
kader van de BRL-SIKB 2000 protocollen 2001 en 2002.  
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4 Uitvoering van het asbestonderzoek 

4.1 Hypothese en onderzoeksstrategie 

Conform de NEN 5707-richtlijnen dient, voorafgaand aan de uitvoering van het asbestonderzoek op 
basis van de verkregen informatie, een onderzoeksstrategie te worden opgesteld. 
 
Uit het vooronderzoek is opgemaakt dat er sprake is van één mogelijk asbesthoudende dak dat 
afwatert op een onverhard maaiveld. Het gaat om één zijde van een schuurtje (lengte circa 10 meter) 
Voor de uitvoering van het onderzoek is gekozen voor een maatwerk strategie die past bij een 
(verkennend) onderzoek bij inspoelzones.  
 
Tabel 10: Onderzoeksinspanningen verkennend onderzoek asbest 

Locatie Minimaal aantal te inspecteren 
punten van het maaivelda 

inspectiesleuven tot 
maximaal 0,5 m  

Aantal te analyseren 
(meng)monsters per 
verdachte laag 

10 m¹ Geheel  2 1x asbest 

 

4.2 Veldwerkzaamheden 

Het veldwerk ten behoeve van het asbestonderzoek is uitgevoerd op 17 juni 2021 door de erkende 
veldwerker6, de heer J. Schoonhoven. Tijdens dit onderzoek zijn ter plaatse van de inspoelzone 2 
inspectiegaten gegraven. 

4.2.1 Maaiveldinspectie  

Als eerste stap van de uitvoering van het onderzoek is het maaiveld geïnspecteerd. Er zijn op het 
maaiveld geen asbestverdachte materialen aangetroffen. In onderstaande tabel zijn de gegevens van 
de maaiveldinspectie opgenomen. 
 
Tabel 11: Maaiveldinspectie 

Visuele maaiveldinspectie 

Weersomstandigheden Zicht: > 50 m 
Neerslag: < 10 mm (droog) 

Gesteldheid maaiveld Waterplassen: < 25% (geen) 
Vegetatie: > 25 % 
Vegetatie verwijderd: nee 

Grondsoort Zand en klei 

Inspectie-efficiëntie Circa 70-90% 

Aanwezigheid asbestverdacht materiaal 
maaiveld 

Nee 

 
Omdat in het opgeboorde bodemmateriaal (tijdens het verkennend bodemonderzoek) geen 
eenduidige bijmengingen van puin zijn waargenomen, is er voor gekozen om alleen in de inspoelzone 
van het schuurtje inspectiegaten te graven. Het graven van de inspectiegaten is handmatig 
uitgevoerd. De veldwerkzaamheden (binnen het verdachte gebied) zijn uitgevoerd met het in 
achtnemen van de benodigde veiligheidsmaatregelen. 

4.2.2 Zintuiglijke waarnemingen 

Aan het opgegraven bodemmateriaal zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen, de 
bovengrond in de inspoelzone is wel zwak puinhoudend. In tabel 12 zijn de dimensies en aangetroffen 
bijmengingen van de gegraven inspectiegaten weergegeven. 
  

                                                      
6 De veldwerker verklaart hierbij de werkzaamheden onafhankelijk van de opdrachtgever te hebben uitgevoerd, conform 

de eisen van de BRL-SIKB 2000 en de daarbij horende protocollen. 
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Tabel 12: Zintuiglijk afwijkend bodemmateriaal 

Gat  Lengte [m] Breedte [m] Diepte [m-
mv] 

Traject 
[m-mv] 

Waargenomen bijzonderheden 

G01 0,30 0,30 0,50 0,00 - 0,20 Zwak puinhoudend 

    0,20 - 0,50 Sporen puin 

G02 0,30 0,30 0,50 0 - 0,20 Zwak puinhoudend 

4.2.3 Monstername grondmonsters 

Het uitkomende bodemmateriaal is gezeefd over een zeef met een maaswijdte van 20 mm. Daarnaast 
is het aantal verdachte stukjes en het totaalgewicht per type asbest per sleuf bepaald. 
 
Na het bodemmateriaal op de locatie te hebben voorbehandeld is van de toplaag 0 – 0,20 m-mv een 
grondmonster samengesteld. De gegevens van het grondmonster zijn weergegeven in tabel 13. 

4.3 Samenstelling asbestgrondmonster 

Ten behoeve van het verkennend onderzoek is in het veld één grond(meng)monster samengesteld. 
Het monster is door SGS Environmental Analytics B.V. te Rotterdam geanalyseerd. De 
analysecertificaten zijn opgenomen als bijlage 7. Hierbij is de monstercodering, zoals vermeld in 
onderstaande tabellen van toepassing. 
 
Tabel 13: Gegevens grondmonsters 

Monstercode Herkomst Traject 
[m-mv] 

Type asbest 
[AVM] 

Aantal stukjes 
asbestverdacht 
materiaal 

Nat gewicht 
monster* [gram] 

ASBMM01 ABG01 
ABG02 

0,00 - 0,20 - - 12.880 

* in het veld gemeten 
-  niet aangetoond 
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5 Toetsing analyseresultaten grond en grondwater 

5.1 Verkennend bodemonderzoek 

In tabel 14 en tabel 15 zijn de verhoogd aangetoonde parameters weergegeven. De bijbehorende 
toetsingstabellen van de analyseresultaten, alsmede de analysecertificaten, zijn opgenomen als 
respectievelijk bijlage 5 en bijlage 6. 
 
Tabel 14: Overschrijdingstabel grond 

Analysemonster Traject  
[m-mv] 

Zintuiglijke 
waarnemingen 

> AW (index) > I (index) Bbk 
(indicatief) 

B06-1 0,00 - 0,50 Sporen baksteen PCB (7) (-) 
nikkel (-) 
koper (0,21) 
zink (0,47) 
cadmium (0,02) 
kwik (0,02) 
lood (1) 
minerale olie (0,02) 

PAK (19,68) NT 

MM01 0,00 - 0,50 - PCB (7) (-) 
koper (0,02) 
zink (0,74) 
cadmium (0,04) 
kwik (-) 
lood (0,41) 
PAK (0,04) 

- NT 

MM02 0,00 - 0,50 - PCB (7) (-) 
koper (0,13) 
zink (0,39) 
cadmium (0,04) 
kwik (0,01) 
lood (0,31) 
PAK (0,02) 

- IND 

MM03 0,00 - 0,20 Zwak puinhoudend PCB (7) (-) 
koper (0,19) 
zink (0,78) 
cadmium (0,04) 
kwik (0,01) 
lood (0,25) 
PAK (0,24) 

- IND 

MM04 1,00 - 2,00 - koper (0,01) 
zink (0,05) 

- AW 

Gradatie: 
zwak (bij puin <5%) 
matig (bij puin 5-15%) 
sterk (bij puin 15-50%) 
uiterst (bij puin 50-80%) 
volledig (bij puin >80%) 
- geen zintuiglijke waarnemingen 
 
Overschrijdingen: Bodemkwaliteitsklasse (Bbk): 
> AW boven achtergrondwaarde AW voldoet aan kwaliteitsklasse AW (bodemfunctie landbouw/natuur) 
> I boven interventiewaarde  WO voldoet aan kwaliteitsklasse en bodemfunctie wonen 
index berekende factor overschrijding ten opzichte van I IND voldoet aan kwaliteitsklasse en bodemfunctie industrie 
- niet aangetoond NT voldoet niet aan hergebruiksnorm Besluit bodemkwaliteit, mogelijk  
   sterk verontreinigde grond 

Tabel 15: Overschrijdingstabel grondwater 

Analysemonster Filterdiepte 
[m-mv] 

Zintuiglijke 
waarnemingen 

> S (index) > I (index) 

PB01-1-1 3,30 - 4,30 - barium (0,33) - 

Overschrijdingen: 
> S boven streefwaarde 
> I boven interventiewaarde  
index berekende factor overschrijding ten opzichte van I 
- niet aangetoond 
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5.2 Asbestonderzoek 

In tabel 16 zijn de analyseresultaten weergegeven van het grondmonster. Het analysecertificaat is 
opgenomen als bijlage 7. 
 
Tabel 16: Analyseresultaten grond(meng)monster 

Monstercode Herkomst Traject 
[m-mv] 

Droog gewicht 
monster* [gram] 

Soort 
asbest 

Asbestgehalte 
[mg/kg] 

Hechtgebonden 

ASBMM01 ABG01 
ABG02 

0,00 - 0,20 11.035 - 70 Nee  

* in het laboratorium gemeten  

In het grond(meng)monster afkomstig uit de inspoelzone aan de achterzijde van het schuurtje is een 
(gewogen) asbestgehalte van 70 mg/kg.ds aangetoond. Tevens zijn in het monster niet-hechtgeboden 
en losse vezelbundels aangetoond.  
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6 Resultaten verkennend onderzoek 

6.1 Conclusies 

6.1.1 Bovengrond 

Op basis van het uitgevoerde bodemonderzoek kan worden geconcludeerd dat in de met sporen 
baksteenhoudende bovengrond ter plaatse van boring B06 sprake is van een sterke verontreiniging 
(overschrijding van de interventiewaarde) van de parameter PAK. PCB, zink, koper, nikkel, cadmium, 
kwik, lood en minerale olie zijn licht verhoogd (overschrijding achtergrondwaarde) aangetoond.  
 
In de zwak puinhoudende bovengrond achter het schuurtje (MM03) is een matige verontreiniging met 
zink aangetoond. PCB, koper, cadmium, kwik, lood en PAK zijn licht verhoogd aangetoond. 
 
In de zintuiglijk schone bovengrond is zink ten hoogste in een matige verontreiniging (MM01) 
aangetoond. PCB, koper, cadmium, kwik, lood, PAK zijn licht verhoogd aangetoond. 

6.1.2 Ondergrond 

Op basis van het uitgevoerde bodemonderzoek kan worden geconcludeerd dat in de zintuiglijk schone 
ondergrond (MM04) de parameters koper en zink ten hoogste licht verhoogd zijn aangetoond.  

6.1.3 Asbest 

Op basis van het uitgevoerde onderzoek kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een matige 
verontreiniging met asbest in de inspoelzone achter het schuurtje. 

6.1.4 Grondwater 

Op basis van het uitgevoerde bodemonderzoek kan worden geconcludeerd dat in het 
grondwatermonster PB01-1-1, een lichte verontreiniging (overschrijding streefwaarde) met barium is 
aangetoond. 

6.2 Toetsing hypothese 

De voor onderhavige locatie opgestelde hypothese (verdacht) mag worden aangenomen, daar in 
zowel de grond als in het grondwater diverse verontreinigingen zijn aangetoond. 

6.3 Aanbeveling aanvullend onderzoek 

De in het onderhavige bodemonderzoek aangetoonde matige en sterke verontreinigingen kunnen een 
belemmering zijn voor de voorgenomen activiteiten. Aanbevolen wordt om de sterke verontreiniging 
met PAK (boring B06) zowel horizontaal als verticaal af te bakenen. En verder wordt aanbevolen om 
de matige verontreinigingen met zink (mengmonsters MM01 en MM03) aanvullend te onderzoeken 
middels een separate analyse van deelmonsters op zink.  
 
Ook het aantreffen van een matige verontreiniging met asbest én het aantreffen van niet-
hechtgeboden en losse vezelbundels kan een belemmering zijn voor de voorgenomen 
herontwikkeling. Omdat er aan de achterzijde van het schuurtje maar een beperkte ruimte is tot aan 
de Tiendweg-Oost (begrenzing van de onderzoekslocatie) wordt het niet zinvol geacht een aanvullend 
onderzoek naar de omvang van de verontreiniging in de inspoelzone te verrichten. Een aanvullend 
onderzoek naar eventuele respirabele vezels wordt wel zinvol geacht. 
 
Een analyse van de (boven)grond op de parameters PFAS heeft nog niet plaatsgevonden. 
Aanbevolen wordt om deze in het vervolgtraject van het onderzoek eveneens uit te voeren. 
 
De overige aangetoonde lichte verontreinigingen in grond en grondwater vormen geen belemmering 
voor de voorgenomen ontwikkelingen. Naar deze verontreinigingen hoeft geen aanvullend onderzoek 
te worden verricht.  
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7 Aanvullend bodemonderzoek 

7.1 Aanleiding 

Aanleiding voor de uitvoering van het aanvullend bodemonderzoek vormen de onderzoeksresultaten 
van het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek (zie hoofdstuk 6). In de grondmengmonsters MM01 
en MM03 zijn een sterke en matige verontreiniging met zink aangetoond. In dit aanvullend 
bodemonderzoek dienen de deelmonsters van mengmonsters MM01 en MM03 separaat te worden 
geanalyseerd op zink, teneinde vast te kunnen stellen, welk(e) deelmonster(s) heeft/hebben geleidt tot 
de verhoogd aangetoonde gehalten zink. Daarnaast wordt in het aanvullend onderzoek een 
aanvullende analyse op het mengmonster voor het asbestonderzoek uitgevoerd (SEM-analyse) en 
wordt een mengmonster van de bovengrond op PFAS geanalyseerd. 

7.2 Veldwerk 

Daar de separate deelmonsters nog op het laboratorium aanwezig waren is geen aanvullend veldwerk 
uitgevoerd. De separate deelmonsters zijn door SGS te Rotterdam chemisch onderzocht op het in 
tabel 17 genoemde analysepakket. Tevens zijn in deze tabel de monstergegevens weergegeven. 
 
Tabel 17: Uitsplitsing grondmengmonster MM01, MM3 en samenstelling MM-pf 

Analysemonster Traject [m-mv] Deelmonsters Zintuiglijke 
waarnemingen 

Analysepakket 

MMpf 0,00 - 0,50 B02 (0,00 - 0,50) 
B07 (0,00 - 0,50) 
B08 (0,00 - 0,50) 
PB01 (0,00 - 0,50) 

- PFAS 

B10-1 0,00 - 0,20 B10 (0,00 - 0,20) - Zink 

B09-1 0,00 - 0,20 B09 (0,00 - 0,20) - Zink 

B03-1 0,00 - 0,40 B03 (0,00 - 0,40) - Zink 

B05-1 0,00 - 0,50 B05 (0,00 - 0,50) - Zink  

ASBMM01 0,00 - 0,20 ABG01, ABG02 Zwak puinhoudend SEM analyse 

- geen zintuiglijke waarnemingen 

7.3 Toetsing analyseresultaten 

In tabel 18 zijn de verhoogd aantroffen parameters weergegeven. De bijbehorende toetsingstabellen 
van de analyseresultaten, alsmede de analysecertificaten, zijn opgenomen als bijlage 5 en bijlage 6. 
 
Tabel 18: Overschrijdingstabel grond 

Analysemonster Traject  
[m-mv] 

Zintuiglijke 
waarnemingen 

> AW (index) > I (index) Bbk 
(indicatief) 

MMpf 0,00 - 0,50 - PFOA = 7,9 ug/kg.ds  
PFOS = 1,8 ug/kg.ds 

 NT 
WO 

B10-1 0,00 - 0,20 - zink (0,81) - IND 

B09-1 0,00 - 0,20 - zink (0,7) - IND 

B03-1 0,00 - 0,40 - - - AW 

B05-1 0,00 - 0,50 - - zink (1,71) NT 

ASBMM01 0,00 - 0,20 Zwak puinhoudend Gewogen gehalte 0,22 mg resp. vezels   

Gradatie: 
zwak (bij puin <5%) 
- geen zintuiglijke waarnemingen 
 
Overschrijdingen: Bodemkwaliteitsklasse (Bbk): 
> AW boven achtergrondwaarde AW voldoet aan kwaliteitsklasse AW (bodemfunctie landbouw/natuur) 
> I boven interventiewaarde  WO voldoet aan kwaliteitsklasse en bodemfunctie wonen 
index berekende factor overschrijding ten opzichte van I IND voldoet aan kwaliteitsklasse en bodemfunctie industrie 
- niet aangetoond NT voldoet niet aan hergebruiksnorm Besluit bodemkwaliteit, mogelijk  
       sterk verontreinigde grond 



 

 
24 

verkennend bodemonderzoek  
Oosteind 72 te Papendrecht 

rapport: BM.0421147/VBO/cbu.02 

7.4 Resultaten aanvullend onderzoek 

Geconcludeerd kan worden dat in de bovengrond van de locatie sprake is van een verhoogd gehalte 
PFOS en PFOA. Op basis van het gehalte PFOA wordt de bodem in het generieke kader als (elders) 
niet toepasbaar beoordeeld. Binnen het gebiedsspecifieke kader van de Omgevingsdienst Zuid 
Holland Zuid is het wellicht wel mogelijk de gronden te herbruiken. 
 
In het aanvullend onderzochte asbestmonster is 0,22 mg/kg.ds aan losse (respirabele) vezels 
aangetoond. Er zijn ten aanzien van de parameter asbest derhalve geen directe risico’s aangezien het 
maximaal gehalte aan losse vezels van 10 mg/kg.ds ruimschoots wordt onderschreden. 
 
De uitsplitsing van de matig verhoogde zink-monsters heeft uitgewezen dat er ter plaatse van boring 
B05 sprake is van een sterke verontreiniging met zink. Aanbevolen wordt om ter plaatse van boring 
B05 een nader onderzoek naar zink in de (boven)grond uit te voeren.  
 
Daarbij wordt tevens aanbevolen om ter plaatse van boring B06 (zie aanbeveling in paragraaf 6.3) een 
nader onderzoek naar PAK in de bovengrond uit te voeren. 
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8 Nader bodemonderzoek  

8.1 Aanleiding en doel 

De aanleiding voor het nader bodemonderzoek wordt gevormd door de resultaten uit het verkennend 
en aanvullend onderzoek, waarbij respectievelijk in boring B06 een sterke verontreiniging met PAK, en 
in boring B05 een sterke verontreiniging met zink is aangetoond. 
 
Het doel van het nader bodemonderzoek is het bepalen van de omvang van de aangetoonde sterke 
verontreinigingen. Dit om vast te kunnen stellen of conform de Wbb sprake is van ‘een geval van 
ernstige bodemverontreiniging’, als bedoeld in artikel 29, eerste lid van de Wbb. 

8.2 Onderzoeksopzet en veldwerk 

De onderzoeksopzet voor het nader bodemonderzoek wordt afgeleid van de NTA 5755:2010. In deze 
wordt uitgegaan van een eenvoudige verontreinigingssituatie. Verwacht wordt dat met het verrichten 
van grondboringen en het analyseren van de verkregen grondmonsters, dat de verontreinigingen in 
horizontale en verticale in kaart kunnen worden gebracht.  
 
Het plaatsen van de aanvullende boringen is door de erkende veldwerker7, de heer S. Dieleman, 
uitgevoerd op 15 juli 2021. De boringen zijn uitgevoerd met behulp van een edelmanboor. De posities 
van de aanvullende boringen zijn weergegeven op de situatietekening, welke is opgenomen als bijlage 
2. 

8.3 Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen 

Ter plaatse van de onderzoekslocatie wordt in de bovengrond een zandige laag aangetroffen. In de 
ondergrond is een kleipakket aanwezig. Een schematische weergave van het in het veld 
geclassificeerde bodemmateriaal is weergegeven in de boorstaten, welke zijn opgenomen als bijlage 
4. Aan het opgeboorde bodemmateriaal zijn plaatselijk in meer of mindere mate bodemvreemde 
bijmengingen waargenomen. Deze staan in tabel 19 weergegeven. 
 
Tabel 19: zintuiglijk afwijkend bodemmateriaal nader bodemonderzoek  

Boring Diepte boring 
[m-mv] 

Traject [m-mv] Grondsoort Waargenomen bijzonderheden 

B101 1,00 0,00 - 0,20 Zand Brokken baksteen 

  0,50 - 1,00 Klei Resten baksteen 

B102 1,00 0,00 - 0,50 Zand Resten beton, brokken dakpan 

B104 1,00 0,00 - 0,50 Zand Resten beton, brokken dakpan 

B105 1,00 0,00 - 0,50 Zand Resten beton, brokken dakpan 

B106 1,00 0,00 - 0,50 Zand Resten beton, brokken dakpan 

B107 1,00 0,00 - 0,50 Zand Resten beton, brokken dakpan 

B108 1,00 0,00 - 0,50 Zand Resten beton, brokken dakpan 

B109 1,00 0,00 - 0,50 Zand Resten beton, brokken dakpan 

B110 1,00 0,00 - 0,50 Zand Resten beton, brokken dakpan 

 

  

                                                      
7  De veldwerker verklaart hierbij de werkzaamheden onafhankelijk van de opdrachtgever te 
hebben uitgevoerd, conform de eisen van de BRL-SIKB 2000 en de daarbij horende protocollen. 
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8.4 Samenstelling grondmonsters 

Ten behoeve van het chemisch grondonderzoek zijn negen grondmonsters geanalyseerd. De 
grondmonsters zijn door SGS te Rotterdam chemisch onderzocht op de in tabel 20 genoemde 
parameters. Tevens zijn in deze tabel de monstergegevens weergegeven. 
 
Tabel 20: Samenstelling grondmonsters nader bodemonderzoek  

Analysemonster Traject [m-mv] Deelmonsters Zintuiglijke waarnemingen Analysepakket 

B101-3 0,50 - 1,00 B101 (0,50 - 1,00) Resten baksteen Zink 

B102-1 0,00 - 0,50 B102 (0,00 - 0,50) Resten beton, brokken dakpan Zink 

B103-1 0,00 - 0,50 B103 (0,00 - 0,50) - Zink 

B104-1 0,00 - 0,50 B104 (0,00 - 0,50) Resten beton, brokken dakpan Zink, PAK 

B105-1 0,00 - 0,50 B105 (0,00 - 0,50) Resten beton, brokken dakpan Zink, PAK 

B106-1 0,00 - 0,50 B106 (0,00 - 0,50) Resten beton, brokken dakpan PAK 

B106-2 0,50 - 1,00 B106 (0,50 - 1,00)  PAK 

B107-1 0,00 - 0,50 B107 (0,00 - 0,50) Resten beton, brokken dakpan PAK 

B108-1 0,00 - 0,50 B108 (0,00 - 0,50) Resten beton, brokken dakpan PAK 

8.5 Toetsing analyseresultaten 

In tabel 21 zijn de verhoogd aangetoonde parameters weergegeven. De bijbehorende 
toetsingstabellen van de analyseresultaten, alsmede de analysecertificaten, zijn opgenomen als 
bijlage 5 en bijlage 6. 
 
Tabel 21: Overschrijdingstabel nader bodemonderzoek 

Analysemonster Traject  
[m-mv] 

Zintuiglijke 
waarnemingen 

> AW (index) > I (index) Bbk 
(indicatief) 

B101-3 0,50 - 1,00 Resten baksteen zink (0,56) - IND 

B102-1 0,00 - 0,50 Resten beton, 
brokken dakpan 

- zink (1,05) NT 

B103-1 0,00 - 0,50 - zink (0,43) - IND 

B104-1 0,00 - 0,50 Resten beton, 
brokken dakpan 

zink (0,98) 
PAK (0,13) 

- IND 

B105-1 0,00 - 0,50 Resten beton, 
brokken dakpan 

zink (0,64) 
PAK (0,04) 

- IND 

B106-1 0,00 - 0,50 Resten beton, 
brokken dakpan 

PAK (0,11) - WO 

B106-2 0,50 - 1,00 - PAK (0,04) - WO 

B107-1 0,00 - 0,50 Resten beton, 
brokken dakpan 

PAK (0,05) - WO 

B108-1 0,00 - 0,50 Resten beton, 
brokken dakpan 

PAK (0,06) - WO 

Overschrijdingen: 
> AW boven achtergrondwaarde 
> I boven interventiewaarde  
index berekende factor overschrijding ten opzichte van I 
- niet aangetoond 

8.6 Resultaten nader bodemonderzoek  

Op basis van de resultaten van het uitgevoerde verkennend en nader bodemonderzoek kan gesteld 
worden dat er ter plaatse van het Oosteind 72 te Papendrecht sprake is van een verontreiniging met 
zink in gehalten boven de interventiewaarde. 
 
In eerste instantie zou op basis van de resultaten van het verkennend onderzoek ook een sterke 
verontreiniging met PAK (B06) kunnen worden verwacht, echter is deze verontreiniging in het nader 
onderzoek niet teruggevonden. 
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De aangetoonde verontreiniging met zink is zeer vermoedelijk een restverontreiniging (of hangt 
althans samen met de eerdere verontreiniging) van het verontreinigingsgeval dat op het perceel van 
Oosteind nummer 74 is aangetoond.  
 
De sterke verontreiniging met zink is aangetoond over een oppervlakte van circa 50 m² (zie contour in 
bijlage 3) en bevindt zich in de bovengrond tot circa 0,50 m-mv.. De omvang van de sterke 
verontreiniging wordt daarmee gesteld op circa 25 m³.  
 
Omdat de verontreiniging op onderhavig perceel onderdeel uit maakt van een eerder geval van 
verontreiniging dat in oorspronkelijke grootte meer den 25 m³ in omvang was, dient ook deze 
(rest)verontreiniging, indien wordt gekozen voor sanering, binnen het Wbb-traject (Melding BUS of 
saneringsplan) te worden gesaneerd.  
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9 Conclusies en aanbevelingen 

Ter plaatse van de onderzoekslocatie is in de bovengrond een sterke verontreiniging met zink 
aangetoond. Op basis van de onderzoeksresultaten is de omvang van de verontreiniging vastgesteld 
op circa 25 m³ grond met een gehalte boven de interventiewaarde. 
 
Opgemerkt wordt dat de verontreiniging niet binnen de geplande bouwcontouren is gesitueerd en dat 
er derhalve vooralsnog geen graafwerkzaamheden in de verontreinigde grond worden uitgevoerd. Er 
is ons inziens derhalve geen directe aanleiding om nu een bodemsanering uit te voeren. Hierbij wordt 
wel uitdrukkelijk vermeld dat het niet is toegestaan om enige grond- of graafwerkzaamheden (of 
anderszins grondroerende werkzaamheden) uit te voeren binnen de verontreinigingscontour, zonder 
hiervan melding te verrichten bij het bevoegde gezag. 
 
De overige in de grond en of het grondwater aangetoonde lichte tot matig verhoogde gehalten of 
concentraties zijn ons inziens geen belemmering voor de voorgenomen herbestemming of 
herontwikkeling van het perceel.  
 
Indien grond van de locatie wordt afgevoerd (grond die buiten de verontreinigingscontour is gelegen) 
kan het zijn dat er beperkingen zijn om deze grond elders toe te passen. Dit is afhankelijk van de 
toepassingslocatie. Vóór dat er grond elders wordt hergebruikt dient dit met het bevoegd gezag van 
de toepassingslocatie te worden kort gesloten. Het uitvoeren van een partijkeuring en het verrichten 
van een melding in het kader van het Besluit bodemkwaliteit kan hiervan onderdeel zijn. 
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Bijlage 1 : Regionale ligging locatie 
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Bijlage 2 : Situatietekening met boorlocaties 
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Bijlage 3 : Situatietekening met verontreinigingscontour 
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Boring tot circa 0,5 meter minus maaiveld

Inspectiegat

2HoekRapportnummer:  BM.0421147/VBO/cbu.0222-07-2021

Kadastraal nummer

Oosteind 72 te Papendrecht

Overschrijding interventiewaarde zink

c.bullens
Veelhoek

c.bullens
Veelhoek



 
 

 

verkennend bodemonderzoek  
Oosteind 72 te Papendrecht 

rapport: BM.0421147/VBO/cbu.02 

 

Bijlage 4 : Boorbeschrijvingen 
  



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



Projectlokatie: Oosteinde 72 te Papendrecht
Projectnummer: 0421147

Boormeester: Jasper Schoonhoven

Boring: ABG01

Datum: 17-6-2021

0

-50

bosschage0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, zwak puinhoudend, matig
wortelhoudend, donker grijsbruin,
Schep

-20

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, matig wortelhoudend,
sporen puin, donker grijsbruin,
Schep

-50

Boormeester: Jasper Schoonhoven

Boring: ABG02

Datum: 17-6-2021

0

-50

bosschage0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, zwak puinhoudend, sterk
wortelhoudend, donker grijsbruin,
Schep

-20

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, matig wortelhoudend,
donker grijsbruin, Schep

-50

Boormeester: Jasper Schoonhoven

Boring: PB01

Datum: 17-6-2021

0

-50

-100

-150

-200

-250

-300

-350

-400

15

2

3

4

gras0

Klei, matig zandig, zwak humeus,
donker grijsbruin, Edelmanboor

-50

Klei, matig zandig, zwak humeus,
zwak baksteenhoudend, donker
grijsbruin, Edelmanboor

-100

Klei, zwak zandig, donker,
Edelmanboor

-200

Klei, zwak zandig, donker,
Edelmanboor

-250

Veen, zwak kleiïg, donker
zwartgrijs, Edelmanboor

-350

Veen, zwak kleiïg, donkerbruin,
Zuigerboor

-430

Boormeester: Jasper Schoonhoven

Boring: B02

Datum: 17-6-2021

0

-50

-100

14

2

3

gras0

Klei, matig zandig, zwak humeus,
sporen baksteen, donker grijsbruin,
Edelmanboor

-50

Klei, matig zandig, zwak humeus,
Edelmanboor

-70

Zand, matig grof, matig siltig, zwak
grindig, zwak puinhoudend, zwak
baksteenhoudend, Edelmanboor

-120

GESTAAKT OP HARDE LAAG

-121

Boormeester: Jasper Schoonhoven

Boring: B03

Datum: 17-6-2021

0

-50

1

2

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
schelphoudend, licht grijsbeige,
Edelmanboor-40

Klei, zwak zandig, zwak humeus,
donkerbruin, Edelmanboor

-80

Boormeester: Jasper Schoonhoven

Boring: B04

Datum: 17-6-2021

0

-50

1

2

gras0

Klei, zwak zandig, zwak humeus,
donker grijsbruin, Edelmanboor

-20

Zand, matig grof, matig siltig, licht
bruingrijs, Edelmanboor-50

Boormeester: Jasper Schoonhoven

Boring: B05

Datum: 17-6-2021

0

-50

1

gras0

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak
humeus, zwak grindig, donker
zwartbruin, Edelmanboor

-50

Boormeester: Jasper Schoonhoven

Boring: B06

Datum: 17-6-2021

0

-50

1

gras0

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak
humeus, zwak grindig, sporen
baksteen, donker zwartbruin,
Edelmanboor-50



Projectlokatie: Oosteinde 72 te Papendrecht
Projectnummer: 0421147

Boormeester: Jasper Schoonhoven

Boring: B07

Datum: 17-6-2021

0

-50

12

gras0

Klei, matig zandig, zwak humeus,
zwak grindig, donker zwartbruin,
Edelmanboor

-50

Boormeester: Jasper Schoonhoven

Boring: B08

Datum: 17-6-2021

0

-50

12

gras0

Klei, matig zandig, zwak humeus,
zwak grindig, donker zwartbruin,
Edelmanboor

-50

Boormeester: Jasper Schoonhoven

Boring: B09

Datum: 17-6-2021

0

-50

1

2

bosschage0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, zwak puinhoudend, matig
wortelhoudend, donker grijsbruin,
Schep

-20

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, matig wortelhoudend,
donker grijsbruin, Schep

-50

Boormeester: Jasper Schoonhoven

Boring: B10

Datum: 17-6-2021

0

-50

1

2

bosschage0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, zwak puinhoudend, matig
wortelhoudend, donker grijsbruin,
Schep

-20

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, matig wortelhoudend,
sporen puin, donker grijsbruin,
Schep

-50



Projectlokatie: Oosteinde 72 te Papendrecht
Projectnummer: 0421147

Boormeester: Stijn Dieleman

Boring: B101

Datum: 15-7-2021

0

-50

-100

1

2

3

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, brokken baksteen, resten
schelpen, donker grijsbruin,
Edelmanboor

-20

Zand, matig fijn, matig siltig,
neutraal blauwgrijs, Edelmanboor

-50

Klei, zwak zandig, resten baksteen,
donker blauwgrijs, Edelmanboor-100

Boormeester: Stijn Dieleman

Boring: B102

Datum: 15-7-2021
GWS: 50

0

-50

-100

1

2

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, resten beton, brokken
dakpan, resten schelpen, donker
bruingrijs, Edelmanboor-50

Klei, matig zandig, donker
bruingrijs, Edelmanboor

-100

Boormeester: Stijn Dieleman

Boring: B103

Datum: 15-7-2021

0

-50

-100

1

2

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, donker bruingrijs,
Edelmanboor

-50

Klei, matig zandig, donker
bruingrijs, Edelmanboor

-100

Boormeester: Stijn Dieleman

Boring: B104

Datum: 15-7-2021
GWS: 50

0

-50

-100

1

2

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, resten beton, brokken
dakpan, resten schelpen, donker
bruingrijs, Edelmanboor-50

Klei, matig zandig, donker
bruingrijs, Edelmanboor

-100

Boormeester: Stijn Dieleman

Boring: B105

Datum: 15-7-2021
GWS: 50

0

-50

-100

1

2

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, resten beton, brokken
dakpan, resten schelpen, donker
bruingrijs, Edelmanboor-50

Klei, matig zandig, donker
bruingrijs, Edelmanboor

-100

Boormeester: Stijn Dieleman

Boring: B106

Datum: 15-7-2021
GWS: 50

0

-50

-100

1

2

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, resten beton, brokken
dakpan, resten schelpen, donker
bruingrijs, Edelmanboor-50

Klei, matig zandig, donker
bruingrijs, Edelmanboor

-100

Boormeester: Stijn Dieleman

Boring: B107

Datum: 15-7-2021
GWS: 50

0

-50

-100

1

2

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, resten beton, brokken
dakpan, resten schelpen, donker
bruingrijs, Edelmanboor-50

Klei, matig zandig, donker
bruingrijs, Edelmanboor

-100

Boormeester: Stijn Dieleman

Boring: B108

Datum: 15-7-2021
GWS: 50

0

-50

-100

1

2

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, resten beton, brokken
dakpan, resten schelpen, donker
bruingrijs, Edelmanboor-50

Klei, matig zandig, donker
bruingrijs, Edelmanboor

-100



Projectlokatie: Oosteinde 72 te Papendrecht
Projectnummer: 0421147

Boormeester: Stijn Dieleman

Boring: B109

Datum: 15-7-2021
GWS: 50

0

-50

-100

1

2

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, resten beton, brokken
dakpan, resten schelpen, donker
bruingrijs, Edelmanboor-50

Klei, matig zandig, donker
bruingrijs, Edelmanboor

-100

Boormeester: Stijn Dieleman

Boring: B110

Datum: 15-7-2021
GWS: 50

0

-50

-100

1

2

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, resten beton, brokken
dakpan, resten schelpen, donker
bruingrijs, Edelmanboor-50

Klei, matig zandig, donker
bruingrijs, Edelmanboor

-100



 
 

 

verkennend bodemonderzoek  
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Bijlage 5 : Toetsing analyseresultaten  

 

  



(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 12-07-2021 - 14:35)

Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI

monster voorbehandeling Ja -

droge stof % 76.0 76

gewicht artefacten g <1

aard van de artefacten - Geen

PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --

PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --

PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --

PFHpA (perfluorheptaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --

PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) µg/kgds 7.8 7.8  --

PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur) µg/kgds 0.13 0.13  -

som PFOA (0.7 factor) µg/kgds 7.9 7.9 NT -

PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds 0.13 0.13 ¤ --

PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --

PFUnDA (perfluorundecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --

PFDoDA (perfluordodecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --

PFTrDA (perfluortridecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --

PFTeDA (perfluortetradecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --

PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -

PFODA (perfluoroctadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -

PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --

PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -

PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --

PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --

PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds 1.4 1.4  --

PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds 0.33 0.33  -

som PFOS (0.7 factor) µg/kgds 1.8 1.8 WO -

PFDS (perfluordecaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --

4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -

MeFOSAA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat) µg/kgds <0.1 0.07 -

EtFOSAA (n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat) µg/kgds <0.1 0.07 -

PFOSA (perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07 --

MeFOSA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07 -

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester) µg/kgds <0.1 0.07 -

Monstercode

13492107-001

Bodemtype humus lutum

Bodemtype  1 2% 2%

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem

Projectcode 0421147

Projectnaam Oosteinde 72 te Papendrecht

Monsteromschrijving MMpf B02 (0-50) B07

Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-1

Monster conclusie (excl PFAS)

Gebruikte bodemtypes voor de toetsing

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN
                          -toetsing uitgevoerd door SGS

Monsteromschrijving

MMpf B02 (0-50) B07 (0-50) B08 (0-50) PB01 (0-50)



SR

BT

BC

BI

- Geen toetsoordeel mogelijk

-- Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing

--- Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing

# Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat

<=AW Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde

WO Wonen

IN Industrie

NT (Pfas) Niet toepasbaar

¤ Indien de gebiedskwaliteit niet bekend is blijft de bepalingsgrens de toepassingsnorm voor 

het toepassen van grond en baggerspecie in grondwaterbeschermingsgebieden.

,zp

>I Groter dan interventiewaarde

>(ind)I INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden

somIW>1 Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)

^ Enkele parameters ontbreken in de som

NT>I Niet toepasbaar > interventiewaarde

NT Niet toepasbaar

BT/BC gem gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%)

Rood overschrijding klasse B / Interventiewaarde, nooit toepasbaar

Oranje >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) of groter dan de B waarde (component niveau)

Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau)

Blauw >= Achtergrond waarde, industrie of wonen op component niveau

Verklaring kolommen

Resultaat op het analyserapport

Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing gebruikte waarden.

Kleur informatie

Toetsoordeel

SGS berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) )

Verklaring toetsingsoordelen

Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing.



Analyse Eenheid AW Wo Ind I

PFBA (perfluorbutaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 --

PFPeA (perfluorpentaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 --

PFHxA (perfluorhexaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 --

PFHpA (perfluorheptaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 --

PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) ug/kg -- -- -- --

PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur) ug/kg -- -- -- --

som PFOA (0.7 factor) ug/kg 1.9 7 7 1100

PFNA (perfluornonaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 --

PFDA (perfluordecaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 --

PFUnDA (perfluorundecaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 --

PFDoDA (perfluordodecaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 --

PFTrDA (perfluortridecaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 --

PFTeDA (perfluortetradecaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 --

PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 --

PFODA (perfluoroctadecaanzuur) ug/kg 1.4 3 3 --

PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 --

PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 --

PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 --

PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 --

PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur) ug/kg -- -- -- --

PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur) ug/kg -- -- -- --

som PFOS (0.7 factor) ug/kg 1.4 3 3 110

PFDS (perfluordecaansulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 --

4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 --

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 --

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 --

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur) ug/kg 1.4 3 3 --

MeFOSAA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat) ug/kg 1.4 3 3 --

EtFOSAA (n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat) ug/kg 1.4 3 3 --

PFOSA (perfluoroctaansulfonamide) ug/kg 1.4 3 3 --

MeFOSA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide) ug/kg 1.4 3 3 --

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester) ug/kg 1.4 3 3 --

*

Legenda normenblad

AW = Achtergrondwaarden

WO = Maximale waarden bodemfunctieklasse wonen

IND = Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie

I = Interventiewaarden

Normen en definities

Normenblad

Toetskeuze: T.1: Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN-toetsing uitgevoerd door SGS

Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging

http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads



 
 

Projectcode: 0421147 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   B06-1 MM01 MM02 

Certificaatcode   13484799 13484799 13484799 

Boring(en)   B06 B03, B05 B04, B07, B08, PB01 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 

Humus % ds 10,10 4,30 4,90 

Lutum % ds 8,90 7,30 14,00 

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

barium mg/kg  190 395 (6)  110 256 (6)  150 233 (6) 

cadmium mg/kg  0,76 0,88 0,02  0,73 1,06 0,04  0,84 1,10 0,04 

kobalt mg/kg  6,4 12,8 -0,01  4,3 9,6 -0,03  7,5 11,4 -0,02 

koper mg/kg  52 71 0,21  26 43 0,02  43 59 0,13 

kwik mg/kg  0,61 0,74 0,02  0,22 0,29 0  0,39 0,46 0,01 

molybdeen mg/kg  0,76 0,76 -0  0,52 0,52 -0,01  0,67 0,67 -0 

nikkel mg/kg  19 35 0  13 26 -0,13  23 34 -0,02 

lood mg/kg  430 530 1  180 248 0,41  160 197 0,31 

zink mg/kg  270 412 0,47  320 572 0,74  260 366 0,39 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

minerale olie C10 - C12 mg/kg  <5 3 (6)  <5 8 (6)  <5 7 (6) 

minerale olie C12 - C22 mg/kg  200 198 (6)  <5 8 (6)  <5 7 (6) 

minerale olie C22 - C30 mg/kg  70 69 (6)  6 14 (6)  12 24 (6) 

minerale olie C30 - C40 mg/kg  17 17 (6)  <5 8 (6)  7 14 (6) 

minerale olie (totaal) mg/kg  290 287 0,02  <20 <33 -0,03  <20 <29 -0,03 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 ug/kg  <9,3 6,4 (41)  <1 <2  <1 <1 

PCB 52 ug/kg  <11 8 (41)  2,8 6,5  <1 <1 

PCB 101 ug/kg  <8,6 6,0 (41)  31 72  2,8 5,7 

PCB 118 ug/kg  <9,9 6,9 (41)  8,2 19,1  1,5 3,1 

PCB 138 ug/kg  <9,3 6,4 (41)  72 167  5,4 11,0 

PCB 153 ug/kg  <6,6 4,6 (41)  78 181  6,4 13,1 

PCB 180 ug/kg  <9,3 6,4 (41)  68 158  5,6 11,4 

som PCB (7) ug/kg  44,8 44,4  260,7 606,3  23,1 47,1 

     

PAK     

naftaleen mg/kg  0,78 0,77  0,02 0,02  0,04 0,04 

fenanthreen mg/kg  82 81  0,22 0,22  0,18 0,18 

anthraceen mg/kg  23 23  0,08 0,08  0,04 0,04 

fluorantheen mg/kg  210 208  0,61 0,61  0,46 0,46 

benzo(a)anthraceen mg/kg  96 95  0,32 0,32  0,22 0,22 

chryseen mg/kg  76 75  0,35 0,35  0,26 0,26 

benzo(k)fluorantheen mg/kg  44 44  0,27 0,27  0,17 0,17 

benzo(a)pyreen mg/kg  98 97  0,39 0,39  0,26 0,26 

benzo(g,h,i)peryleen mg/kg  73 72  0,41 0,41  0,24 0,24 

indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg  64 63  0,38 0,38  0,22 0,22 

PAK 10 VROM mg/kg  766,78 759,19 19,68  3,05 3,05 0,04  2,09 2,09 0,02 

 
 
  



 
 

Projectcode: 0421147 

Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   MM03 MM04  

Certificaatcode   13484799 13484799  

Boring(en)   B09, B10 PB01, PB01  

Traject (m -mv)   0,00 - 0,20 1,00 - 2,00  

Humus % ds 9,00 4,50  

Lutum % ds 12,00 22,0  

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index  

     

METALEN     

barium mg/kg  230 396 (6)  180 199 (6)  

cadmium mg/kg  0,91 1,06 0,04  0,36 0,44 -0,01  

kobalt mg/kg  6,4 10,7 -0,02  9,2 10,1 -0,03  

koper mg/kg  52 68 0,19  35 41 0,01  

kwik mg/kg  0,30 0,35 0,01  0,11 0,12 -0  

molybdeen mg/kg  0,81 0,81 -0  0,77 0,77 -0  

nikkel mg/kg  21 33 -0,02  27 30 -0,08  

lood mg/kg  140 168 0,25  29 32 -0,04  

zink mg/kg  420 591 0,78  150 171 0,05  

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

minerale olie C10 - C12 mg/kg  <5 4 (6)  <5 8 (6)  

minerale olie C12 - C22 mg/kg  30 33 (6)  <5 8 (6)  

minerale olie C22 - C30 mg/kg  43 48 (6)  <5 8 (6)  

minerale olie C30 - C40 mg/kg  60 67 (6)  <5 8 (6)  

minerale olie (totaal) mg/kg  130 144 -0,01  <20 <31 -0,03  

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 ug/kg  <2,3 1,8 (41)  <1 <2  

PCB 52 ug/kg  <2,7 2,1 (41)  <1 <2  

PCB 101 ug/kg  5,8 6,4  <1 <2  

PCB 118 ug/kg  <2,5 1,9 (41)  <1 <2  

PCB 138 ug/kg  12 13  <1 <2  

PCB 153 ug/kg  17 19  <1 <2  

PCB 180 ug/kg  15 17  <1 <2  

som PCB (7) ug/kg  55,05 61,17  4,9 <10,9  

     

PAK     

naftaleen mg/kg  0,05 0,05  <0,01 <0,01  

fenanthreen mg/kg  0,66 0,66  0,01 0,01  

anthraceen mg/kg  0,22 0,22  <0,01 <0,01  

fluorantheen mg/kg  1,8 1,8  0,01 0,01  

benzo(a)anthraceen mg/kg  0,88 0,88  0,01 0,01  

chryseen mg/kg  1,2 1,2  <0,01 <0,01  

benzo(k)fluorantheen mg/kg  0,89 0,89  0,01 0,01  

benzo(a)pyreen mg/kg  1,3 1,3  0,01 0,01  

benzo(g,h,i)peryleen mg/kg  2,1 2,1  0,03 0,03  

indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg  1,7 1,7  0,02 0,02  

PAK 10 VROM mg/kg  10,8 10,8 0,24  0,121 0,121 -0,04  
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Tabel 3: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   B03-1 B04-2 B05-1 

Certificaatcode   13492105 13505434 13492105 

Boring(en)   B03 B04 B05 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,40 0,20 - 0,50 0,00 - 0,50 

Humus % ds 0,50 0,80 10,90 

Lutum % ds 2,00 2,00 10,00 

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

zink mg/kg ds  <20 <33 -0,18  55 131 -0,02  780 1133 1,71 

 
 
Tabel 4: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   B09-1 B10-1 B101-3 

Certificaatcode   13492105 13492105 13502516 

Boring(en)   B09 B10 B101 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,20 0,00 - 0,20 0,50 - 1,00 

Humus % ds 9,20 11,60 7,20 

Lutum % ds 13,00 12,00 6,80 

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

zink mg/kg ds  400 545 0,7  450 609 0,81  270 466 0,56 

 
 
Tabel 5: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   B102-1 B103-1 B104-1 

Certificaatcode   13502516 13502516 13502516 

Boring(en)   B102 B103 B104 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 

Humus % ds 4,60 4,60 9,40 

Lutum % ds 6,00 11,00 9,70 

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

zink mg/kg ds  400 748 1,05  250 389 0,43  470 706 0,98 

     

PAK     

PAK 10 VROM mg/kg ds    6,52 6,52 0,13 

 
 
Tabel 6: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   B105-1 B106-1 B106-2 

Certificaatcode   13502516 13505428 13505428 

Boring(en)   B105 B106 B106 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,50 - 1,00 

Humus % ds 6,90 9,50 5,10 

Lutum % ds 6,40 25,0 25,0 

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

zink mg/kg ds  290 510 0,64   

     

PAK     

PAK 10 VROM mg/kg ds  3,2 3,2 0,04  5,65 5,65 0,11  3,127 3,127 0,04 
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Tabel 7: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   B107-1 B108-1  

Certificaatcode   13505428 13505428  

Boring(en)   B107 B108  

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,50  

Humus % ds 13,50 8,40  

Lutum % ds 25,0 25,0  

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index  

     

PAK     

PAK 10 VROM mg/kg ds  4,49 3,33 0,05  3,8 3,8 0,06  

 
 
 

  
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
41 : Verhoogde rapportagegrens geconstateerd door BoToVa service 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.1.0 - 

 
 
 

Tabel 8: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   AW WO IND I 

   

METALEN   

cadmium mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

kobalt mg/kg ds  15 35 190 190 

koper mg/kg ds  40 54 190 190 

kwik mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

molybdeen mg/kg ds  1,5 88 190 190 

nikkel mg/kg ds  35 39 100 100 

lood mg/kg ds  50 210 530 530 

zink mg/kg ds  140 200 720 720 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

minerale olie (totaal) mg/kg ds  190 190 500 5000 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

som PCB (7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 
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Tabel 9: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  B06-1 MM01 MM02 

Humus (% ds)  10,10 4,30 4,90 

Lutum (% ds)  8,90 7,30 14,00 

Bodemklasse monster  Niet Toepasbaar > 
Interventiewaarde 

Niet Toepasbaar > industrie Klasse industrie 

  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 

     

METALEN     

barium mg/kg  190 395 (6)  110 256 (6)  150 233 (6) 

cadmium mg/kg  0,76 0,88  0,73 1,06  0,84 1,10 

kobalt mg/kg  6,4 12,8  4,3 9,6  7,5 11,4 

koper mg/kg  52 71  26 43  43 59 

kwik mg/kg  0,61 0,74  0,22 0,29  0,39 0,46 

molybdeen mg/kg  0,76 0,76  0,52 0,52  0,67 0,67 

nikkel mg/kg  19 35  13 26  23 34 

lood mg/kg  430 530  180 248  160 197 

zink mg/kg  270 412  320 572  260 366 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

minerale olie (totaal) mg/kg  290 287  <20 <33  <20 <29 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

som PCB (7) ug/kg  44,8 44,4  260,7 606,3  23,1 47,1 

     

PAK     

PAK 10 VROM mg/kg  766,78 759,19  3,05 3,05  2,09 2,09 

 
 
Tabel 10: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  MM03 MM04  

Humus (% ds)  9,00 4,50  

Lutum (% ds)  12,00 22,0  

Bodemklasse monster  Klasse industrie Altijd toepasbaar  

  Meetw GSSD Meetw GSSD  

     

METALEN     

barium mg/kg  230 396 (6)  180 199 (6)  

cadmium mg/kg  0,91 1,06  0,36 0,44  

kobalt mg/kg  6,4 10,7  9,2 10,1  

koper mg/kg  52 68  35 41  

kwik mg/kg  0,30 0,35  0,11 0,12  

molybdeen mg/kg  0,81 0,81  0,77 0,77  

nikkel mg/kg  21 33  27 30  

lood mg/kg  140 168  29 32  

zink mg/kg  420 591  150 171  

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

minerale olie (totaal) mg/kg  130 144  <20 <31  

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

som PCB (7) ug/kg  55,05 61,17  4,9 <10,9  

     

PAK     

PAK 10 VROM mg/kg  10,8 10,8  0,121 0,121  
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Tabel 11: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  B03-1 B04-2 B05-1 

Humus (% ds)  0,50 0,80 10,90 

Lutum (% ds)  2,00 2,00 10,00 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Niet Toepasbaar > 
Interventiewaarde 

  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 

     

METALEN     

zink mg/kg ds  <20 <33  55 131  780 1133 

 
 
Tabel 12: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  B09-1 B10-1 B101-3 

Humus (% ds)  9,20 11,60 7,20 

Lutum (% ds)  13,00 12,00 6,80 

Bodemklasse monster  Klasse industrie Klasse industrie Klasse industrie 

  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 

     

METALEN     

zink mg/kg ds  400 545  450 609  270 466 

 
 
Tabel 13: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  B102-1 B103-1 B104-1 

Humus (% ds)  4,60 4,60 9,40 

Lutum (% ds)  6,00 11,00 9,70 

Bodemklasse monster  Niet Toepasbaar > 
Interventiewaarde 

Klasse industrie Klasse industrie 

  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 

     

METALEN     

zink mg/kg ds  400 748  250 389  470 706 

     

PAK     

PAK 10 VROM mg/kg ds    6,52 6,52  

 
 
Tabel 14: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  B105-1 B106-1 B106-2 

Humus (% ds)  6,90 9,50 5,10 

Lutum (% ds)  6,40 25,0 25,0 

Bodemklasse monster  Klasse industrie Klasse wonen Klasse wonen 

  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 

     

METALEN     

zink mg/kg ds  290 510   

     

PAK     

PAK 10 VROM mg/kg ds  3,2 3,2   5,65 5,65  3,127 3,127 

 
 
Tabel 15: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  B107-1 B108-1  

Humus (% ds)  13,50 8,40  

Lutum (% ds)  25,0 25,0  

Bodemklasse monster  Klasse wonen Klasse wonen  

  Meetw GSSD Meetw GSSD  

     

PAK     

PAK 10 VROM mg/kg ds  4,49 3,33  3,8 3,8  
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8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : Wonen 
8,88 : Industrie 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : Niet Toepasbaar > IW 
41 : Verhoogde rapportagegrens geconstateerd door BoToVa service 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.1.0 - 

 
 
 

Tabel 16: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit 

   AW WO IND I 

   

METALEN   

cadmium mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

kobalt mg/kg ds  15 35 190 190 

koper mg/kg ds  40 54 190 190 

kwik mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

molybdeen mg/kg ds  1,5 88 190 190 

nikkel mg/kg ds  35 39 100 100 

lood mg/kg ds  50 210 530 530 

zink mg/kg ds  140 200 720 720 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

minerale olie (totaal) mg/kg ds  190 190 500 5000 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

som PCB (7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

 

  



 
 

Projectcode: 0421147 

Tabel 17: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  PB01-1-1 

Datum  24-6-2021 

Filterdiepte (m -mv)  3,30 - 4,30 

  Meetw GSSD Index 

   

METALEN   

barium µg/l  240 240 0,33 

cadmium µg/l  <0,20 <0,14 -0,05 

kobalt µg/l  4,2 4,2 -0,2 

koper µg/l  <2,0 <1,4 -0,23 

kwik µg/l  <0,05 <0,04 -0,06 

molybdeen µg/l  <2 <1 -0,01 

nikkel µg/l  5,2 5,2 -0,16 

lood µg/l  <2,0 <1,4 -0,23 

zink µg/l  <10 <7 -0,08 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN   

minerale olie (totaal) µg/l  <50 <35 -0,03 

   

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN   

dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0 

trichloormethaan (chloroform) µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

tribroommethaan (bromoform) µg/l  <0,2 <0,1(14) 

tetrachloormethaan (tetra) µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

1,1-dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

1,2-dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 

1,2-dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

1,1,1-trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 

1,1,2-trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 

trichlooretheen (tri) µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 

tetrachlooretheen (per) µg/l  <0,1 <0,1 0 

cis + trans-1,2-dichlooretheen µg/l  0,14 <0,14 0,01 

1,1-dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

cis-1,2-dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 

trans-1,2-dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 

vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1 0,03 

1,3-dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

1,1-dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

dichloorpropaan µg/l  0,42 <0,42 -0 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

naftaleen µg/l  <0,02 <0,01 0 

benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0 

tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03 

ortho-xyleen µg/l  <0,1 <0,1 

som meta-/para-xyleen µg/l  <0,2 <0,1 

som xylenen µg/l  0,21 <0,21 0 

styreen (vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 

 
 

  
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
>T : Groter dan Tussenwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.1.0 - 
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Tabel 18: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   S S Diep Indicatief I 

   

METALEN   

barium µg/l  50 200  625 

cadmium µg/l  0,4 0,06  6 

kobalt µg/l  20 0,7  100 

koper µg/l  15 1,3  75 

kwik µg/l  0,05 0,01  0,3 

molybdeen µg/l  5 3,6  300 

nikkel µg/l  15 2,1  75 

lood µg/l  15 1,7  75 

zink µg/l  65 24  800 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

minerale olie (totaal) µg/l  50   600 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

dichloormethaan µg/l  0,01   1000 

trichloormethaan (chloroform) µg/l  6   400 

tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 

tetrachloormethaan (tetra) µg/l  0,01   10 

1,1-dichloorethaan µg/l  7   900 

1,2-dichloorethaan µg/l  7   400 

1,1,1-trichloorethaan µg/l  0,01   300 

1,1,2-trichloorethaan µg/l  0,01   130 

trichlooretheen (tri) µg/l  24   500 

tetrachlooretheen (per) µg/l  0,01   40 

cis + trans-1,2-dichlooretheen µg/l  0,01   20 

1,1-dichlooretheen µg/l  0,01   10 

vinylchloride µg/l  0,01   5 

dichloorpropaan µg/l  0,8   80 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

naftaleen µg/l  0,01   70 

benzeen µg/l  0,2   30 

tolueen µg/l  7   1000 

ethylbenzeen µg/l  4   150 

som xylenen µg/l  0,2   70 

styreen (vinylbenzeen) µg/l  6   300 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150 
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Bijlage 6 : Analysecertificaten  
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SGS Environmental Analytics B.V.
Correspondentieadres
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Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
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Bodex Milieu B.V.

Coen Bullens

Putstraat 9

5091 TH  OOST-WEST EN MIDDELBEERS

Uw projectnaam : Oosteinde 72 te Papendrecht

Uw projectnummer : 0421147

SGS rapportnummer : 13492107, versienummer: 1.

Rapport-verificatienummer : LW2JD68P

Rotterdam, 07-07-2021

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 0421147.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de monsters zoals deze door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen voor
de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit
analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SGS laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 23 maart 2021 is SYNLAB Analytics & Services B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SGS
Environmental Analytics B.V. Alle erkenningen van SYNLAB Analytics & Services B.V blijven van kracht en
zijn/worden omgezet naar SGS Environmental Analytics B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MMpf B02 (0-50) B07 (0-50) B08 (0-50) PB01 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001     

monster voorbehandeling  S Ja
 

 
 

 
 

 
 

 
 

droge stof gew.-% S 76.0
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds  <0.1

 
 

 
 

 
 

 
 

 

PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PFHpA
(perfluorheptaanzuur)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PFOA lineair
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds  7.8
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds  0.13
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som PFOA (0.7 factor) µg/kgds  7.9
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds  0.13
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PFUnDA
(perfluorundecaanzuur)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PFDoDA
(perfluordodecaanzuur)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PFTrDA
(perfluortridecaanzuur)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PFODA
(perfluoroctadecaanzuur)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PFBS
(perfluorbutaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds  1.4
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds  0.33
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som PFOS (0.7 factor) µg/kgds  1.8
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

PFDS
(perfluordecaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MMpf B02 (0-50) B07 (0-50) B08 (0-50) PB01 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001     

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MeFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

µg/kgds  <0.1
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Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform NEN-EN 
16179

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan 
NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

PFBA (perfluorbutaanzuur) Grond (AS3000) Eigen methode

PFPeA (perfluorpentaanzuur) Grond (AS3000) Idem

PFHxA (perfluorhexaanzuur) Grond (AS3000) Idem

PFHpA (perfluorheptaanzuur) Grond (AS3000) Idem

PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) Grond (AS3000) Idem

PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

som PFOA (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

PFNA (perfluornonaanzuur) Grond (AS3000) Idem

PFDA (perfluordecaanzuur) Grond (AS3000) Idem

PFUnDA (perfluorundecaanzuur) Grond (AS3000) Idem

PFDoDA (perfluordodecaanzuur) Grond (AS3000) Idem

PFTrDA (perfluortridecaanzuur) Grond (AS3000) Idem

PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFODA (perfluoroctadecaanzuur) Grond (AS3000) Idem

PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) Grond (AS3000) Idem

PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

som PFOS (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

PFDS (perfluordecaansulfonzuur) Grond (AS3000) Idem

4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

MeFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

Grond (AS3000) Idem

EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

Grond (AS3000) Idem
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

Grond (AS3000) Idem

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

Grond (AS3000) Idem

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y9091472 24-06-2021 24-06-2021 ALC201  

001 Y9091461 24-06-2021 24-06-2021 ALC201  

001 Y9091466 24-06-2021 24-06-2021 ALC201  

001 Y9091493 24-06-2021 24-06-2021 ALC201  
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SGS Environmental Analytics B.V.
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.sgs.com/analytics-nl

Bodex Milieu B.V.

Coen Bullens

Putstraat 9

5091 TH  OOST-WEST EN MIDDELBEERS

Uw projectnaam : Oosteinde 72 te Papendrecht

Uw projectnummer : 0421147

SGS rapportnummer : 13484799, versienummer: 1.

Rapport-verificatienummer : 84L9155M

Rotterdam, 23-06-2021

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 0421147.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de monsters zoals deze door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen voor
de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit
analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SGS laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 10 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 23 maart 2021 is SYNLAB Analytics & Services B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SGS
Environmental Analytics B.V. Alle erkenningen van SYNLAB Analytics & Services B.V blijven van kracht en
zijn/worden omgezet naar SGS Environmental Analytics B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) B06-1 B06 (0-50)

002 Grond (AS3000) MM01 B03 (0-40) B05 (0-50)

003 Grond (AS3000) MM02 B04 (0-20) B07 (0-50) B08 (0-50) PB01 (0-50)

004 Grond (AS3000) MM03 B09 (0-20) B10 (0-20)

005 Grond (AS3000) MM04 PB01 (100-150) PB01 (150-200)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

monster voorbehandeling  S Ja
 

Ja
 

Ja
 

Ja
 

Ja
 

droge stof gew.-% S 73.3
 

81.5
 

78.3
 

83.1
 

70.0
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 10.1
 

4.3
 

4.9
 

9.0
 

4.5
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 8.9

 
7.3

 
14

 
12

 
22

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 190

 
110

 
150

 
230

 
180

 

cadmium mg/kgds S 0.76
 

0.73
 

0.84
 

0.91
 

0.36
 

kobalt mg/kgds S 6.4
 

4.3
 

7.5
 

6.4
 

9.2
 

koper mg/kgds S 52
 

26
 

43
 

52
 

35
 

kwik mg/kgds S 0.61
 

0.22
 

0.39
 

0.30
 

0.11
 

lood mg/kgds S 430
 

180
 

160
 

140
 

29
 

molybdeen mg/kgds S 0.76
 

0.52
 

0.67
 

0.81
 

0.77
 

nikkel mg/kgds S 19
 

13
 

23
 

21
 

27
 

zink mg/kgds S 270
 

320
 

260
 

420
 

150
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.78

 
0.02

 
0.04

 
0.05

 
<0.01

 

fenantreen mg/kgds S 82
 

0.22
 

0.18
 

0.66
 

0.01
 

antraceen mg/kgds S 23
 

0.08
 

0.04
 

0.22
 

<0.01
 

fluoranteen mg/kgds S 210
 

0.61
 

0.46
 

1.8
 

0.01
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 96
 

0.32
 

0.22
 

0.88
 

0.01
 

chryseen mg/kgds S 76
 

0.35
 

0.26
 

1.2
 

<0.01
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 44
 

0.27
 

0.17
 

0.89
 

0.01
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 98
 

0.39
 

0.26
 

1.3
 

0.01
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 73
 

0.41
 

0.24
 

2.1
 

0.03
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 64
 

0.38
 

0.22
 

1.7
 

0.02
 

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 766.78
1)

3.05
1)

2.09
1)

10.8
1)

0.121
1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <9.3

2)
<1

 
<1

 
<2.3

2)
<1

 

PCB 52 µg/kgds S <11
2)

2.8
 

<1
 

<2.7
2)

<1
 

PCB 101 µg/kgds S <8.6
2)

31
 

2.8
 

5.8
 

<1
 

PCB 118 µg/kgds S <9.9
2)

8.2
 

1.5
 

<2.5
2)

<1
 

PCB 138 µg/kgds S <9.3
2)

72
 

5.4
 

12
 

<1
 

PCB 153 µg/kgds S <6.6
2)

78
 

6.4
 

17
 

<1
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) B06-1 B06 (0-50)

002 Grond (AS3000) MM01 B03 (0-40) B05 (0-50)

003 Grond (AS3000) MM02 B04 (0-20) B07 (0-50) B08 (0-50) PB01 (0-50)

004 Grond (AS3000) MM03 B09 (0-20) B10 (0-20)

005 Grond (AS3000) MM04 PB01 (100-150) PB01 (150-200)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

PCB 180 µg/kgds S <9.3
2)

68
 

5.6
 

15
 

<1
 

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 44.8
1)

260.7
1)

23.1
1)

55.05
1)

4.9
1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5

 
<5

 
<5

 
<5

 
<5

 

fractie C12-C22 mg/kgds  200
3)

<5
 

<5
 

30
 

<5
 

fractie C22-C30 mg/kgds  70
3)

6
 

12
 

43
 

<5
 

fractie C30-C40 mg/kgds  17
3)

<5
 

7
 

60
4)

<5
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 290
 

<20
 

<20
 

130
 

<20
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

2 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. noodzakelijke verdunning.

3 Een gedeelte van het gehalte aan minerale olie wordt vermoedelijk veroorzaakt door de aanwezigheid van polycyclische
aromatische koolwaterstoffen (PAK) en/of humeuze verbindingen.

4 Er zijn componenten na C40 aangetroffen. Deze zijn niet van invloed op het gerapporteerde resultaat.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform NEN-EN 
16179

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan 
NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 
AS3010-3

lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 
6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Idem

lood Grond (AS3000) Idem

molybdeen Grond (AS3000) Idem

nikkel Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8

PCB 52 Grond (AS3000) Idem

PCB 101 Grond (AS3000) Idem

PCB 118 Grond (AS3000) Idem

PCB 138 Grond (AS3000) Idem

PCB 153 Grond (AS3000) Idem

PCB 180 Grond (AS3000) Idem

som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y9236922 18-06-2021 17-06-2021 ALC201  

002 Y9236912 18-06-2021 17-06-2021 ALC201  

002 Y9236902 18-06-2021 17-06-2021 ALC201  
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

003 Y9236917 18-06-2021 17-06-2021 ALC201  

003 Y9236915 18-06-2021 17-06-2021 ALC201  

003 Y9236930 18-06-2021 17-06-2021 ALC201  

003 Y9236890 18-06-2021 17-06-2021 ALC201  

004 Y9236919 18-06-2021 17-06-2021 ALC201  

004 Y9236923 18-06-2021 17-06-2021 ALC201  

005 Y9236869 18-06-2021 17-06-2021 ALC201  

005 Y9236914 18-06-2021 17-06-2021 ALC201  
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

B06-1 B06 (0-50)

001
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM01 B03 (0-40) B05 (0-50)

002
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM02 B04 (0-20) B07 (0-50) B08 (0-50) PB01 (0-50)

003
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM03 B09 (0-20) B10 (0-20)

004
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Blad 1 van 4

SGS Environmental Analytics B.V.
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.sgs.com/analytics-nl

Bodex Milieu B.V.

Coen Bullens

Putstraat 9

5091 TH  OOST-WEST EN MIDDELBEERS

Uw projectnaam : Oosteinde 72 te Papendrecht

Uw projectnummer : 0421147

SGS rapportnummer : 13492105, versienummer: 1.

Rapport-verificatienummer : MXHRIM8A

Rotterdam, 07-07-2021

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 0421147.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de monsters zoals deze door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen voor
de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit
analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SGS laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 23 maart 2021 is SYNLAB Analytics & Services B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SGS
Environmental Analytics B.V. Alle erkenningen van SYNLAB Analytics & Services B.V blijven van kracht en
zijn/worden omgezet naar SGS Environmental Analytics B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) B03-1 B03 (0-40)

002 Grond (AS3000) B05-1 B05 (0-50)

003 Grond (AS3000) B09-1 B09 (0-20)

004 Grond (AS3000) B10-1 B10 (0-20)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

monster voorbehandeling  S Ja
 

Ja
 

Ja
 

Ja
 

 
 

droge stof gew.-% S 99.5
 

68.8
 

84.2
 

81.6
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S <0.5
 

10.9
 

9.2
 

11.6
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S <2

 
10

 
13

 
12

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
zink mg/kgds S <20

 
780

 
400

 
450

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

* Na het nemen van deelmonsters ten behoeve van het bepalen van de bodemkenmerken (droge stof en eventueel
organisch stof,  lutum en pH-CaCl2), alsmede eventuele deelmonsters voor vluchtige verbindingen (BTEX,
vluchtige halogenen, Cyanides), was geen 140 gram meer over voor de monstervoorbehandeling voor de overige
parameters. Daarom is minder dan 140 gram voorbehandeld voor deze parameters.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

* Na het nemen van deelmonsters ten behoeve van het bepalen van de bodemkenmerken (droge stof en eventueel
organisch stof,  lutum en pH-CaCl2), alsmede eventuele deelmonsters voor vluchtige verbindingen (BTEX,
vluchtige halogenen, Cyanides), was geen 140 gram meer over voor de monstervoorbehandeling voor de overige
parameters. Daarom is minder dan 140 gram voorbehandeld voor deze parameters.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

* Na het nemen van deelmonsters ten behoeve van het bepalen van de bodemkenmerken (droge stof en eventueel
organisch stof,  lutum en pH-CaCl2), alsmede eventuele deelmonsters voor vluchtige verbindingen (BTEX,
vluchtige halogenen, Cyanides), was geen 140 gram meer over voor de monstervoorbehandeling voor de overige
parameters. Daarom is minder dan 140 gram voorbehandeld voor deze parameters.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

* Na het nemen van deelmonsters ten behoeve van het bepalen van de bodemkenmerken (droge stof en eventueel
organisch stof,  lutum en pH-CaCl2), alsmede eventuele deelmonsters voor vluchtige verbindingen (BTEX,
vluchtige halogenen, Cyanides), was geen 140 gram meer over voor de monstervoorbehandeling voor de overige
parameters. Daarom is minder dan 140 gram voorbehandeld voor deze parameters.
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Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform NEN-EN 
16179

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan 
NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 
AS3010-3

lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4

zink Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 
6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y9236912 18-06-2021 17-06-2021 ALC201  

002 Y9236902 18-06-2021 17-06-2021 ALC201  

003 Y9236919 18-06-2021 17-06-2021 ALC201  

004 Y9236923 18-06-2021 17-06-2021 ALC201  
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
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SGS Environmental Analytics B.V.
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.sgs.com/analytics-nl

Bodex Milieu B.V.

Coen Bullens

Putstraat 9

5091 TH  OOST-WEST EN MIDDELBEERS

Uw projectnaam : Oosteinde 72 te Papendrecht

Uw projectnummer : 0421147

SGS rapportnummer : 13495912, versienummer: 1.

Rapport-verificatienummer : ZXM1BZIS

Rotterdam, 08-07-2021

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 0421147.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de monsters zoals deze door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen voor
de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit
analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SGS laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 23 maart 2021 is SYNLAB Analytics & Services B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SGS
Environmental Analytics B.V. Alle erkenningen van SYNLAB Analytics & Services B.V blijven van kracht en
zijn/worden omgezet naar SGS Environmental Analytics B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) B06-1 B06 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001     

monster voorbehandeling  S Ja
 

 
 

 
 

 
 

 
 

droge stof gew.-% S 74.5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 9.6
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.49

1)
 

 
 

 
 

 
 

 

fenantreen mg/kgds S 61
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

antraceen mg/kgds S 15
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S 160
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 65
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

chryseen mg/kgds S 48
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 32
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 73
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 52
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 47
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 553.49
1) 2)

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

* Na het nemen van deelmonsters ten behoeve van het bepalen van de bodemkenmerken (droge stof en eventueel
organisch stof,  lutum en pH-CaCl2), alsmede eventuele deelmonsters voor vluchtige verbindingen (BTEX,
vluchtige halogenen, Cyanides), was geen 140 gram meer over voor de monstervoorbehandeling voor de overige
parameters. Daarom is minder dan 140 gram voorbehandeld voor deze parameters.

Voetnoten

1 De periode tussen monsterneming en het in behandeling nemen in het laboratorium was groter dan de
conserveringstermijn. Dit heeft mogelijk de representativiteit van het monster beïnvloed.

2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform NEN-EN 
16179

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan 
NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Conform AS3010-3 (org. stof gecorrigeerd voor 5,4 % lutum) en 
gelijkwaardig aan NEN 5754

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y9236922 18-06-2021 17-06-2021 ALC201  
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SGS Environmental Analytics B.V.
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.sgs.com/analytics-nl

Bodex Milieu B.V.

Coen Bullens

Putstraat 9

5091 TH  OOST-WEST EN MIDDELBEERS

Uw projectnaam : Oosteinde 72 te Papendrecht

Uw projectnummer : 0421147

SGS rapportnummer : 13502516, versienummer: 1.

Rapport-verificatienummer : WTBHA5PY

Rotterdam, 20-07-2021

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 0421147.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de monsters zoals deze door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen voor
de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit
analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SGS laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 23 maart 2021 is SYNLAB Analytics & Services B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SGS
Environmental Analytics B.V. Alle erkenningen van SYNLAB Analytics & Services B.V blijven van kracht en
zijn/worden omgezet naar SGS Environmental Analytics B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) B101-3 B101 (50-100)

002 Grond (AS3000) B102-1 B102 (0-50)

003 Grond (AS3000) B103-1 B103 (0-50)

004 Grond (AS3000) B104-1 B104 (0-50)

005 Grond (AS3000) B105-1 B105 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

monster voorbehandeling  S Ja
 

Ja
 

Ja
 

Ja
 

Ja
 

droge stof gew.-% S 70.6
 

77.5
 

73.7
 

72.3
 

72.8
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 7.2
 

4.6
 

4.6
 

9.4
 

6.9
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 6.8

 
6.0

 
11

 
9.7

 
6.4

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
zink mg/kgds S 270

 
400

 
250

 
470

 
290

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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Projectnummer
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform NEN-EN 
16179

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan 
NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 
AS3010-3

lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4

zink Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 
6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y9321118 16-07-2021 15-07-2021 ALC201  

002 Y9321114 16-07-2021 15-07-2021 ALC201  

003 Y9321237 16-07-2021 15-07-2021 ALC201  

004 Y9321119 16-07-2021 15-07-2021 ALC201  

005 Y9321229 16-07-2021 15-07-2021 ALC201  
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
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SGS Environmental Analytics B.V.
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.sgs.com/analytics-nl

Bodex Milieu B.V.

Coen Bullens

Putstraat 9

5091 TH  OOST-WEST EN MIDDELBEERS

Uw projectnaam : Oosteinde 72 te Papendrecht

Uw projectnummer : 0421147

SGS rapportnummer : 13505428, versienummer: 1.

Rapport-verificatienummer : GUZPNJAD

Rotterdam, 22-07-2021

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 0421147.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de monsters zoals deze door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen voor
de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit
analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SGS laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 23 maart 2021 is SYNLAB Analytics & Services B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SGS
Environmental Analytics B.V. Alle erkenningen van SYNLAB Analytics & Services B.V blijven van kracht en
zijn/worden omgezet naar SGS Environmental Analytics B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) B104-1a B104 (0-50)

002 Grond (AS3000) B105-1a B105 (0-50)

003 Grond (AS3000) B106-1 B106 (0-50)

004 Grond (AS3000) B106-2 B106 (50-100)

005 Grond (AS3000) B107-1 B107 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

monster voorbehandeling  S Ja
 

Ja
 

Ja
 

Ja
 

Ja
 

droge stof gew.-% S 73.1
 

74.2
 

69.8
 

75.7
 

60.9
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S  
 

 
 

9.5
 

5.1
 

13.5
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.02

1)
<0.01

 
0.02

 
<0.01

 
0.01

 

fenantreen mg/kgds S 0.42
 

0.25
 

0.26
 

0.25
 

0.30
 

antraceen mg/kgds S 0.13
 

0.08
 

0.11
 

0.06
 

0.10
 

fluoranteen mg/kgds S 1.3
 

0.70
 

1.2
 

0.81
 

0.94
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.75
 

0.37
 

0.76
 

0.35
 

0.52
 

chryseen mg/kgds S 0.79
 

0.36
 

0.69
 

0.29
 

0.56
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.59
 

0.27
 

0.48
 

0.22
 

0.39
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.95
 

0.44
 

0.87
 

0.45
 

0.65
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.80
 

0.37
 

0.65
 

0.37
 

0.53
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.77
 

0.35
 

0.61
 

0.32
 

0.49
 

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 6.52
2)

3.197
2)

5.65
2)

3.127
2)

4.49
2)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

* Na het nemen van deelmonsters ten behoeve van het bepalen van de bodemkenmerken (droge stof en eventueel
organisch stof,  lutum en pH-CaCl2), alsmede eventuele deelmonsters voor vluchtige verbindingen (BTEX,
vluchtige halogenen, Cyanides), was geen 140 gram meer over voor de monstervoorbehandeling voor de overige
parameters. Daarom is minder dan 140 gram voorbehandeld voor deze parameters.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        

Voetnoten

1 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het
resultaat vergroot.

2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) B108-1 B108 (0-50)

Analyse Eenheid Q 006     

monster voorbehandeling  S Ja
 

 
 

 
 

 
 

 
 

droge stof gew.-% S 71.0
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 8.4
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.01

 
 

 
 

 
 

 
 

 

fenantreen mg/kgds S 0.29
 

 
 

 
 

 
 

 
 

antraceen mg/kgds S 0.06
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S 0.89
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.43
 

 
 

 
 

 
 

 
 

chryseen mg/kgds S 0.44
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.33
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.52
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.43
 

 
 

 
 

 
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.40
 

 
 

 
 

 
 

 
 

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 3.8
2)

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        

Voetnoten

2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform NEN-EN 
16179

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan 
NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Conform AS3010-3 (org. stof gecorrigeerd voor 5,4 % lutum) en 
gelijkwaardig aan NEN 5754

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y9321119 16-07-2021 15-07-2021 ALC201  

002 Y9321229 16-07-2021 15-07-2021 ALC201  

003 Y9321127 16-07-2021 15-07-2021 ALC201  

004 Y9321128 16-07-2021 15-07-2021 ALC201  

005 Y9321124 16-07-2021 15-07-2021 ALC201  

006 Y9321121 16-07-2021 15-07-2021 ALC201  
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SGS Environmental Analytics B.V.
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.sgs.com/analytics-nl

Bodex Milieu B.V.

Coen Bullens

Putstraat 9

5091 TH  OOST-WEST EN MIDDELBEERS

Uw projectnaam : Oosteinde 72 te Papendrecht

Uw projectnummer : 0421147

SGS rapportnummer : 13505434, versienummer: 1.

Rapport-verificatienummer : G9UWYLLL

Rotterdam, 22-07-2021

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 0421147.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de monsters zoals deze door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen voor
de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit
analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SGS laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 23 maart 2021 is SYNLAB Analytics & Services B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SGS
Environmental Analytics B.V. Alle erkenningen van SYNLAB Analytics & Services B.V blijven van kracht en
zijn/worden omgezet naar SGS Environmental Analytics B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) B04-2 B04 (20-50)

Analyse Eenheid Q 001     

monster voorbehandeling  S Ja
 

 
 

 
 

 
 

 
 

droge stof gew.-% S 86.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 0.8
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S <2

 
 

 
 

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
zink mg/kgds S 55

 
 

 
 

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform NEN-EN 
16179

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan 
NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 
AS3010-3

lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4

zink Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 
6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y9236933 18-06-2021 17-06-2021 ALC201  
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SGS Environmental Analytics B.V.
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.sgs.com/analytics-nl

Bodex Milieu B.V.

Coen Bullens

Putstraat 9

5091 TH  OOST-WEST EN MIDDELBEERS

Uw projectnaam : Oosteinde 72 te Papendrecht

Uw projectnummer : 0421147

SGS rapportnummer : 13488427, versienummer: 1.

Rapport-verificatienummer : C2RWPS28

Rotterdam, 28-06-2021

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 0421147.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de monsters zoals deze door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen voor
de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit
analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SGS laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 23 maart 2021 is SYNLAB Analytics & Services B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SGS
Environmental Analytics B.V. Alle erkenningen van SYNLAB Analytics & Services B.V blijven van kracht en
zijn/worden omgezet naar SGS Environmental Analytics B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

PB01-1-1 PB01 (330-430)

Analyse Eenheid Q 001     

METALEN
barium µg/l S 240

 
 

 
 

 
 

 
 

 

cadmium µg/l S <0.20
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kobalt µg/l S 4.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

koper µg/l S <2.0
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kwik µg/l S <0.05
 

 
 

 
 

 
 

 
 

lood µg/l S <2.0
 

 
 

 
 

 
 

 
 

molybdeen µg/l S <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

nikkel µg/l S 5.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

zink µg/l S <10
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2

 
 

 
 

 
 

 
 

 

tolueen µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ethylbenzeen µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

o-xyleen µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

p- en m-xyleen µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

styreen µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

naftaleen µg/l S <0.02
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

dichloormethaan µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

tetrachlooretheen µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

tetrachloormethaan µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

trichlooretheen µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

chloroform µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

vinylchloride µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

tribroommethaan µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25

 
 

 
 

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

PB01-1-1 PB01 (330-430)

Analyse Eenheid Q 001     

fractie C12-C22 µg/l  <25
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C22-C30 µg/l  <25
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C30-C40 µg/l  <25
 

 
 

 
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.



Bodex Milieu B.V.

Oosteinde 72 te Papendrecht

0421147

13488427

24-06-2021

Coen Bullens

24-06-2021

28-06-2021

Blad 5 van 5

Projectnaam

Projectnummer
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SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2

cadmium Grondwater (AS3000) Idem

kobalt Grondwater (AS3000) Idem

koper Grondwater (AS3000) Idem

kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852

lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2

molybdeen Grondwater (AS3000) Idem

nikkel Grondwater (AS3000) Idem

zink Grondwater (AS3000) Idem

benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

tolueen Grondwater (AS3000) Idem

ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem

o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem

p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem

xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem

styreen Grondwater (AS3000) Idem

naftaleen Grondwater (AS3000) Idem

1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem

tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

chloroform Grondwater (AS3000) Idem

vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem

tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 G6975940 24-06-2021 24-06-2021 ALC236  

001 G6975946 24-06-2021 24-06-2021 ALC236  

001 B1968858 24-06-2021 24-06-2021 ALC204  



 
 

 

verkennend bodemonderzoek  
Oosteind 72 te Papendrecht 

rapport: BM.0421147/VBO/cbu.02 

 

Bijlage 7 : Analysecertificaat asbestonderzoek  
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SGS Environmental Analytics B.V.
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.sgs.com/analytics-nl

Bodex Milieu B.V.

Coen Bullens

Putstraat 9

5091 TH  OOST-WEST EN MIDDELBEERS

Uw projectnaam : Oosteinde 72 te Papendrecht

Uw projectnummer : 0421147

SGS rapportnummer : 13484795, versienummer: 1.

Rapport-verificatienummer : BITMRBAB

Rotterdam, 05-07-2021

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 0421147.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de monsters zoals deze door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen voor
de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit
analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SGS laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 23 maart 2021 is SYNLAB Analytics & Services B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SGS
Environmental Analytics B.V. Alle erkenningen van SYNLAB Analytics & Services B.V blijven van kracht en
zijn/worden omgezet naar SGS Environmental Analytics B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdacht ASBMM01-1 ASBMM01 (0-20)

Analyse Eenheid Q 001     

VOORBEREIDENDE RESULTATEN
totaal aangeleverd monster kg  12.88

 
 

 
 

 
 

 
 

 

in behandeling genomen
gewicht

kg  12.88
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Mengmonster samengesteld   nee
 

 
 

 
 

 
 

 
 

totaal gewicht <20 mm na
drogen

g  11035
 

 
 

 
 

 
 

 
 

droge stof gew.-%  85.7
 

 
 

 
 

 
 

 
 

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal
asbestconcentratie

mg/kgds Q 70
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gemeten hechtgebonden-
asbestconcentratie

mg/kgds Q <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gemeten niet-
hechtgebonden-
asbestconcentratie

mg/kgds Q 70
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds Q 47
 

 
 

 
 

 
 

 
 

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds Q 95
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gemeten hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds Q <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gemeten niet-hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds Q 70
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gemeten hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds Q <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gemeten niet-hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds Q <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

berekende bepalingsgrens mg/kgds Q n.v.t.
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gewogen asbestconcentratie mg/kgds Q 70.0068
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Asbestverdacht Conform NEN 5898

gemeten totaal
asbestconcentratie

Asbestverdacht Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E1991716 24-06-2021 17-06-2021 ALC291  
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Bijlage 8 : Interpretatie en toetsingskader 
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Interpretatie en toetsingskader 
De resultaten van de analyses van de monsters zijn enerzijds getoetst aan de ‘Circulaire 
bodemsanering per 1 juli 2013’ van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, zoals gepubliceerd in 
de Staatscourant 2013, nr. 16675, d.d. 27 juni 2013 en anderzijds aan de ‘Regeling bodemkwaliteit’ 
(behorende tot het Besluit bodemkwaliteit), zoals gepubliceerd in de Staatscourant 2007, nr. 247, d.d. 
13 december 2007 (laatst gewijzigd Staatscourant 2017, nr. 3524, d.d. 17 januari 2017).  
 
Circulaire Bodemsanering 2013 
De toetsingswaarden bestaan uit de volgende concentratieniveaus: 

• de achtergrondwaarde (AW) geeft het concentratieniveau aan in grond (landbodem), waarbij 

sprake is van een duurzame bodemkwaliteit; 

• de streefwaarde (S) geeft het concentratieniveau aan in grondwater (ondiep), waarbij sprake is 

van een duurzame bodemkwaliteit; 

• de interventiewaarde (I) geeft het concentratieniveau aan in grond (landbodem) of grondwater, 

waarbij in de Wet bodembescherming (Wbb) wordt gesproken van een ernstige verontreiniging. 

De interventiewaarden zijn gerelateerd aan een ruimtelijke schaal. 

Indien voor ten minste één stof de gemiddelde concentratie van minimaal 25 m³ grond of 100 
m³ bodemvolume grondwater hoger is dan de interventiewaarde, wordt er gesproken van een 
geval van ernstige bodemverontreiniging. 

 
De streef-, achtergrond- en interventiewaarden zijn bij het beoordelen van de verontreinigingen niet de 
enige maatstaven. De gehaltes moeten steeds in samenhang worden beschouwd met het gebruik van 
de bodem en de lokale verontreinigingssituatie. 
 
De analyseresultaten zijn getoetst, conform de Bodem Toets- en Validatieservice (BoToVa), waarbij 
de analyseresultaten (de meetwaarden) zijn gecorrigeerd naar een gestandaardiseerd meetwaarde 
(GSSD). Bij het corrigeren van de grond wordt gebruik gemaakt van de in het laboratorium gemeten 
gehalte aan organische stof en lutum. 
 
Als hulpmiddel c.q. indicatieniveau voor het verrichten van nader bodemonderzoek wordt een index 
bepaald met de formule: (GSSD - AW) / (I - AW). Indien deze waarde groter is dan 0,5 kan er reden 
zijn voor het uitvoeren van nader bodemonderzoek. Er dient echter altijd rekening gehouden te 
worden met de situatie ter plaatse. 
 
Besluit bodemkwaliteit 
Bij de toepassingseisen (hergebruik van grond elders) en het vaststellen van de 
bodemkwaliteitsklasse is in het Besluit bodemkwaliteit onderscheid gemaakt in een gebiedsspecifiek 
beleid en een generiek beleid. Bij het bepalen van de toepassingseisen in het generieke kader wordt 
getoetst aan: 

• bodemfunctieklasse van de ontvangende bodem; 

• bodemkwaliteitsklasse van de ontvangende bodem; 

• toepassingseis voor de partij toe te passen grond. 

In het onderhavige rapport wordt indicatief invulling gegeven aan deze toepassingseisen. Door de 
analyseresultaten van het (verkennend) onderzoek te toetsen aan de maximale 
samenstellingswaarden uit het Besluit bodemkwaliteit grond wordt een milieuhygiënische 
kwaliteitsklasse aan de grond toegewezen. Hierbij kan de partij grond onderverdeeld worden in twee 
klassen (en daarnaast kan de grond ‘altijd toepasbaar’ en of ‘niet toepasbaar’ zijn). Van elke klasse 
zijn de maximale waarden vastgesteld. Onderstaand is een en ander schematisch weergegeven. 
 

Altijd toepasbaar Klasse wonen Klasse industrie Niet toepasbaar 
    

 Achtergrondwaarden Maximale waarden Maximale waarden 
  Klasse wonen  Klasse industrie 
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De maximale waarden die bij de verschillende normen horen zijn opgenomen in tabel 1 van bijlage B 
in de ‘Regeling bodemkwaliteit’. 
 
Toetsing aan een gebiedsspecifiek beleid is niet opgenomen in deze rapportage. 
 
Ouderdomsbepaling 
Op 1 januari 1987 is de Wet bodembescherming (Wbb) in werking getreden. Door het in werking 
treden van de Wbb is onderscheid ontstaan tussen historisch bodemverontreinigingen (verontreiniging 
veroorzaakt vóór 1 januari 1987) en zorgplichtgevallen (verontreinigingen veroorzaakt na 1 januari 
1987). 
 
Voor een historisch geval van niet-ernstige bodemverontreiniging (minder dan 25 m³ grond of 100 m³ 
bodemvolume grondwater hoger dan de interventiewaarde) geldt in beginsel geen saneringsplicht. 
Voor verontreinigingen met asbest geldt geen ‘volumecriteria’. Dat wil zeggen bij een overschrijding 
van de interventiewaarde voor asbest er altijd sprake is van een ernstige verontreiniging. 
 
Indien verontreinigingen zijn ontstaan na 1 januari 1987, of 1993 voor verontreinigingen met asbest, is 
er sprake van zorgplicht (artikel 13 Wbb). In dat geval dienen de verontreinigingen zo spoedig mogelijk 
gesaneerd te worden, ongeacht de aangetroffen gehalten en de risico’s van de verontreinigende 
stoffen. De bepaling van de ernst van de verontreiniging en de spoedeisendheid spelen hier geen rol. 
Het gaat hierbij om sanering tot de oude toestand (multifunctioneel) op basis van de stand der 
techniek (ALARA8-principe). 
 
Of de bodemverontreiniging in belangrijke mate veroorzaakt is voor 1 januari 1987 wordt bepaald op 
basis van gegevens over de bedrijfsvoering (processen, gebruik van stoffen of eventuele 
gebeurtenissen of incidenten) en bij twijfel op basis van gegevens over de bedrijfsvoering en 
specifieke kenmerken van de bodemverontreiniging. 
 
PFAS 
In het Tijdelijk handelingskader PFAS (aanpassing d.d. 2 juli 2020) zijn de toepassingsnormen 
opgenomen. De toepassingsnormen voor het toepassen van grond en baggerspecie op de landbodem 
en in oppervlaktewater zijn in onderstaande tabel opgenomen.  
 
Toepassingsnormen PFAS voor het toepassen van grond en baggerspecie 

Categorie Toepassingssituatie Toepassingswaarde 
(μg/kg d.s.) (4) (5) (6) 

Op de landbodem 

4.1 Grond en baggerspecie toepassen boven grondwaterniveau  

Bodemkwaliteitsklasse Bodemfunctieklasse  

wonen of industrie wonen of industrie PFAS = 3 
PFOA = 7 

landbouw/natuur wonen of industrie PFAS = 1,4 
PFOA = 1,9 

Landbouw/natuur, wonen of industrie landbouw/natuur PFAS = 1,4 
PFOA = 1,9 

4.2 Baggerspecie toepassen boven grondwaterniveau(1), als bedoeld in 
artikel 35, onder f, BBK (verspreiden van baggerspecie op aangrenzend 
perceel of weilanddepot) 

PFAS = 3 
PFOA = 7 

4.3 Grond en baggerspecie grootschalig toepassen boven 
grondwaterniveau(1) 

PFAS = 3 
PFOA = 7 

                                                      
8  ALARA: "As Low As Reasonably Achievable" (= zo laag als redelijkerwijs haalbaar is). 
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4.4 Grond en baggerspecie toepassen in 
grondwaterbeschermingsgebieden 

gebiedskwaliteit 

4.5 Grond en baggerspecie toepassen onder 
grondwaterniveau(2), met inbegrip van grootschalige toepassing. 

PFAS = 1,4 
PFOA = 1,9 

In oppervlaktewater 

4.6 Grond toepassen Vervalt, zie categorie 4.8.2, 
4.9.1 en 4.9.2 

4.7 Baggerspecie toepassen in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam of 
aansluitende (sedimentdelende) stroomafwaarts gelegen 
oppervlaktewaterlichamen als bedoeld in artikel 35, onder g, BBK 
(verspreiden van baggerspecie in zoet of zout oppervlaktewater). 

Toepasbaar, wel meten en 
toetsen op uitschieters. 

4.8.1 Baggerspecie toepassen in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam in 
ophogingen in waterbouwkundige constructies, uitgezonderd de diepe 
plas, als bedoeld in artikel 35, onder d, BBK 

Toepasbaar, wel meten en 
toetsen op uitschieters. 

4.8.2 Het in een ander oppervlaktewaterlichaam uitgezonderd een diepe 
plas(3): 
verspreiden van baggerspecie (bij niet-sedimentdelende 
oppervlaktewaterlichamen) als bedoeld in artikel 35, onder g, BBK en 
het toepassen van baggerspecie en grond in ophogingen in 
waterbouwkundige constructies als bedoeld in artikel 35, onder d, BBK. 

Rijkswater: PFAS = 0,8 
PFOS = 3,7 
Anders: PFAS = 0,8 
PFOS = 1,1 

4.9.1 Baggerspecie en grond toepassen in niet-vrijliggende diepe plassen die 
in open verbinding staan met een rijkswater (3) (8) 

PFAS = 0,8 
PFOS = 3,7 

4.9.2 Baggerspecie en grond toepassen in andere diepe plassen dan 
bedoeld onder 4.9.(7)(8) 

PFAS = 0,8 
PFOS = 1,1 

Voetnoten bij tabel:  
(1) Voor gebieden met een hoge grondwaterstand geldt in plaats van ‘boven grondwaterniveau’: tot ten hoogste 1 meter onder het 
maaiveld. Indien de grond als gevolg van zetting op termijn in de verzadigde zone terechtkomt wordt de grond geacht boven grondwater te 
zijn toegepast.  

(2) Voor gebieden met een hoge grondwaterstand geldt in plaats van ‘onder grondwaterniveau’: op een diepte van 1 meter en meer onder 
het maaiveld. Indien de grond als gevolg van zetting op termijn in de verzadigde zone terechtkomt wordt de grond geacht boven 
grondwater te zijn toegepast.  
(3) Onder ‘diepe plas’ wordt verstaan: oppervlaktewaterlichaam, ontstaan als gevolg van zandwinning, grindwinning of kleiwinning of een 
dijkdoorbraak.  
Onder ‘vrijliggende diepe plas’ wordt verstaan: diepe plas, die niet is gelegen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk en die 
bovendien boven de spronglaag nauwelijks wordt gevoed door oppervlaktewater van elders (de verblijftijd van het water is voor 90% van 
het jaar langer dan een maand). Als de diepe plas is gelegen in een groter oppervlaktewaterlichaam wordt de rest van het 
oppervlaktewaterlichaam beschouwd als oppervlaktewater van elders. Onder ‘niet-vrijliggende diepe plas’ wordt verstaan: diepe plas, 
gelegen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk, of diepe plas die niet aan de definitie van vrijliggende plas voldoet.  
(4) Op de waarden uit deze tabel hoeft geen bodemtypecorrectie te worden toegepast als het gehalte van organische stof minder dan 10% 
bedraagt.  

(5) Tenzij een lokale maximale waarde is vastgesteld (zie paragraaf 5).  

(6) Met toepassingswaarden voor PFAS wordt bedoeld de waarde voor alle overige PFAS verbindingen, te toetsen per stof (dus niet 
gesommeerd). PFOS en PFOA worden getoetst aan de hand van de sommatie van de concentraties lineair en vertakt.  

(7) Voor plassen waar nog geen verondieping heeft plaatsgevonden, kan niet van de toepassingswaarde in de tabel worden uitgegaan. In 
deze gevallen zal het waterschap in overleg met gemeente en provincie een uitvoerige afweging moeten maken of deze verondieping 
gewenst is en welke voorwaarden hieraan moeten worden gesteld. Hierbij moet op basis van de zorgplichten zelf worden bepaald welke 
kwaliteit grond en baggerspecie verantwoord kan worden toegepast.  

(8) Alleen indien in de nabijheid van de diepe plas geen kwetsbaar object is gelegen. Hiervoor is een toetsingskader opgenomen in de 
Handreiking voor de herinrichting van diepe plassen. 
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De genoemde categorieën benoemd in bovenstaande tabel corresponderen met de nummers van de 
paragrafen in het Aangepaste Tijdelijk Handelingskader PFAS (d.d. 2-7-2020). Het Aangepaste 
Tijdelijk Handelingskader PFAS kunt u downloaden via de website  
 
https://www.rijksoverheid.nl/ documenten/rapporten/2020/07/03/bijlage-geactualiseerd-tijdelijk-
handelingskader. 
 
Opgemerkt wordt dat onderhavige partij ten aanzien van PFAS enkel is getoetst aan het landelijk 
beleid. Men dient rekening te houden dat eventueel lokaal beleid kan afwijken ten opzichte van het 
landelijk beleid. 
 
 

  



 
 

 

verkennend bodemonderzoek  
Oosteind 72 te Papendrecht 

rapport: BM.0421147/VBO/cbu.02 

 

Bijlage 9 : Gegevens vooronderzoek 
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Inleiding

Voor u ligt een rapportage van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (hierna OZHZ) met de beschikbare informatie over de milieuhygiënische kwaliteit van grond en grondwater van het door u
opgevraagde perceel. Daarnaast zijn gegevens over bedrijven met een milieuvergunning opgenomen in dit rapport. Dit rapport is een samenvatting van gegevens afkomstig uit het bodem- en
bedrijfsinformatiesysteem van OZHZ. Het informatiesysteem bevat gegevens met betrekking tot uitgevoerde bodemonderzoeken, aanwezige, gesaneerde en buiten gebruik gestelde ondergrondse
brandstoftanks, historische bodembedreigende activiteiten en actuele bodembedreigende activiteiten.

Met nadruk wordt gesteld dat dit rapport een geautomatiseerde samenvatting is van de in de informatiesystemen van OZHZ aanwezige gegevens. Wilt u meer weten over de rapporten en inrichtingen
die in deze rapportage staan? Raadpleeg de desbetreffende dossiers. Rapporten kunt u kosteloos opvragen via de website van OZHZ. Als OZHZ gaan we uitsluitend uit van de informatie die bij ons
bekend is en in onze bodeminformatiesystemen staat.

Dit rapport bestaat uit vier delen:

Deze pagina bevat een tekening van het geselecteerde gebied.1.
Informatie over het geselecteerde gebied, per locatie gegroepeerd (de in het bodeminformatiesysteem van OZHZ aangetroffen informatie over locaties die zich binnen het geselecteerde gebied
bevinden).

2.

Disclaimer.3.
Toelichting op de rapportage. Hier vindt u de uitleg van de gegevens die in dit rapport zijn vermeld.4.

Graag uw aandacht voor het volgende:

De omgevingsrapportage zoals deze nu voor u ligt bevat helaas nog niet alle bij OZHZ bekende tankinformatie. Het kan daarom zijn dat er brandstoftanks ontbreken. Er wordt aan gewerkt om ook het
laatste informatiesysteem aan deze rapportage toe te voegen. In de tussentijd kunt u aanvullende tankinformatie kosteloos opvragen via de website van OZHZ onder het thema "Bodem". Onze excuses
voor het ongemak.

Indien er bij de in deze rapportage vermelde locaties ook documenten met links zijn vermeld kunnen deze documenten vanuit deze rapportage gedownload worden. Deze documenten zijn zo
zorgvuldig mogelijk geanonimiseerd. Desondanks kan het voorkomen dat deze documenten toch nog persoonsgegevens bevatten. Op verzoek zullen wij deze gegevens alsnog uit het document
verwijderen.
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Locatie: Oostpolder te Papendrecht - fase 2 en fase 3

Locatie
Adres Oostpolder 0 Papendrecht

Locatiecode AA059000097

Locatienaam Oostpolder te Papendrecht - fase 2 en fase 3

Plaats Papendrecht

Locatiecode bevoegd gezag WBB ZH059009127

Status
Vervolg WBB Uitvoeren aanvullend OO Beoordeling Potentieel Ernstig

Status rapporten Bouwstoffenbesluit Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Opdrachtnummer Archief Conclusie overheid

11-03-1992 Indicatief onderzoek Oostpolder fase 2 ign
grond loc 2 licht verontr met zn en conc indiv pak chryseen verh. grw loc 1 en loc 2
licht verontr met cr. grw loc 2 licht verontr met tol. geen gebruiksbeperkingen locaties.

01-03-1993 Historisch onderzoek
Oostpolder (vinex
drechtsteden)

milieudienst
zhz

01-03-1993
Orienterend
bodemonderzoek

Oostpolder Fase 1
milieudienst
zhz

Pdf- 496917
5 mm toplaag licht verontr met ni, zn, eox. slib sloot a = klasse 1. grw pb2 chloroform
licht verh, pb16 tri licht verh, pb44 cr licht verh.

01-06-1993
Orienterend
bodemonderzoek

Tiendweg-Oost 2 MZHZ Pdf- 489085
westelijke kas: lichte verontr mo. dempingsmat gedempte sloot licht verontr met pak,
zn. oostelijke kas: lichte verontr mo. puiverharde pad: pak licht verh. no naar bg tank
buiten loc.

01-07-1993
Verkennend onderzoek
NVN 5740

Oostpolder fase 2
milieudienst
zhz

slibvlek mb106 (0-0,1 m-mv): pak > b-waarde. in mm2 en 3 pak licht verh. in mm5 eox
licht verh. op kant gezette slib: dieldrin > a. puinpad: pak licht verh. ondergr: eox > a.
slib sloten: klasse 2. in grw hg en tol licht verh.

01-11-1993 Nader onderzoek Tiendweg-Oost 2 MZHZ Pdf- 496825
nabij westelijke kas beperkte verontr mo. in kern verontr wordt b-waarde voor grw
overschreden. geen san noodz.

01-12-1993
Verkennend onderzoek
NVN 5740

Tiendweg Oost 15 (t/o
Oosteind 100)

dordrecht
research

01-01-1994
Verkennend onderzoek
NVN 5740

Oostpolder fase 3
milieudienst
zhz

Pdf- 486154
toplaag b129: pb > i. topl b227: cu > i. topl b16, b33: cu, zn > (s+i)/2, pb > i. topl
b180: zn > (s+i)/2. topl b283: ni >(s+i)/2. topl paardenbak: pb > (s+i)/2, cu > i. pad 2+9:
pak > (s+i)/2. slib sloot a+c: klasse 2. sloot b: klasse 3.

01-06-1994 Nader onderzoek Oostpolder fase 3
milieudienst
zhz

Pdf- 718131
loc 1: bovenlaag matig tot sterk verontr met pb (puin). san noodz. ca 500m3 grond
ontgr. dempingsmat sloten matig verontr met as, cu, pb, zn. puinh topl tussen sloot
1-2: matig met cu, zn; sterk met pb. 900m3 grond ontgr.

01-06-1994
Verkennend onderzoek
NVN 5740

Oostpolder fase 2 (tussen
1a en 2)

milieudienst
zhz

puinh toplaag dammetjes: pak, zn licht verh. zowel in top- als onderlaag eox licht
verh. advies: toplaag dammetjes hergebr onder wegen, parkeerpl.

01-06-1994
Verkennend onderzoek
NVN 5740

Oostpolder fase 2 & 3
(Houwelinggronden)

milieudienst
zhz

toplaag licht verontr met eox. topl volkstuin licht verontr met pak (kolengruis). ondergr
en topl boerderij matig verontr met pb. slib sloot a = klasse 2. sloot b = klasse 3.

09-02-1996 Nader onderzoek Oostpolder fase 2
milieudienst
zhz

27-04-2001
Verkennend onderzoek
NEN 5740

Oostpolder (hoek tiendweg
oost/matenasch

adico

01-10-2002
Verkennend onderzoek
NEN 5740

Oostpolder fase 3/3a
dordrecht
research

01-10-2002
Verkennend onderzoek
NEN 5740

Oostpolder fase 3/3a
deelloc A

Dordr.
Research

DOS-MIGR-
0206838

01-10-2002
Verkennend onderzoek
NEN 5740

Oostpolder fase 3/3a
deelloc B

Dordr.
Research

DOS-MIGR-
0206838

01-10-2002
Verkennend onderzoek
NEN 5740

Oostpolder fase 3/3a
deelloc C

Dordr.
Research

DOS-MIGR-
0206838

04-11-2002 Bouwstoffenbesluit
Vliegtuigberging
(Oostpolder fase 2)

Mos

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

bestrijdingsmiddelenopslagplaats 9999 8888 Nee Per definitie Onbekend Nee Nee

brandstoftank (bovengronds) 9999 8888 Niet van toepassing Per definitie Onbekend Nee Nee

demping (niet gespecificeerd) 9999 8888 Nee Ja Onbekend Nee Nee

demping met grond 9999 9999 Niet van toepassing Per definitie Onbekend Nee Nee

dieseltank (bovengronds) 9999 8888 Niet van toepassing Per definitie Onbekend Nee Nee

erfverharding met puin en/of bouw en sloopafval 9999 8888 Nee Per definitie Onbekend Nee Ja

erfverharding met puin en/of bouw en sloopafval 9999 9999 Niet van toepassing Per definitie Onbekend Nee Nee

glastuinbouw 9999 9999 Niet van toepassing Per definitie Onbekend Nee Nee

hbo-tank (bovengronds) 9999 9999 Niet van toepassing Per definitie Onbekend Nee Nee

lasinrichting 1994 9999 Nee Nee Onbekend Nee Nee
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stortplaats puin en/of bouw- en sloopafval op land 9999 8888 Niet van toepassing Per definitie Onbekend Nee Ja

volkstuinen 9999 8888 Nee Per definitie Onbekend Nee Ja

Geconstateerde verontreinigingen
Matrix Overschr. m² m³ Van Tot Opmerking

Grond >A: Cu, Pb, MO

Grond S Ni, Zn, EOX, PAK, Cu, Hg, Pb

Grond T >B: PAK >B cd, Zn

Grondwater >B: MO, aromaten

Grondwater S Cr, Ni, Pb

Grondwater T As

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Geulweg 12

Locatie
Adres GEULWEG 12 3356LB Papendrecht

Locatiecode AA059000157

Locatienaam Geulweg 12

Plaats Papendrecht

Locatiecode bevoegd gezag WBB ZH059000024

Status
Vervolg WBB voldoende gesaneerd Beoordeling niet ernstig, licht tot matig verontreinigd

Status rapporten Monitoringsrapportage Beschikking

Status besluiten Status asbest Onverdacht op basis preHO

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Opdrachtnummer Archief Conclusie overheid

30-03-1993 BOOT Geulweg 12 (Tankstation P. de Koning) ign D-16-1572805

01-08-1994 Saneringsplan Geulweg 12 (Tankstation P. de Koning) biosoil D-16-1572805

05-07-1995 Sanerings evaluatie Geulweg 12 biosoil D-16-1572805

29-10-1999 Monitoringsrapportage Geulweg 12 (Tankstation P. de Koning) comon

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

autoreparatiebedrijf 9999 8888 Nee Ja Onbekend Nee Onbekend

benzine-service-station 1973 1995 Nee Ja Onbekend Nee Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen
Matrix Overschr. m² m³ Van Tot Opmerking

Grond I 32 50 MO, Xylenen

Grond S 50
Tolueen, ethylbenzeen De lege velden zijn niet aangevuld omdat de desbetreffende informatie niet is gevonden in de documentatie/ het gaat hier om
een overschrijding die niet boven de interventiewaarde ligt.

Grond T
Benzeen De lege velden zijn niet aangevuld omdat de desbetreffende informatie niet is gevonden in de documentatie/ het gaat hier om een
overschrijding die niet boven de interventiewaarde ligt.

Grondwater I 50 Xylenen, tolueen, benzeen, MO De lege velden zijn niet aangevuld omdat de desbetreffende informatie niet is gevonden in de documentatie

Grondwater S 150
De lege velden zijn niet aangevuld omdat de desbetreffende informatie niet is gevonden in de documentatie/ het gaat hier om een overschrijding die niet
boven de interventiewaarde ligt.

Grondwater T
Ethylbenzeen De lege velden zijn niet aangevuld omdat de desbetreffende informatie niet is gevonden in de documentatie/ het gaat hier om een
overschrijding die niet boven de interventiewaarde ligt.

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Datum Besluit Kenmerk Status

25-11-1994 Instemmen met SP 85506 Definitief

28-10-1996 Instemmen uitgevoerde sanering 100637 Definitief

Sanering
Type sanering Zorgstatus Uiterste start Werkelijke start Werkelijke einddatum

Deelsanering (gedeelte locatie) Geen Nazorg 01-01-1995 31-12-1995

Saneringscontouren
Datum Gerealiseerd bovengrond Gerealiseerd ondergrond Medium

28-10-1996 Voll. verw., aanvulgrond schoon (MF) Stabiel, geen restverontr./zorg/mon.

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Oosteind 47

Locatie
Adres Oosteind 47 3356AB Papendrecht

Locatiecode AA059000207

Locatienaam Oosteind 47

Plaats Papendrecht

Locatiecode bevoegd gezag WBB ZH059009205

Status
Vervolg WBB Uitvoeren aanvullend OO Beoordeling Potentieel Ernstig

Status rapporten Indicatief onderzoek Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Opdrachtnummer Archief Conclusie overheid

04-05-1990 Indicatief onderzoek Oosteind 47 ign

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

brandstoffendetailhandel (vloeibaar) 1896 9999 Nee Nee Onbekend Nee Nee

bulldozer- en graafmachinereparatiebedrijf 9999 8888 Niet van toepassing Per definitie Onbekend Nee Nee

hijs-, hef- en andere transportmiddelenindustrie 1984 9999 Nee Ja Onbekend Nee Nee

landbouwmachinereparatiebedrijf 9999 9999 Nee Ja Onbekend Nee Nee

ophooglaag met baggerspecie 9999 8888 Niet van toepassing Per definitie Onbekend Nee Nee

timmerwerkplaats 1959 9999 Nee Ja Onbekend Nee Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Matrix Overschr. m² m³ Van Tot Opmerking

Grond T MO

Grondwater I MO

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Oosteind 70

Locatie
Adres OOSTEIND 70 3356AC Papendrecht

Locatiecode AA059000235

Locatienaam Oosteind 70

Plaats Papendrecht

Locatiecode bevoegd gezag WBB ZH059009016

Status
Vervolg WBB registratie restverontreiniging Beoordeling ernstig, geen spoed

Status rapporten Sanerings evaluatie Beschikking Ernstig, geen spoed

Status besluiten Ernstig, geen spoed Status asbest Onverdacht op basis preHO

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Opdrachtnummer Archief Conclusie overheid

01-11-2004 avr (aanvullend rapport) Oosteind 70 dordrecht research D-16-1547424

29-04-2005 Verkennend onderzoek NEN 5740 Oosteind 70 Inpijn Blokpoel D-16-1547424

01-07-2005 Nader onderzoek Oosteind 70 Inpijn Blokpoel D-16-1547424

01-12-2005 Saneringsplan Oosteind 70 dordrecht research D-16-1547424

02-02-2007 brf (briefrapport) Oosteind 70 dordrecht research D-16-1547424

01-04-2007 Sanerings evaluatie Oosteind 70 dordrecht research D-16-1553892

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

ophooglaag (niet gespecificeerd) 9999 9999 Nee Ja >I Nee Ja

Geconstateerde verontreinigingen
Matrix Overschr. m² m³ Van Tot Opmerking

Grond I 365 255

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Datum Besluit Kenmerk Status

27-03-2006 Instemmen met SP DGWM/2006/1509 Definitief

21-08-2007 Instemmen uitgevoerde sanering PZH-2007-348575 Definitief

Sanering
Type sanering Zorgstatus Uiterste start Werkelijke start Werkelijke einddatum

Volledig (hele geval) Registratie 21-08-2007

Saneringscontouren
Datum Gerealiseerd bovengrond Gerealiseerd ondergrond Medium

21-08-2007 Voll. verw., aanvulgrond schoon (MF) Stabiel, kl.restver./pas.zorg, geen mon

Zorgmaatregelen
Maatregel start Duur Eind Matrix Overschrijding Type maatregel

21-08-2007 999 Grond I
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Locatie: Geulweg ong.

Locatie
Adres Geulweg Papendrecht

Locatiecode AA059000417

Locatienaam Geulweg ong.

Plaats Papendrecht

Locatiecode bevoegd gezag WBB ZH059000417

Status
Vervolg WBB voldoende onderzocht Beoordeling niet ernstig, licht tot matig verontreinigd

Status rapporten Verkennend onderzoek NEN 5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Opdrachtnummer Archief Conclusie overheid

22-07-2014 Verkennend onderzoek NEN 5740 Geulweg Tritium 2014024191 Er is geen asbest aangetroffen tpv de rijweg. De bg is licht verontr met Co, PAK, MO en PCB

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Oosteind 74 te Papendrecht

Locatie
Adres Oosteind 74 3356AC Papendrecht

Locatiecode AA059000443

Locatienaam Oosteind 74 te Papendrecht

Plaats Papendrecht

Locatiecode bevoegd gezag WBB ZH059000443

Status
Vervolg WBB registratie restverontreiniging Beoordeling Ernstig, niet urgent

Status rapporten Sanerings evaluatie Beschikking Ernstig, niet urgent

Status besluiten Ernstig, niet urgent Status asbest Asbest aangetoond, onderzoek niet conform NEN 5707;

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Opdrachtnummer Archief Conclusie overheid

29-06-2015 Verkennend onderzoek NEN 5740 VO + NO Oosteind 74 Tritium advies D-16-1616493

15-10-2015 avr (aanvullend rapport) Aanvullend bodem- en asbestonderzoek Oosteind 74 Tritium advies D-16-1616493

01-06-2016 Saneringsplan Oosteinde 74 Papendrecht Tritium advies D-16-1616493

30-08-2017 Sanerings evaluatie Evaluatieverslag grondsanering Oosteind 74 Papendrecht Tritium advies D-17-1678226

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Matrix Overschr. m² m³ Van Tot Opmerking

Grond I In de documentatie kan gevonden worden dat er in totaal 109 m3 is verontreinigd. De rest is niet gevonden.

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Datum Besluit Kenmerk Status

15-09-2016 beschikking ernstig, geen spoed D-16-1624428 / CHK Definitief

23-10-2017 Instemmen uitgevoerde sanering D-17-1684600 / JED Aangeboden

Sanering
Type sanering Zorgstatus Uiterste start Werkelijke start Werkelijke einddatum

Volledig (locatie) Registratie 23-10-2017

Saneringscontouren
Datum Gerealiseerd bovengrond Gerealiseerd ondergrond Medium

23-10-2017 Volledig verwijderen, aanvulgrond Maximale Waarde Niet van toepassing

Zorgmaatregelen
Maatregel start Duur Eind Matrix Overschrijding Type maatregel

16-10-2017 999 Grond I Wbb
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Disclaimer

Deze rapportage betreft een geautomatiseerde samenvatting van de op het moment van aanvragen aanwezige gegevens in de informatiesystemen van OZHZ. De basisgegevens uit de
informatiesystemen zijn in de regel door derden aangeleverd.

Er kan niet worden uitgesloten dat elders relevante informatie aanwezig is, die niet in de informatiesystemen van OZHZ en dus in deze samenvatting is opgenomen. Ook is het vanzelfsprekend mogelijk
dat na het moment van aanvragen aanvullende gegevens door OZHZ worden verkregen, of dat recent verkregen informatie nog niet in het informatiesysteem is ingevoerd. Deze rapportage dient
derhalve te worden gezien als een momentopname.

Vanwege het mobiele karakter van sommige bodemverontreinigingen kan ook niet worden uitgesloten dat de verontreinigingssituatie sinds het uitvoeren van een bodemonderzoek is gewijzigd.
Aangezien het invoeren van gegevens mensenwerk is, kan evenmin worden uitgesloten dat bij het invoeren invoer- en/of interpretatiefouten zijn gemaakt.

OZHZ is niet aansprakelijk voor enige directe schade dan wel enige andere indirecte incidentele of gevolgschade als blijkt dat in de praktijk de verontreinigingssituatie anders is dan in dit rapport is
vermeld. In het geval van koop/verkoop adviseert OZHZ om bij twijfel aan de representativiteit van de in dit rapport vermelde gegevens alsnog bodemonderzoek op de betreffende locatie te laten
uitvoeren.

Deze rapportage kan in de regel niet worden gebruikt bij meldingen of vergunningsaanvragen waarvoor een bodemonderzoek is vereist. Kopieën van de in deze rapportage vermelde rapporten kunnen
hier mogelijk wel voor worden gebruikt. Dit is afhankelijk van de onderzoekseisen vanuit de melding/vergunning en de aard, ouderdom en kwaliteit van het betreffende onderzoek.

Graag uw aandacht voor het volgende:

De omgevingsrapportage zoals deze nu voor u ligt bevat helaas nog niet alle bij OZHZ bekende tankinformatie. Het kan daarom zijn dat er brandstoftanks ontbreken. Er wordt aan gewerkt om ook het
laatste informatiesysteem aan deze rapportage toe te voegen. In de tussentijd kunt u aanvullende tankinformatie kosteloos opvragen via de website van OZHZ onder het thema "Bodem". Onze excuses
voor het ongemak.

Indien er bij de in deze rapportage vermelde locaties ook documenten met links zijn vermeld kunnen deze documenten vanuit deze rapportage gedownload worden. Deze documenten zijn zo
zorgvuldig mogelijk geanonimiseerd. Desondanks kan het voorkomen dat deze documenten toch nog persoonsgegevens bevatten. Op verzoek zullen wij deze gegevens alsnog uit het document
verwijderen.
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Toelichting

Algemene informatie
Bodemkwaliteitskaart
Ten aanzien van informatie over de algemene bodemkwaliteit (gemiddelde) van de zone waarin de locatie is gelegen, wordt verwezen naar de bodemkwaliteitskaart van de regio Zuid-Holland Zuid.
Deze is bereikbaar via www.ozhz.nl.

Voormalige boomgaarden en kassen
Op veel locaties in de regio Zuid-Holland Zuid waren in de periode 1950-1975 boomgaarden en kassen aanwezig (en zijn wellicht nog steeds aanwezig). Deze locaties zijn verdacht vanwege de
(mogelijke) aanwezigheid van verhoogde gehalten aan bestrijdingsmiddelen in de bodem. Indien op een perceel in de genoemde periode een boomgaard of een kas aanwezig is geweest, dient
derhalve bij een bodemonderzoek extra aandacht te worden besteed aan de (mogelijke) aanwezigheid van organochloor bestrijdingsmiddelen in de bovengrond. De aanwezigheid van voormalige
boomgaarden en kassen is helaas niet geautomatiseerd af te leiden uit de gegevensbestanden van OZHZ. Daarom wordt verwezen naar de internetsite http://topotijdreis.nl. Hierop zijn onder andere de
topografische kaarten van 1958 en 1969 beschikbaar. Op deze kaarten zijn boomgaarden herkenbaar als gestippelde groene of witte percelen en kassen als rood gearceerde percelen

Algemene uitleg bij deze rapportage
De rapportage bevat een beschrijving van de bodem gerelateerde activiteiten op de locatie. Of op een locatie bodemonderzoek is uitgevoerd, hangt af van vele factoren. Zo verplicht de overheid een
bodemonderzoek bij een omgevingsvergunning ten behoeve van nieuwbouw en worden vaak bodemonderzoeken uitgevoerd bij transacties van grond. Ook kan het zijn dat een verontreiniging bij toeval
aan het licht is gekomen, waarna de overheid en/of eigenaar overgaan tot een nader onderzoek. Als er geen bodeminformatie over een locatie in het bodeminformatiesysteem bij OZHZ te vinden is, is
dit geen garantie dat er ook geen bodemverontreiniging aanwezig is. Om inzicht te krijgen in locaties met een risico op de aanwezigheid van een bodemverontreiniging, zijn de bodembedreigende
activiteiten uit het verleden in kaart gebracht. Deze zijn ondergebracht in het zogenaamde HBB bestand. Deze informatie is opgenomen in het onderhavige rapport.

Wat u moet weten over Historische Bodembedreigende Activiteiten (HBB bestand)
Dit zijn activiteiten die zich in het verleden op de onderzoekslocatie hebben voorgedaan en waarvan de mogelijkheid bestaat dat ze de bodem hebben verontreinigd. De gegevens zijn afkomstig uit
oude bestanden en tekeningen, zoals het hinderwetarchief, milieuarchief en de bestanden van de Kamer van Koophandel. Deze historische informatie zegt iets over het vermoeden van een
bodemverontreiniging. In feite is het een risicoanalyse die kan leiden tot een vervolgonderzoek.

Wat u moet weten over bodemonderzoeklocaties (verrichte bodemonderzoeken)
Een historisch bodemonderzoek zegt nog niets over de daadwerkelijke bodemkwaliteit. Pas na uitvoering van één of meerdere bodemonderzoek(en) kan een inschatting worden gemaakt van een
eventuele verontreiniging op de locatie.

Als ergens een bodemonderzoek is verricht en dit rapport wordt bij OZHZ aangeboden, wordt de onderzoekslocatie en het rapport geregistreerd in het bodeminformatiesysteem van OZHZ.
Alle beschikbare rapportages behorende tot de onderzoekslocatie worden tevens aan deze locatie gekoppeld.

Beoordeling verontreiniging
De analyseresultaten in relatie tot de onderzoeksstrategie geven een beeld van de verontreinigingssituatie. Op basis van hiervan wordt een locatie beoordeeld. Hieronder volgt een opsomming:

Niet verontreinigd: Op de locatie heeft een historisch onderzoek uitgewezen dat er geen verontreinigingsbronnen aanwezig zijn. Of op de locatie is bodemonderzoek uitgevoerd conform de NEN 5740.
Tijdens dit onderzoek is aandacht besteed aan alle, mogelijk op de locatie voorkomende (historische) verontreinigingsbronnen. Het gehalte van de gemeten stoffen is kleiner dan de
achtergrondwaarden.

Niet Ernstig: Op de locatie is sprake van een bodemverontreiniging, maar uit onderzoek blijkt dat er geen sprake is van een ernstige bodemverontreiniging. De gemeten gehalten zijn gelijk of hoger dan
de achtergrondwaarden, maar overschrijden de interventiewaarden niet. Er is in principe geen noodzaak tot vervolgonderzoek. De kwaliteit van de bodem kent wel beperkingen bij het vrijkomen van
deze grond. Deze grond is niet in alle gevallen vrij toepasbaar.

Pot. Ernstig: Potentieel ernstig. Mogelijk is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Een locatie wordt als potentieel ernstig beschouwd, wanneer een matige of sterke verontreiniging
in de grond en/of het grondwater is aangetroffen. De omvang van de verontreiniging is nog onvoldoende in beeld. Een locatie wordt tevens als potentieel ernstig gekwalificeerd wanneer er
bodembedreigende handelingen hebben plaatsgevonden zonder dat aan de hand van een bodemonderzoek is geverifieerd of deze handelingen hebben geleid tot een bodemverontreiniging.
De locatie is dan verdacht met betrekking tot de aanwezigheid van een bodemverontreiniging.

Pot. Spoedeisend: Potentieel spoedeisend. Een locatie wordt als potentieel spoedeisend gekwalificeerd wanneer er substantiële bodembedreigende handelingen hebben plaatsgevonden zonder dat er
aan de hand van een bodemonderzoek is geverifieerd of deze handelingen hebben geleid tot een bodemverontreiniging. De locatie is dan verdacht met betrekking tot de aanwezigheid van een
spoedeisende bodemverontreiniging.

Pot. Urgent: Potentieel urgent. Is "oude" terminologie, Urgent is vervangen door de term "Spoedeisend". Zie Pot. spoedeisend.

Pot. verontreinigd: Potentieel verontreinigd. De locatie is verdacht op het voorkomen van bodembedreigende handelingen. Het vermoeden bestaat dat de locatie wel verontreinigd is,
maar dat er op de locatie geen geval van ernstige bodemverontreiniging aanwezig is.

Ernstig, geen spoed: Door het bevoegd gezag Wet bodembescherming (Wbb) is door middel van een beschikking vastgelegd dat er sprake is van een sterke verontreiniging met een omvang groter dan

25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater. Onderzoek heeft uitgewezen dat er geen gezondheids-, ecologische- en/of verspreidingsrisico's zijn. Bij herinrichting van de verontreinigde locatie (bijvoorbeeld
nieuwbouw), of bij grondverzet geldt een saneringsverplichting.

Ernstig, niet urgent: Zie Ernstig, geen spoed.

Ernstig, spoed niet bepaald: Er is sprake van een sterke verontreiniging van meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3grondwater waarvan de risico's niet zijn vastgesteld. Afhankelijk van de
verontreinigingssituatie kan dit wenselijk zijn te onderzoeken.

Ernstig, geen risico's bepaald: Zie Ernstig, spoed niet bepaald.

Ernstig, spoed, risico’s wegnemen:  Er is sprake van een sterke bodemverontreiniging met een omvang van meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater. Door het bevoegd gezag Wbb is bepaald dat
de aanwezige verontreiniging een dermate actueel gevaar vormt voor de volksgezondheid, en/of het ecosysteem en/of verspreiding, dat het risico direct dient te worden weggenomen. De sanering van
de verontreiniging dient plaats te vinden binnen de door het bevoegd gezag vastgestelde termijn.

Urgent, san binnen 4 jaar: Urgent of spoedeisend geval van bodemverontreiniging, de sanering van de verontreiniging dient binnen 4 jaar plaats te vinden. Door het bevoegd gezag Wbb is bepaald dat
de aanwezige verontreiniging een dermate actueel gevaar vormt voor de volksgezondheid, en/of het ecosysteem en/of verspreiding, dat sanering dient plaats te vinden binnen 4 jaar na vaststelling.

Urgent san binnen 5-10 jaar: Urgent of spoedeisend geval van bodemverontreiniging, de sanering van de verontreiniging dient binnen 5 tot 10 jaar plaats te vinden. Idem als bij hierboven, alleen zijn
de risico’s minder spoedeisend waardoor sanering kan plaatsvinden binnen 10 jaar na vaststelling. (NB. de bepaling van spoedeisendheid is destijds uitgevoerd op basis van 'oud' beleid. Op basis van
het huidige beleid wordt de spoedeisendheid wellicht als hoger beschouwd).

Niet ernstig, licht tot matig verontreinigd: Er is sprake van lichte tot matige verontreinigde grond.
Het bodemonderzoek heeft uitgewezen dat de matige verontreiniging geen onderdeel uitmaakt van een ernstig geval van bodemverontreiniging. De kwaliteit van de bodem kent wel beperkingen bij het
vrijkomen van deze grond. Deze grond is niet vrij toepasbaar.

Niet ernstig, plaatselijk sterk verontreinigd: Er is sprake van een sterke verontreiniging. Bodemonderzoek heeft uitgewezen dat de omvangcriteria, meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater boven
de interventiewaarde, niet is overschreden. Op basis van de verontreinigingssituatie zijn er geen gezondheids-, ecologische- en/of verspreidingsrisico's.

De kwaliteit van de bodem kent wel beperkingen bij het vrijkomen van deze grond. Deze grond is niet vrij toepasbaar.

Vervolgstatus
Op basis van de status van de verontreiniging (beoordeling van de locatie) worden de noodzakelijke vervolgstappen vastgesteld. De vervolgstatus zegt niets over de termijn waarbinnen één en ander
moet plaatsvinden. We onderscheiden de onderstaande stappen (activiteiten):

Voldoende onderzocht/gesaneerd, geen vervolg: Op basis van de huidige bodemonderzoeken of op grond van een goedgekeurd evaluatierapport (naar aanleiding van een bodemsanering), is een
vervolgonderzoek niet noodzakelijk.

Uitvoeren (aanvullend) HO, OO, NO, SO en SP: Respectievelijk het uitvoeren van een Historisch (bodem) Onderzoek, een Oriënterend Onderzoek, een Nader bodemOnderzoek, een Aanvullend
bodemOnderzoek, een SaneringsOnderzoek en het opstellen van een SaneringsPlan.

Uitvoeren van een sanering en/of aanvullende sanering: De grond en/of het grondwater moeten worden gesaneerd. Sanering kan inhouden dat de verontreinigingen worden verwijderd, of dat de risico's
die de verontreiniging oplevert, worden weggenomen.

Uitvoeren tijdelijke beveiliging: Het plaatsen van tijdelijke sanerende maatregelen met als doel verspreiding van de verontreiniging tegen te gaan of de risico's van de verontreiniging terug te dringen.
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Uitvoeren (aanvullende) saneringsevaluatie: De resultaten van de bodemsanering (hoeveelheid verwijderde grond, bereikt resultaat, etc.) worden vastgelegd in een rapport.

Uitvoeren actieve nazorg: Na afronding van de sanering gelden nog zorgverplichtingen, die door het bevoegd gezag Wbb zijn vastgelegd in een beschikking.

Monitoring: De verontreiniging wordt periodiek gecontroleerd of er geen verspreiding plaatsvindt van de verontreinigde componenten. De verplichting tot het ondernemen van deze activiteiten zijn in
een Wbb beschikking vastgelegd.

Registratie restverontreiniging: Na sanering is een verontreiniging achtergebleven. De aard en omvang van deze verontreiniging wordt geregistreerd bij het bevoegd gezag Wbb. Bij het Kadaster wordt
deze locatie ook geregistreerd.

Type onderzoek
Er zijn verschillende soorten bodemonderzoeken, elk met een ander doel en een andere uitvoeringsstrategie. De volgende onderzoekstypen worden onderscheiden:

PreHo: Prehistorisch bodemonderzoek, er is een verdenking van bodembedreigende activiteiten.
De locatie is bijvoorbeeld afkomstig uit de lijst van de Kamer van Koophandel.

Historisch onderzocht: Er is een historisch bodemonderzoek verricht. Op basis van het locatiebezoek, gesprekken met betrokkenen en/of archiefonderzoek is onderzocht of er aanwijzingen zijn voor
bodembedreigende activiteiten.

Beperkt onderzoek: Eenvoudig onderzoek met een specifiek doel (bijvoorbeeld verdenking van asbest of een calamiteit). Een beperkt onderzoek geeft geen uitsluitsel over de algemene bodemkwaliteit.

BOOT onderzoek: Een beperkt onderzoek in de nabijheid van een tank. Dit type bodemonderzoek geeft geen uitsluitsel over de algemene bodemkwaliteit.

Onderzocht op aard (O.O./NVN/NEN): Op de locatie is veld analytisch bodemonderzoek verricht om te onderzoeken of er sprake is van een bodemverontreiniging. Dit kunnen verschillende typen
onderzoeken zijn, die echter allemaal tot doel hebben om een eventuele verontreiniging aan het licht te brengen. (OO = oriënterend onderzoek, NVN = indicatief bodemonderzoek conform de
Nederlandse Voornorm en NEN = verkennend bodemonderzoek conform de Nederlandse Eenheidsnorm (NEN 5740)).

Nulsituatie onderzoek: Om in de toekomst vast te kunnen stellen of de huidige eigenaar de bodem (verder) heeft verontreinigd, wordt de kwaliteit van de bodem vastgelegd. Indien later blijkt dat de
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem is verslechterd, kan de eigenaar hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Wordt toegepast bij de vestiging van bedrijven op een locatie die potentieel
bodembedreigende activiteiten uitvoeren.

Onderzoek op omvang: (Nader onderzoek) Onderzoek naar de grootte van de aangetroffen verontreiniging en het vaststellen van ernst en spoed.

Saneringsonderzoek opgesteld: Er is, naar aanleiding van de resultaten van het nader bodemonderzoek, een onderzoek naar de saneringsmogelijkheden uitgevoerd.

Saneringsplan opgesteld: Een saneringsplan is een planmatige beschrijving van de saneringsmethode en/of de saneringstechnieken.

Saneringsevaluatie uitgevoerd: Een opsomming van de resultaten en gebeurtenissen naar aanleiding van een sanering.

Wat u moet weten over tankgegevens
In het verleden werden veel woningen verwarmd met behulp van huisbrandolie (hbo). Deze olie werd opgeslagen in speciale ondergrondse opslagtanks. Bij lekkage kunnen deze tanks een
bodemverontreiniging veroorzaken. Volgens het besluit BOOT (Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks) is opslag van olie in ondergrondse tanks niet langer toegestaan. Oude buiten gebruik gestelde
tanks konden tot 1998 worden gesaneerd door KIWA (Keuringsinstituut voor Waterleidingsartikelen) erkende bedrijven (de tanks werden schoon gemaakt en gevuld met zand, mits de bodem niet was
verontreinigd). Oude buiten gebruik gestelde tanks, die nu nog niet zijn behandeld, moeten worden verwijderd. Een bodemonderzoek is dan verplicht.

Algemene bodemkwaliteit
Naast de in deze rapportage aangeven locatiespecifieke informatie, is bij OZHZ ook algemene informatie bekend over de chemische bodemkwaliteit van het gebied waarin de locatie is gelegen. Per
onderscheiden functiezone (wonen, landbouw, industrie, etc.) is de bodemkwaliteit van de onverdachte locaties binnen de zone vastgesteld. Deze informatie is gegenereerd uit de duizenden reeds
uitgevoerde bodemonderzoeken binnen de regio Zuid-Holland Zuid. Deze informatie is beschikbaar via www.ozhz.nl.
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onderdeel van       

Technisch bodemonderzoek  

 Sonderen in Nederland, België en Frankrijk. 

 Sonderen met (track)truck, minirups, demontabel en 
hand 

 Sonderen op het water (met hefeiland) 

 Dissipatieproeven 

 Peilbuizen wegdrukken 

 Mechanisch (puls)boren conform protocol ‘Mechanisch 
boren’ (2101). 

 Handboren (tot circa 5 m) 

 Geotechnische monitoring  

 Doorlatendheidsmetingen verzadigde en onverzadigde 
zone 

 Palen doormeten (akoestisch) 

 Onderzoek naar niet gesprongen explosieven (NGE) 

 dGPS-metingen 

Geotechnisch en geohydrologisch advies 

 Funderingsadvies bebouwing, leidingen, constructies 

 Geohydrologische modellering (bemaling, drainage, 
wateroverlast, barrièrewerking, etc.) 

 Bemalingsadvies, bemalingsplan, monitoringsplan, 
vergunningsaanvraag, MER aanmeldnotitie 

 Bouwputadvies, damwandberekeningen en -advies 

 Zettings- en ophoogadvies, inclusief voorbelasting, 
zettingsversnelling 

 Zettingsrisico’s bemaling t.b.v. CAR-verzekering 

 Stabiliteitsberekeningen taluds 

 Infiltratiegeschiktheidsadvies, watertoetsadvies 

 Civieltechnisch hergebruik grond 

 Analyse waterstanden, doorlatendheid, wateroverlast. 

 GIS-toepassingen en geostatistiek: (hoogtemodellen, 
zanddieptekaarten, etc) 

 Algemene expertise, controle grondverbetering  
 

Milieukundig bodemonderzoek  

 Verkennend onderzoek 

 Onderzoek naar asbest in de (water)bodem 

 Nulsituatie-onderzoek 

 Nader onderzoek 

 Waterbodemonderzoek (monsternameboot) 

 BUS-melding  

 Saneringsplan 

 Milieukundige begeleiding 

 Second opinion 

 Partijkeuring 

 Bouwstoffenkeuring 

 Onderzoek PFAS 

Geotechnisch laboratorium 

 Classificatieproeven, volumegewicht, watergehalte 

 Gloeiverlies 

 Atterbergse grenzen (fallcone en Casagrande) 

 Samendrukkingsproeven, CRS 

 Korrelverdeling, -vorm en afleiding k-waarden 

 Triaxiaalproeven 

 Direct Shear (DS), Direct Simple Shear (DSS) 

 Diverse RAW-proeven (oa.  2, 9, 10, 11,13, 14, 28, 35) 

 Fotoboring 

 Advies omtrent uitvoering(swijze) en belastingtrappen 

 Digitaal bestel- en informatieportaal: www.siltlab.nl 
 

 



Bijlage 6  Onderbouwing wateraspect

252 Bestemmingsplan "Oosteind 72" (vastgesteld)



  

 

 

 

 

 

 

  

  

   

 

 

   

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 
 

 

 

  

 

Onderbouwing wateraspect 

Oosteind 72 te Papendrecht 

 



  

 

Pagina |   2  

AM21291 

Onderbouwing wateraspect 

Oosteind 72 te Papendrecht 

 
 

 

 

 

Aeres Milieu Projectnummer : AM21291 

Status rapport  : Definitief (versie 2) 

Datum : 18 februari 2022 

 

Opdrachtgever : BRO 

  Bosscheweg 107 

  5282 WV Boxtel 

 

Opgesteld door :  L. De Graaff, MSc.  

Paraaf :  

 

Gecontroleerd door :  dhr. M. Vrolix bc.   

Paraaf :  

 

 

 

Aeres Milieu B.V. 

Noordhoven 4 

6042 NW  ROERMOND    

(t) 0475 – 320 000 

e-mail: info@aeres-milieu.nl 

www.aeres-milieu.nl  

 



  

 

Pagina |   3  

AM21291 

INHOUDSOPGAVE  
 

1. INLEIDING ................................................................................................................................................................................................................... 4 

2. WATERHUISHOUDKUNDIG SYSTEEM .............................................................................................................................................................. 7 

2.1.  Inleiding ............................................................................................................................................................................................................ 7 

2.2.  Watersystemen ............................................................................................................................................................................................... 7 

2.3. Samenvatting en gevolgen planvoornemen .................................................................................................................................... 10 

3. OVERIGE AANDACHTSPUNTEN EN RANDVOORWAARDEN ................................................................................................................... 12 

Bijlage 1: Topografische overzichtskaart ............................................................................................................................................................... 13 

Bijlage 2: Concepttekening planvoornemen ......................................................................................................................................................... 15 

Bijlage 3: Geraadpleegde literatuur en Watertoets .................................................................................................................................................  

 

  



  

 

Pagina |   4  

AM21291 

1. INLEIDING 
 

In opdracht van BRO heeft Aeres Milieu een onderbouwing van het wateraspect opgesteld voor de bouw van een nieuwe 

woningen langs de Oosteind in Papendrecht. Het betreft een woning met onderhuis tussen de bestaande woningen van 

nummer 70 en 74. Momenteel is het plangebied onverhard en in gebruik als grasland. De ligging van de onderzoekslocatie is 

weergegeven op afbeelding 1. 

 Adres onderzoekslocatie  : Oosteind 72 te Papendrecht 

 Gemeente   : Papendrecht 

Waterschap   : Rivierenland 

Kadastrale registratie  : Papendrecht, Sectie C, Nummer 2738 (ged.)  

Oppervlakte   : circa 760 m2  

Peil maaiveld   : -1,4 tot +3,8 m NAP 

Peil grondwater   : -1,92 m NAP 

Afbeelding 1.: Globale begrenzing onderzoekslocatie (rood omlijnd). Bron luchtfoto: PDOKViewer 

Aanleiding 

De aanleiding voor het opstellen van deze onderbouwing van het wateraspect is de voorgenomen planontwikkeling op het 

perceel en de verplichting om aan te geven hoe omgegaan wordt met de toekomstige (afval)waterstromen en toekomstige 

wateroverlast vermeden wordt. Afbeelding 2 geeft het planvoornemen weer. Een grote tekening is opgenomen in bijlage 2. 
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Afbeelding 2: Voorgenomen planontwikkeling (bron: opdrachtgever) 

 

Doel  

Het doel van deze rapportage is een beschrijving te geven van de manier waarop rekening wordt gehouden met de gevolgen 

van de voorgenomen nieuwbouw op het perceel voor de waterhuishouding. Hiervoor zijn de bestaande waterhuishouding, 

gehanteerde uitgangspunten en randvoorwaarden tot het bekomen van een duurzame herontwikkeling kort beschreven.  

Onderzoek 

Aeres Milieu B.V. werkt voor de opdrachtgever als onafhankelijk onderzoek- en adviesbureau, en heeft geen binding met de 

onderzoekslocatie. Het onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en 

methoden. De adviezen in dit rapport voldoen aan vigerende wet- en regelgeving van lokaal tot en met Europees niveau. 

Sinds 1 november 2003 is het wettelijk verplicht, in het kader van het Besluit Ruimtelijke Ordening, een watertoets te 

verrichten. In de toelichting bij ruimtelijke besluiten en plannen, waarop bovengenoemd besluit van toepassing is, is het 

noodzakelijk een beschrijving te geven van de manier waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het plan op de 

waterhuishouding.  

Het waterbeleid in Nederland wordt van Europees niveau vertaald via rijks-, provinciaal, waterschaps- naar gemeentelijk beleid 

om samen de waterproblematiek in Nederland aan te pakken. Dit resulteert in de verplichting een watertoets uit (te) laten 

voeren. De voorschriften zijn vastgelegd in onder andere de Europese Kaderrichtlijn Water (22 december 2004) en zijn verder 

geïmplementeerd in het Rijksbeleid om te komen door samenwerking met de verschillende bevoegdheden te komen tot een 

duurzaam watersysteem, zie ook bijlage 3. 

Het beleid van de provincie Zuid-Holland met betrekking tot water is vastgelegd in het Waterplan Zuid-Holland 2016-2021. 

Dit Waterplan is recent vervangen door de Interim Omgevingsverordening in verband met de in de nabije toekomst in werking 

tredende Omgevingswet. De definitieve verordening wordt tegelijk met de Omgevingswet van kracht. In de omgevingsvisie 

staat wat de provincie wil bereiken en wat ze wil doen om dat te bereiken.  

 

N 
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Voor het grotere oppervlaktewaterstelsel zijn er in Nederland diverse waterschappen actief die zich richten op een veilig en 

goed bewoonbaar land met gezonde, duurzame watersystemen. De waterbeheerders werken daarom integraal samen met 

gemeenten, die het beheer over de ruimtelijke ordening en openbare ruimte hebben, om deze doelstellingen te halen. 

Het bestuur van Waterschap Rivierenland heeft recent het Waterbeheerprogramma 2022-2027 ‘Versterken. Verbinden. 

Vergroenen.’ vastgesteld. Voor het bestuur van Waterschap Rivierenland is het waterbeheerprogramma belangrijk om te 

kunnen sturen en om de koers te bepalen. Het programma geeft ook richting aan de interne organisatie voor de 

werkzaamheden voor de komende jaren. Ook voor externe partijen is het waterbeheerprogramma van belang. Dit plan gaat 

over het waterbeheer in het hele rivierengebied en het omvat alle watertaken van het waterschap: waterkeringen, 

waterkwantiteit, waterkwaliteit, wegen en waterketen. 

Daarnaast beschikt het Waterschap Rivierenland over een verordening: de Keur voor waterkeringen en wateren. Hierin staan 

de geboden en verboden die betrekking hebben op watergangen en waterkeringen. De watergangen zijn opgenomen in de 

Legger. Voor het uitvoeren van werkzaamheden in of nabij het oppervlaktewater kan een vergunning nodig zijn. De 

werkzaamheden in of nabij de watergangen en waterkeringen worden getoetst aan de beleidsregels. De waterschappen 

werken integraal samen met gemeenten, die vaak het beheer over de ruimtelijke ordening en van de openbare ruimte hebben 

De gemeente Papendrecht en Waterschap Rivierenland hebben samen het stedelijk waterplan voor Papendrecht vastgesteld. 

Het waterplan heeft betrekking op het oppervlaktewater en het grondwater. In het plan wordt een visie gegeven op het 

stedelijk water en het realiseren van een gezond en veilig functionerend watersysteem. Het maatregelenpakket uit het 

waterplan is in 2018 afgerond. Ter plaatse van het plangebied en de directe omgeving hebben geen plannen plaatsgevonden. 

Vanuit de gemeente Papendrecht wordt bij nieuwbouw van de particulier verwacht, dat hij 20 mm hemelwater op eigen terrein 

verwerkt. Indien dit redelijkerwijs niet van hem gevraagd kan worden, kan de particulier zijn hemelwater aanbieden aan de 

gemeente. Dit hemelwater moet gescheiden zijn van het huishoudelijk afvalwater. Is verwerking op eigen terrein niet mogelijk, 

dan kan de particulier het hemelwater, bij voorkeur bovengronds, aanbieden aan de gemeente in de openbare ruimte. Wanneer 

volop oppervlaktewater aanwezig is, is het niet doelmatig een inzamelriool voor het hemelwater aan te leggen. 

In aansluiting op het landelijk beleid hanteert het Waterschap Rivierenland het beleid dat bij nieuwe plannen altijd onderzocht 

behoort te worden hoe omgegaan kan worden met het schone hemelwater. Binnen Rivierenland wordt voornamelijk ingezet 

op “vasthouden – bergen – afvoeren” van water. De digitale watertoets is een instrument om het planvoornemen vroegtijdig 

aan te geven hoe rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de taken en belangen van het waterschap. Een 

eerste afstemming voor dit plan heeft plaatsgevonden via de Digitale Watertoets (dossiercode 20210528-9-26605). Uit de 

ingevoerde gegevens volgt dat er sprake is van een normale procedure en het waterschap beoordeelt of het waterbelang 

voldoende gewaarborgd is. Bij het definitieve bouwplan dient rekening gehouden te worden met de genoemde 

aandachtspunten in de rapportage.  

Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt het waterhuishoudkundige systeem beknopt beschreven en de invloed van het planvoornemen 

afgewogen. Vervolgens staan in hoofdstuk 3 nog enkele algemene aandachtspunten en randvoorwaarden beschreven.  
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2. WATERHUISHOUDKUNDIG SYSTEEM 
 

2.1.  Inleiding 

Het plangebied ligt in de wijk Oosteind te Papendrecht. Momenteel is het plangebied geheel onverhard en wordt aan de oost- 

en westzijde begrenst door de woningen van Oosteind 70 en 74, respectievelijk. Aan de zuidkant ligt de Oosteinde en aan de 

noordzijde de Tiendweg-Oost. Aan de zuidkant van de Oosteind is een bedrijventerrein aanwezig met een haven (Ketelhaven) 

langs de Beneden-Merwede. Afbeelding 1 geeft de huidige situatie weer en in bijlage 1 is een topografisch overzicht 

opgenomen. 

Voor de nieuwbouw van een woning is voldoende drooglegging benodigd om wateroverlast in de toekomst te vermijden. 

Hierbij is o.a. de bestaande hoogteligging van belang. Het plangebied ligt op de overgang van de dijk die het binnenland 

beschermd van de Beneden-Merwede. Hierdoor is er een hoogteverschil aanwezig met een aflopende helling van zuid naar 

noord. Het hoogste punt ligt op circa +3,3 m NAP en het laagste punt op circa -1,4 m NAP. De Oosteind ligt gemiddeld op circa 

+3,8 m NAP en de Tiendweg-Oost op circa -1,5 m NAP. Afbeelding 3 geeft de genoemde hoogteverschillen weer. 

    
Afbeelding 3: Hoogtekaart plangebied en omgeving met aanduiding ligging (bron: AHN Nederland)  

 

2.2.  Watersystemen 

De (water)systemen zoals die in het plangebied en omgeving voorkomen, worden onderverdeeld in grond-, oppervlakte-, afval- 

en hemelwater. Hieronder zijn deze aspecten kort beschreven.  

Grondwater 

Om grondwateroverlast te voorkomen, wordt gestreefd naar een minimale drooglegging van 0,7 m-mv. ter plaatse van de 

tuinen en 1,3 meter voor het bouwpeil. Van de onderzoekslocatie is diverse informatie beschikbaar in het Dinoloket, 

Waterschap Rivierenland, provincie Zuid-Holland, bodemdata Nederland en ons eigen archief.  

Door de lage ligging van het plangebied nabij de rivier is de geomorfologie van de locatie hoofdzakelijk gevormd door het 

water. Volgens de geomorfologische kaart van Nederland (2019) ligt het plangebied op een vlakte van getij-afzettingen.  
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Van de originele morfologie is weinig overgebleven door de invloed van de mens, zo is er een dijk aangelegd tussen het 

plangebied en de rivier. Volgens het Dinoloket bestaat de bodemopbouw uit een Holocene deklaag tot circa 10 m-mv. Het 

hieronder gelegen eerste watervoerende pakket wordt gevormd door de Formaties van Kreftenheye en Stramproy. Het eerste 

watervoerende pakket strekt zich uit tot circa 20 m-mv. 

Het onderzoeksgebied ligt niet in een waterwingebied, grondwaterbeschermingsgebied of boringvrije zone. Voor zover bekend 

wordt binnen of de directe omgeving van het onderzoeksgebied geen grondwater onttrokken. 

De stromingsrichting in het freatisch grondwater is wegens de ligging in beheerst gebied niet eenduidig vast te stellen. Het 

plangebied ligt in peilbeheerst gebied op de rand van een dijk. Volgens de peilbesluitenkaart Alblasserwaard wordt ter plaatse 

gestreefd naar een vaste peil van -1,92 meter NAP (NDW029). Het grondwater is ter plaatse van het plangebied op ca. -2,0 

meter NAP te verwachten.  

Zover bekend wordt bij de nieuwbouw geen kelder aangelegd. Tevens dient instroom van neerslag van het buitenterrein zoveel 

mogelijk vermeden te worden. Het toekomstige bouwpeil dient ca. 20 cm boven het maaiveld te liggen om eventuele instroom 

van water te vermijden. Hierbij wordt dan ook voldaan aan de benodigde drooglegging. In het ontwerp is reeds rekening 

gehouden met de bestaande hoogteligging van het terrein waardoor geen toekomstige grondwateroverlast te verwachten is 

bij de woning.  

Wanneer een bronnering nodig is voor de bouwwerkzaamheden of bij andere ingrepen op de plaatselijke waterhuishouding 

(lozing / infiltratie of werkzaamheden in de buurt van een watergang), moeten in het kader van de Waterwet vergunningen of 

een melding worden aangevraagd via de daarvoor bedoelde procedure (Omgevingsloket).  

Oppervlaktewater 

Noordelijk van het plangebied stroomt een A-watergang (001365). Aan weerszijden van deze primaire watergang is een 

beschermingszone van 5 meter vanaf de insteek aanwezig. Deze raakt noordelijk net het plangebied. De woning wordt op het 

zuidelijke deel van het perceel gebouwd, waardoor deze niet binnen de beschermingszone ligt. De berging zal ook buiten de 

beschermingszone worden aanlegt, waardoor er geen vergunning aangevraagd hoeft te worden.  

Ter plaatse van het plangebied is geen beschermingszone van een (primaire) waterkering aanwezig. Deze primaire waterkering 

bevindt zich verder zuidelijk ter plaatse van de Ketelweg. Bij werkzaamheden en/of wijzigingen in het oppervlaktewater dient 

het waterschap betrokken te worden.  
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Afbeelding 4: Uitsnede legger water en waterkeringen met aanduiding plangebied (bron: Waterschap Rivierenland) 

 

Afvalwater 

Het rioolstelsel van Papendrecht kent twee grote gemengde bemalingsgebieden, Papendrecht-west en Papendrecht-oost. Aan 

de Oosteind en Tiendweg Oost zijn diverse mini-gemalen aanwezig welke afvalwater verpompen naar het noordelijk gelegen 

(verbeterd) gescheiden stelsel Oostpolder waarna het verpompt wordt naar rioolstelsel Papendrecht-oost. Papendrecht-oost 

is een vrijvervalstelsel dat afvoert naar de RWZI. 

Binnen het plangebied is momenteel geen bebouwing met rioolstelsel aanwezig. Bij nieuwbouw dient een gescheiden 

rioolstelsel aangelegd te worden, zodat het vuilwater gescheiden kan worden aangeboden aan de gemeente. Uit het VGRP van 

de gemeente Papendrecht blijkt dat het rioolstelsel ter plaatse in de huidige planperiode niet grootschalig afgekoppeld zal 

worden.  De toename door 1 woning kan naar verwachting in het bestaande stelsel verwerkt worden. Ten tijde dient hiervoor 

een rioolaansluiting bij de gemeente Papendrecht aangevraagd te worden.  

Hemelwater 

Momenteel is het plangebied onverhard en bestaat uit grasland. Hierdoor zal het hemelwater niet direct afstromen naar het 

gemeentelijk rioolstelsel of oppervlaktewater. Door de bouw van de woning en bijkomende verharding zal het hemelwater 

wel versneld beschikbaar komen en kan negatieve gevolgen hebben op watersysteem. Om deze gevolgen te compenseren is 

er vanuit de gemeente Papendrecht en het Waterschap Rivierenland de verplichting om een hemelwatervoorziening aan te 

realiseren.  

De methode voor het verwerken van het hemelwater hangt echter af van verschillende factoren zoals: beschikbaarheid van 

oppervlaktewater, grondwaterstand, vrije ruimte,... In hoofdstuk 2.3 zijn de gevolgen en aandachtspunten door de 

planontwikkeling toegelicht met een samenvatting van het waterhuishoudkundige systeem. 

  



  

 

Pagina |   10  

AM21291 

2.3. Samenvatting en gevolgen planvoornemen 

Het planvoornemen bestaat uit een nieuwe vrijstaande woning en berging op het leegstaande perceel tussen Oosteind 70 en 

74. De woningen zal gerealiseerd worden langs de Oosteind en de berging komt langs de Tiendeweg-Oost. Op de locatie van 

de toekomstige woning is reeds voldoende drooglegging aanwezig doordat de woning op de aflopende helling van de dijk 

wordt gebouwd. De berging komt op het laag gelegen noordelijke deel van het perceel en heeft momenteel een drooglegging 

van 0,8 meter. Geadviseerd wordt om het plangebied hier op te hogen met circa 50 centimeter om waterschade te vermijden.  

Bij de nieuwbouw zal een gescheiden stelsel aangelegd worden. De afvalwaterhoeveelheid van 1 vrijstaande woning bedraagt 

circa 0,03 m3/u. De afvoer kan derhalve naar verwachting op het bestaande stelsel aangesloten worden. Voor de aansluiting 

dient te zijner tijd een vergunning bij de gemeente Papendrecht aangevraagd te worden. 

Door de nieuwbouw neemt het verhard oppervlak toe. Het hemelwater wordt separaat gehouden. Op basis van het geldende 

gemeentelijk beleid gaat de voorkeur (in de mate van het mogelijke) uit naar 20 mm hemelwaterverwerking op eigen terrein. 

In onderstaande tabel is een overzicht van de huidige en toekomstige verharde oppervlakken op basis van de concepttekening 

opgenomen (zie bijlage 2). Hierbij is tevens rekening gehouden met een verharde oprit. 

Bruto (verharde) oppervlakten Toekomstige situatie [m2] 

Dak en terras, circa 175 

Overige (oprit, parkeerplek, ect.), circa 225 

Totaal, circa 400 

Tabel 2: Overzicht toe- en afname verhard oppervlak binnen het plangebied 

 

Uit de tabel is af te leiden dat door het voorgenomen bouwplan het verhard oppervlak toeneemt met circa 400 m2. In eerste 

instantie dient zoveel mogelijk getracht te worden om dichte verharding van het gebied (buitenruimte en tuin/terras) te 

beperken. 

Bij waterschap Rivierenland kan een eenmalige vrijstelling van de compensatieplicht verkregen worden. De eenmalige 

vrijstelling geldt bij een toename in verharding van minder dan 500 m² in stedelijk gebied en minder dan 1500 m² in landelijk 

gebied. Zo wordt voorkomen dat individuele bewoners moeten compenseren voor kleine voorzieningen zoals serres, 

tuinschuurtjes, etc. Op sommige locaties is het onwenselijk om de vrijstelling in te zetten, omdat bijvoorbeeld de 

waterhuishoudkundige situatie dan zou verslechteren. Compenserende waterberging is dan wel noodzakelijk. Het waterschap 

adviseert om gezien de langgerektheid van het perceel om uit te gaan van een toekomstige verharding van 499 m2 in plaats 

van de bepaalde 400 m2. Dit komt overeen met een maximale verharding van 65% van het perceel van ca. 760 m2.  

De gemeente Papendrecht stelt tevens eisen bij een verhardingstoename (20 mm op eigen terrein). Conform het gemeentelijk 

beleid bedraagt de benodigde totale hemelwatercompensatie dan ca. 10,0 m3. Indien de  initiatiefnemer in het verleden reeds 

een  vrijstelling vanuit het waterschap verkregen heeft, dan dient er op het perceel meer water geborgen te worden. Gezien 

de huidig onverharde kavel is dit laatste naar verwachting niet van toepassing en dient dus een voorziening van ca. 10 m3 op 

het perceel ingepast te worden.  

Vanwege de hoge grondwaterstanden in het noordelijke deel van het plangebied is het niet mogelijk om hemelwater 

ondergronds te bergen. Ter plaatse wordt dus bij voorkeur een bovengrondse hemelwaterretentie ingepast. 
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Ter plaatse is voldoende ruimte aanwezig voor deze hemelwaterretentie. Het type is afhankelijk van de eigen voorkeur en 

wens tot inrichting van het perceel. De eenvoudigste opzet is dat het hemelwater verwerkt wordt in een greppeltje op het 

perceel. Verder kan ook (de combinatie met) waterpasserende bestrating of groene parkeerplaatsen overwogen worden.  

De afmetingen van de voorziening zijn afhankelijk van de diepte en taludhelling. Bij boven normatieve buien zal de greppel 

overlopen en zal het water oppervlakkig naar het noordelijk gelegen oppervlaktewater afstromen (zoals bestaand). Er komt 

een afrit naar beneden ( ca 45 m ) van ca. 3 m breed waarvan de helft uit grind bestaat en de andere helft ( oprit naar boven ) 

uit straatstenen. Waar niet gebouwd wordt, komen fruitbomen, kippenhok en gras. Ter plaatse is dus voldoende ruimte om het 

regenwater op te vangen, zie onderstaand schetsontwerp. 

 

Afbeelding 5: schetsontwerp invulling plangebied (bron: opdrachtgever) 

 

De lokale infiltratiesnelheid is niet bekend. Bij de aanleg van een absolute hemelwatervoorziening wordt geadviseerd 

voorafgaand infiltratiemetingen uit te voeren of bodemverbetering toe te passen naar de zeer goed doorlatende ondergrond. 

Gezien de ligging wordt een (bovengrondse) noodoverlaat naar het noordelijke oppervlaktewater geadviseerd (net zoals 

bestaand). Het omliggend terrein dient zo aangelegd te worden dat excessief water kan afstromen naar een laagte of groen 

op eigen perceel en niet naar de omliggende bebouwing of percelen. 

Door rekening te houden met de genoemde aandachtspunten is er geen (grond)wateroverlast te verwachten door de 

voorgenomen planontwikkeling. Opgemerkt wordt dat bij bovenstaande retentiehoeveelheid gerekend is met de 

conceptplantekening. Bij de verdere planuitwerking dienen de toekomstige DWA- en HWA-stelsels/voorzieningen concreet 

opgenomen te worden. Het definitief type hemelwatervoorziening is momenteel nog niet bepaald. Bij het definitieve bouwplan 

voorafgaand aan de omgevingsvergunning zal een herberekening plaatsvinden van het uiteindelijk aanwezig verhard 

oppervlak en de benodigde waterberging die op het perceel ingepast zal worden.  

Wanneer een bronnering noodzakelijk is voor de bouwwerkzaamheden of bij ingrepen op de plaatselijke waterhuishouding 

(lozing/infiltratie of werkzaamheden in of nabij een watergang), moeten in het kader van de Waterwet 

vergunningen/meldingen aangevraagd te worden middels het Omgevingsloket.  
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3. OVERIGE AANDACHTSPUNTEN EN 

RANDVOORWAARDEN 

Afkoppelen/niet aankoppelen staat voor het scheiden van hemelwater- en afvalwaterafvoer, op een afgewogen manier zodat 

een duurzaam watersysteem ontstaat. Daarbij moet men rekening houden met de waterhuishouding, de inrichting van de 

openbare ruimte, de milieuhygiënische gevolgen en de zorg voor de volksgezondheid en welzijn.  

Bij het voldoen aan de milieuhygiënische randvoorwaarden (dubo-materialen etc.) kan de afgekoppelde afstromende neerslag 

rechtstreeks via (mol)goten, lijnafwatering of ander traditioneel afvoermateriaal naar een aan te leggen voorziening stromen 

om in de bodem te infiltreren. Wel moeten in de afvoersystemen voorzieningen worden gerealiseerd die blad, zand e.d., die 

verstoppingen kunnen veroorzaken, achterhouden. Deze voorzieningen moeten goed bereikbaar blijven ten behoeve van het 

reinigen en het onderhoud. Regelmatig onderhoud van de aanvoerzijde van de voorzieningen zal noodzakelijk zijn om te 

garanderen dat de systemen blijven functioneren. Ook moet de (nood)overloop regelmatig worden onderhouden. 

Ondergrondse voorzieningen dienen altijd voorzien te zijn van een goed bereikbare blad- en zandvanger en/of 

ontluchtingspunt/overloop.  

Toe te passen duurzame materialen: 

• Daken: dakpannen van natuurlijk, beton, keramisch materiaal of bekleed met EPDM rubber of vergelijkbaar. 

• Dakgoten en afvoerpijpen; PVC/PP/PE/ staal, aluminium, bij voorkeur geen gecoate bouwmaterialen i.v.m. verwering. 

• Ontsluitingspaden / wegen / terrassen; voorzien van natuurlijk of niet-uitloogbare materialen zoals keramische of 

betonproducten. 

Indien onvoldoende aandacht wordt gegeven aan het ontwerp en dimensionering, kan wateroverlast ontstaan. Het moet ten 

alle tijden worden voorkomen dat wateroverlast bij bebouwing en bij derden ontstaat. Het gebruik en het overlopen van de 

hemelwatervoorziening mag niet leiden tot schade aan in de nabijheid liggende percelen, gewassen en opstallen. Schade, 

direct en/ of indirect, die eventueel ontstaat is en blijft voor rekening van de ontwikkelaar/eigenaar van het plangebied. In 

geen geval mag de afvalwaterriolering op een infiltratie- en/of bergingsvoorziening worden aangesloten. 

Op de afgekoppelde “buitenverhardingen” mogen geen handelingen worden uitgevoerd die vervuiling van het oppervlak 

veroorzaken. Wil men toch buitenactiviteiten verrichten waarbij vervuiling van verhard oppervlak ontstaat b.v. het reinigen 

van voertuigen of het schoonmaken van onderdelen, dan moet het gedeelte waar deze activiteit(en) plaatsvindt voorzien 

worden van de juiste bodembeschermende maatregelen (Nederlandse Richtlijn voor Bodembescherming). Dit betekent dat het 

vrijkomende afvalwater al dan niet via een olie/benzine-afscheider of andere noodzakelijke (reiniging)voorziening naar het 

afvalwaterriool moet worden getransporteerd of geloosd, en niet in de bodem mag worden geïnfiltreerd of op 

oppervlaktewater worden geloosd.  

Het is onwenselijk chemische bestrijdingsmiddelen toe te passen of agressieve reinigingsmiddelen te gebruiken op de 

verharde oppervlakken. Daarnaast is toepassing van gladheidsbestrijding middels zout minder wenselijk geacht. Bij toepassing 

kunnen deze stoffen met het hemelwater afstromen naar de bodem of het oppervlaktewater en deze nadelig beïnvloeden. 

Indien toepassing noodzakelijk blijkt, wordt geadviseerd dit zo effectief mogelijk te doen.  
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Bijlage 1: Topografische overzichtskaart 
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Bijlage 2: Concepttekening planvoornemen 
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Bijlage 3: Geraadpleegde literatuur en Watertoets 
 

Wet- en regelgeving 

• Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023, Gemeente Papendrecht; 

• Waterprogramma 2016-2021, Waterschap Rivierenland; 

• Keur en legger, Waterschap Rivierenland; 

• Provinciaal Milieu- en Waterplan en Waternota Zuid-Holland en interim Omgevingsverordening; 

• Landelijke Handreiking Watertoets; 

• Waterbeleid voor de 21e eeuw, Commissie Waterbeheer 21e eeuw; 

• Nationaal Bestuurakkoord Water, 2003 en actueel 2008; 

• Waterwet; 

• Het Nationaal Waterplan, 2016-2021; 

• Kader Richtlijn Water; 

• Wet en Besluit op de ruimtelijke ordening. 

Overige literatuur 

• Handleiding alternatieve materialen voor bouwmetalen, DuBo Consulenten, 2006; 

• Ruimtelijke plannen Nederland; 

• Anders omgaan met hemelwater in bestaand stedelijk gebied; 

• Informatieboekje-maatregelen-wateroverlast waterschap Rivierenland; 

• Kaarten Waterschap Rivierenland. 

Internet 

• www.dewatertoets.nl 

• www.papendrecht.nl  

• www.waterschaprivierenland.nl  

• www.zuid-holland.nl  

• www.dinoloket.nl  

• www.ahn.nl  

• www.pdok.nl  
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Projectomschrijving
Een nieuwe woning met onderhuis tussen de bestaande woningen van nummer 70 en 74. In het noordelijk deel zal een berging gerealiseerd
worden. De Tiendweg-Oost en de A-watergang zullen onveranderd blijven. Het verhard oppervlak binnen het plangebied neemt met circa
430 m2 toe

Algemene projectgegevens

Plannaam: AM21291 Nieuwe woningen tussen Oosteind 70 n 74
Adres: Oosteind 72, Papendrecht
Gemeente: Papendrecht
Het plan is ingediend door: Lars de Graaff Aeres Milieu
Oppervlakte plangebied: 769

Geachte lezer,

U heeft het waterschap geïnformeerd over het plan AM21291 Nieuwe woningen tussen Oosteind 70 n 74aan de Oosteind 72 in Papendrecht
via de website www.dewatertoets.nl. Uit de toets blijkt dat u de gangbare watertoetsprocedure moet volgen. Dit betekent dat er nader overleg
plaats moet vinden met Waterschap Rivierenland. Het waterschap wil vroegtijdig met u meedenken, u informeren en u adviseren over de
waterhuishoudkundige aspecten van uw plan [Een nieuwe woning met onderhuis tussen de bestaande woningen van nummer 70 en 74. In het
noordelijk deel zal een berging gerealiseerd worden. De Tiendweg-Oost en de A-watergang zullen onveranderd blijven. Het verhard
oppervlak binnen het plangebied neemt met circa 430 m2 toe]. Het waterschap beoordeelt of het waterbelang voldoende gewaarborgd is.
Deze uitgangspuntennotitie is onderdeel van de watertoetsprocedure.

Deze uitgangspuntennotitie vormt de start voor uw overleg met het waterschap. De notitie is automatisch opgesteld op basis van uw
antwoorden en uw ingetekende plangebied. Waterschap Rivierenland geeft in deze uitgangspuntennotitie aan welke wateraspecten van
belang zijn voor uw ruimtelijke plan. De gemeente draagt ook zorg voor aspecten van de waterhuishouding. Daarom is het belangrijk om uw
plan ook met hen af te stemmen.

U kunt contact opnemen met uw accountmanager van Waterschap Rivierenland voor overleg. De contactinformatie vindt u aan het einde van
deze uitgangspuntennotitie.

Beleid Waterschap Rivierenland
Het waterbeheerprogramma is bepalend voor het beleid van Waterschap Rivierenland en wordt iedere zes jaar geactualiseerd. Het plan omvat
alle watertaken van het waterschap op gebied van waterveiligheid, afvalwaterzuivering, schoon en voldoende water. Daarnaast beschikt het
waterschap over een verordening: de Keur. In de Keur staan regels voor de bescherming van onder andere waterkeringen, watergangen en
bijhorende kunstwerken. In de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden beheert het waterschap ook wegen buiten de bebouwde kom (geen
Rijks- of provinciale wegen). Hier is de Keur ook op van toepassing. De werkzaamheden in of nabij de watergangen, waterkeringen en
wegen in beheer bij het waterschap worden getoetst aan de regels in de Keur. Voor het uitvoeren van werkzaamheden kan een
watervergunning nodig zijn.

Klimaatadaptatie
Water en ruimtelijke ordening zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, zeker in ons veranderende klimaat. Extreme buien worden steeds
vaker afgewisseld met perioden van droogte. We blijven ernaar streven om voldoende water van voldoende kwaliteit beschikbaar te hebben.
Het waterschap heeft samen met de gemeenten de taak om te zorgen voor een klimaatbestendige inrichting van onze leefomgeving. Dit
kunnen we niet alleen. U kunt een bijdrage leveren door uw plan zo klimaatbestendig mogelijk in te richten. Denk bijvoorbeeld aan groene
daken of natuurvriendelijke oevers. De kwaliteit van de leefomgeving of de biodiversiteit kan zo worden vergroot. Op de website (
https://nl.urbangreenbluegrids.com/bouwadaptief/) kunt u zich laten inspireren door klimaatadaptatieve projecten en vindt u een overzicht
van mogelijke maatregelen.

Waterveiligheid
Om ons te beschermen tegen hoogwater beheert en onderhoudt het waterschap de waterkeringen (zoals bijvoorbeeld dijken) in ons
rivierengebied. Nieuwe plannen mogen onze waterveiligheid niet in gevaar brengen. Daarom staan in de Keur beperkingen voor bouwen en
andere activiteiten op en langs waterkeringen. Er ligt geen waterstaatswerk of beschermingszone in uw plangebied. De regels uit de Keur



over activiteiten op en langs waterkeringen zijn voor u niet van toepassing.

Grondwater (algemeen)

Waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor het waterpeil in sloten en vaarten. Dit peil heeft indirect effect op het grondwaterpeil.
Gemeenten moeten overlast door te veel of te weinig grondwater beperken. Particulieren zijn verantwoordelijk voor het grondwater op hun
perceel.

Drooglegging
Drooglegging is de maat waarop het maaiveld, het straatniveau of het bouwpeil boven het oppervlaktewaterpeil ligt. We adviseren voor het
maaiveld een drooglegging van 0,70 meter, voor het straatpeil een drooglegging van 1,00 meter en voor het bouwpeil een drooglegging van
1,30 meter. Zo voorkomt u overlast door grondwater. We adviseren om onderzoek te doen in gebieden waar overlast door grondwater bekend
is of waar hoge grondwaterstanden voorkomen. U kunt maatregelen nemen om overlast te voorkomen. Voorbeelden van maatregelen zijn het
ophogen van het maaiveld of bouwen zonder kruipruimte.

Infiltreren
Het is wenselijk dat uw plan grondwaterneutraal is. Dit kan door hemelwater te infiltreren. U houdt zo water vast voor drogere perioden. Dit
kan alleen in gebieden waar de grondwaterstanden en de bodemopbouw dat toelaten. Het zijn de hogere gronden met een goede
doorlatendheid. Onze accountmanager kan u hierover adviseren. Met een infiltratieonderzoek kunt u (laten) onderzoeken of en op welke
wijze infiltratie kan plaatsvinden.

Watercompensatie
Aanleg van nieuw verhard oppervlak leidt tot versnelde afvoer van hemelwater naar watergangen. Om te voorkomen dat hierdoor
wateroverlast ontstaat, kan aanleg van extra waterberging noodzakelijk zijn. Zo wordt het verlies van berging in de bodem gecompenseerd.

Eenmalige vrijstelling

Binnen uw plan neemt de verharding toe. U zult moeten compenseren voor het verlies aan waterberging. Het is mogelijk dat u voor een
eenmalige vrijstelling van de compensatieplicht in aanmerking komt. De eenmalige vrijstelling geldt bij een toename in verharding van
minder dan 500 m² in stedelijk gebied en minder dan 1500 m² in landelijk gebied. Zo voorkomen we dat individuele bewoners moeten
compenseren voor voorzieningen zoals serres, tuinschuurtjes, etc. Op sommige locaties is het onwenselijk om de vrijstelling in te zetten,
omdat bijvoorbeeld de waterhuishoudkundige situatie dan zou verslechteren. Compenserende waterberging is dan wel nodig. Bespreek dit
met de betreffende accountmanager van het waterschap.

Is de toename in verharding groter dan 500 m² in stedelijk gebied of groter dan 1500 m² in landelijk gebied dan is het mogelijk dat de
vrijgestelde oppervlaktes in mindering worden gebracht. Neemt in uw plan de verharding bijvoorbeeld toe met 600 m² in stedelijk gebied,
dan hoeft u met de vrijstelling maar voor 100 m² te compenseren. We gaan ervan uit dat gemeenten en organisaties deze vrijstelling op een
eerder moment binnen ons beheergebied hebben ingezet. Zij hebben hier dan geen recht meer op hebben. U kunt contact opnemen met de
afdeling vergunningen (vergunningen@wsrl.nl) van het waterschap om deze vrijstelling aan te vragen.

U moet compenserende maatregelen nemen als u niet in aanmerking komt voor de vrijstelling of als u de vrijgestelde oppervlaktes
overschrijdt. U zult daarover nadere afspraken moeten maken. Bespreek dit met uw accountmanager van het waterschap.

Berekenen benodigde watercompensatie

De benodigde ruimte voor waterberging wordt berekend op basis van de toename van verhard oppervlak, maatgevende regenbuien en de
maximaal toelaatbare peilstijging in de watergangen. De vuistregel is dat er 436m³ waterberging nodig is per hectare nieuw verhard
oppervlak. De maximaal toelaatbare peilstijging bedraagt 0,20 meter in het gebied Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. In de rest van het
beheergebied van Waterschap Rivierenland geldt een maximaal toelaatbare peilstijging van 0,30 meter. Dit geldt voor plannen met een
toename van verhard oppervlak tot 5.000 m2. De vuistregel geldt alleen bij waterberging in open water en als er geen sprake is van
complicerende zaken (bijvoorbeeld kwel).

In stedelijk gebied kan waterberging ook worden gerealiseerd via een waterbergingsbank (indien beschikbaar). Plannen met een toename van
het verhard oppervlak in stedelijk gebied tot 1500 m2komen hiervoor in aanmerking.

Voor plannen met meer dan 5000m² extra verharding wordt een aparte berekening gevraagd. Dit geldt ook voor plannen die
waterhuishoudkundig complex zijn. Hierbij worden de volgende berekeningsuitgangspunten gehanteerd:

● De maatgevende afvoer door de watergangen is 1,5 l/s/u. Dit is ook de afvoer die de watergangen in het landelijk gebied nog net
aankunnen.



● Bij een regenbui die eenmaal per 100 jaar kan voorkomen met 10% opslag vanwege de klimaatverandering (T=100+10%) mag er geen
inundatie optreden.

● Bij een regenbui die eenmaal per 10 jaar optreedt met 10% opslag vanwege klimaatverandering (T=10+10%) moet er voor het
straatpeil nog een drooglegging van 1,00 m zijn ten opzichte van zomerpeil.

Voorkeursvolgorde aanleg watercompensatie
Bij de keuze van het soort bergingsvoorziening hanteert het waterschap de voorkeursvolgorde vasthouden-bergen-afvoeren:

● Hergebruik en/of vasthouden

Hierbij wordt het hemelwater binnen het plangebied verzameld en komt niet (direct) in het oppervlaktewater terecht. Dit kan bijvoorbeeld
met groene polderdaken en wadi s. Het ontwerp-, beheer- en onderhoudsaspect spelen een belangrijke rol bij deze voorzieningen. De
initiatiefnemer dient aantoonbaar te maken dat de gerealiseerde berging kan blijven functioneren.

Op hoge zandgronden met een lage grondwaterstand heeft infiltratie onze voorkeur. De gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) komt
niet hoger dan 50 cm onder het maaiveld. U kunt de attentiekaart infiltratie met daarop kansrijke gebieden voor infiltratie bij onze
accountmanager opvragen. Buiten deze gebieden is infiltratie ook mogelijk, zolang de gemiddelde hoogste grondwaterstand niet hoger komt
dan 50 cm onder maaiveld. In kwelgevoelige gebieden hanteren we de gemiddeld hoogste stijghoogte, omdat het grondwater in de winter
(als de rivierstanden hoog zijn) hoger onder het maaiveld komt. De gemiddeld hoogste stijghoogte mag niet hoger komen dan 50 cm onder
maaiveld. Infiltratie vindt bij voorkeur plaats in de openbare ruimte (openbaar groen, bermen, etc.). In overleg met de accountmanager kan
hiervan worden afgeweken.

● Bergen

Onder bergen verstaan we de opvang van hemelwater in het oppervlaktewater. Het hemelwater van het plangebied wordt opgevangen in het
oppervlaktewater. Hier heeft het graven van nieuw oppervlaktewater de voorkeur boven het vergroten van bestaand water. Bij gebruik van
bestaand water gaat de voorkeur uit naar watergangen die niet door Waterschap Rivierenland worden onderhouden. In het algemeen geldt dat
compensatie in B-watergangen de voorkeur heeft boven compensatie in A-watergangen. Als de aanvrager kan aantonen dat compensatie in
een B- of A-water redelijkerwijs niet mogelijk is, kan het waterschap ook compensatie in bestaande of nieuwe C-wateren toelaten.

Bij aanleg of aanpassing van watergangen is het van belang rekening te houden met de bereikbaarheid voor onderhoud, in- en uitlaatplaatsen
voor maaiboten en opslagmogelijkheden voor slootvuil en kroos. Om water van voldoende waterkwaliteit te houden (of krijgen), is ook het
zelfreinigend vermogen van het watersysteem van belang. Dit wordt bevorderd door rekening te houden met voldoende waterdiepte (streven
is 1 meter of juist droogvallend) en voldoende oevervegetatie (taludschuinte minimaal 1:2 of flauwer). Hierbij wordt hemelwater afgevoerd
via de riolering.

● Afvoeren

Hierbij wordt hemelwater afgevoerd via de riolering.

Watergangen
Werkzaamheden in de watergang hebben invloed op de water aan- en afvoer, de waterberging of het onderhoud. Voor deze werkzaamheden
geldt een vergunning- of meldplicht. A- en B-watergangen hebben een beschermingszone. De beschermingszone is in de legger opgenomen.
De beschermingszone van een watergang is een obstakelvrije strook. Met deze zone wordt handmatig en/of machinaal onderhoud van de
watergang vanaf de kant mogelijk gemaakt en wordt het talud beschermd. Bij A-watergangen is de beschermingszone minimaal 4 meter
breed, gemeten uit de insteek. In de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden en in het Land van Heusden en Altena is de beschermingszone
minimaal 5 meter breed, gemeten uit de insteek. Bij B-watergangen is de beschermingszone minimaal 1 meter breed. C-watergangen hebben
geen beschermingszone.

Binnen het plangebied ligt een A-watergang. Binnen het plangebied ligt een beschermingszone van een A-water. Binnen het plangebied ligt
geen B-watergang of een beschermingszone van een B-watergang.
Binnen het plangebied ligt geen C-watergang.

Verbeelding
We vragen u A-watergangen te bestemmen als Water. De beschermingszone van de watergangen hoeft niet te worden bestemd. Voor de
boezemgebieden of het winterbed verzoeken we de dubbelbestemming Waterstaat Waterberging op te nemen.

Waterkwaliteit (algemeen)
Hieronder volgt een aantal algemene aandachtspunten die gelden voor verschillende ruimtelijke ontwikkelingen:

● Gebruik geen uitlogende materialen zoals zink of koper. Zo komen deze materialen niet in de sloot terecht. Gebruikt u wel uitlogende
materialen, dan mag het dakwater niet rechtstreeks op de sloten worden geloosd.

● Bladeren van bladverliezende bomen langs het water komen vaak in het water terecht. Dit kan de waterkwaliteit negatief beïnvloeden.
U kunt de hoeveelheid bladafval in de watergang beperken door rekening te houden met de plaatsing van bomen.

● Neem de ecologische waarde mee in het ontwerp van een watergang, wadi, etc. Door aandacht te hebben voor de ecologische waarde,
vergroot u deze zonder al te veel moeite.



Riolering en zuiveringswerken
Het rioolstelsel valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. U kunt met uw gemeente contact op nemen voor het aansluiten van
(nieuwe) woningen en bedrijven. Bij de herstructurering van bestaande woonwijken of herbouw van woningen is er de mogelijkheid om het
rioolsysteem zodanig aan te passen dat hemelwater wordt afgekoppeld. Het uitgangspunt is dat hemelwater gescheiden wordt afgevoerd. Het
waterschap gaat bij nieuwbouw van woningen uit van een (duurzaam) gescheiden rioleringsstelsel. Hemelwater van terreinverhardingen
stroomt bij voorkeur niet direct af op het oppervlaktewater. Het stroomt eerst door een berm, wadi of bodempassage om het water te filteren.
Bij bedrijventerreinen wordt ernaar gestreefd om het hemelwater gescheiden van vuil water af te voeren. In het algemeen wordt gestreefd
naar een verbeterd gescheiden rioleringsstelsel.

In het plangebied ligt geen rioolwaterpersleiding van het waterschap.

Vervolgtraject
Het is van belang om de accountmanager van het waterschap te betrekken bij het plan en rekening te houden met de in dit document
aangegeven uitgangspunten en adviezen. Wij verzoeken u ons te informeren over de wijze waarop het plan verder zal worden voorbereid.

Accountmanager Papendrecht
Elisabeth de Nooijer
telefoon: 06-20132812
e-mailadres: E.de.Nooijer@wsrl.nl

© Digitale Watertoets - www.dewatertoets.nl Dit document is gegenereerd via de website http://www.dewatertoets.nl//op basis van door u
ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan met de door u ingevulde gegevens. Dit digitale advies heeft een geldigheid van 2 jaar.

www.dewatertoets.nl
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276 Bestemmingsplan "Oosteind 72" (vastgesteld)



BESLUIT
Datum: dinsdag 5 juli 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Papendrecht,

gelezen het voorstel inzake ontwerpbestemmingsplan Oosteind 72 te Papendrecht,

Het college besluit om:
1. het ontwerpbestemmingsplan 'Oosteind 72 te Papendrecht' vast te stellen;
2. het ontwerpbestemmingsplan 'Oosteind 72 te Papendrecht' gedurende zes weken ter inzage te leggen;
3. in te stemmen met het ontwerpbesluit 'Hogere waarden Wet geluidhinder Oosteind 72 te Papendrecht' en 
dit ontwerpbesluit tezamen met het ontwerpbestemmingsplan zes weken ter inzage te leggen;
4. het eerder genomen ontwerpbesluit tot het niet vaststellen van een exploitatieplan zes weken ter inzage te 
leggen;
5. het eerder genomen besluit om geen milieueffectrapportage op te stellen zes weken ter inzage te leggen;
6. de raadsinformatiebrief over het ontwerpbestemmingsplan 'Oosteind 72 te Papendrecht' vast te stellen; 
7. de raadsinformatiebrief over het ontwerpbestemmingsplan 'Oosteind 72 te Papendrecht' toe te sturen naar 
de gemeenteraad. 

Conform

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 5 juli 2022,

secretaris wnd. burgemeester



BESLUIT
Datum: dinsdag 5 april 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Papendrecht,

gelezen het voorstel inzake Bestemmingsplan 'Oosteind 72, te Papendrecht',

Het college besluit om:
1. geen milieueffectrapport te laten opstellen;
2. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen; 
3. het wettelijk vooroverleg over het voorontwerpbestemmingsplan 'Oosteind 72, te Papendrecht' te starten;
4. de kennisgeving dat het bestemmingsplan 'Oosteind 72, te Papendrecht' wordt voorbereid, te publiceren.

Conform

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 5 april 2022,

secretaris wnd. burgemeester
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